SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Caràcter:
Data:
Lloc:

ordinari
27 de març de 2008
Casa de la Vila

Assisteixen:
Alcalde
Sr. ENRIC BARBANY I BAGES

Regidors

A la Casa de la Vila les vuit del vespre del
dia 27 de març de 2008, 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.

Sr. JORDI SALA I DRUGUET
Sra. ANNA ARNELLA I VENTURA
Sr. SANTI MARTÍ DIAZ

Obert l’acte per la presidència, es
procedeix al debat dels assumptes inclosos en
el següent

Sr. JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI
Sr. ANDREU GUAL I TOMBAS
Sra. MARIA BOVER CASANOVAS
Sra. ISABEL VALLS I BASSA
Sr. MIQUEL MORET I ESPINOSA
Sr. MARTÍ FERRES I OLLE
Sr. JOAQUIM BLANCH CONEJOS
Sra. ANNA BLANCH LOPEZ
Sr. FRANCESC MONTES I CASAS
Absències justificades
Absències no justificades
Secretària
Marina Escribano Maspons

1. Aprovació acta sessió de ple de 31 de
gener de 2008
2. Informació diversa
3. Donar compte de decrets d’alcaldia
4. Donar compte liquidació tancament
exercici 2007 de l’Ajuntament
5. Donar compte liquidació tancament
exercici 2007 de SET Comunicació
6. Acceptació del préstec Caixa Crèdit
Diputació de Barcelona.
7. Acceptació subvenció Generalitat per
curs escola bressol
8. Ratificació conveni Estabanell
9. Convocatòria subvencions culturals i
esportives
10. Convocatòria Fons de Solidaritat
11. Aprovació inicial reglament intern
policia local
12. Aprovació bases concessió instal·lació
quiosc a la via pública
13. Aprovació plecs i convocatòria per
concessió bar de La Fàbrica
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14. Aprovació provisional modificació
puntual UAU3 Font d’Abril
15. Aprovació provisional modificació
Ca l’Espardenyer
16. Aprovació projecte col·lector en
alta de connexió dels dipòsits de
Rosàs amb Can Lluc, Can
Penedes i Puigdomènech.
17. Aprovació projecte urbanització
Can Maspons
18. Adhesió municipis porta a porta
19. Modificació nomenclàtor
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1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ DE 31 DE GENER DE 2008
L’acta és sotmesa a votació, i s’aprova per unanimitat.

2. INFORMACIÓ DIVERSA
El regidor Santi Martí explica en referència a la pregunta que es va fer al darrer ple
sobre la companyia Ericsson, que el govern està disposat a augmentar la cobertura de
telefonia en el terme municipal, i ja hi ha hagut converses amb Vodafone. Aquest ofereix
a canvi una remuneració econòmica anual, i així s’ha comunicat a Ericcson. El regidor
entén que els operadors han de compartir antenes, per no cobrir tot el territori
d’antenes. Ara ja hi ha dues sol·licituds, una antena de Vodafone a Can Magre, i la
compatibilitat urbanística per una antena al campanar de l’església.
El regidor Joaquim Blanch respon a la pregunta feta al darrer ple sobre els serveis
d’atenció primària municipals, en relació al desplegament de la llei de la dependència:
El serveis socials d’atenció primària, tenen els objectius principals:
-

-

-

-

Fer les sol·licituds dels ajuts, que ens demanen les persones dependents.
Les treballadores socials dels CAP i de les Residències de Gent Gran, també fan
els tràmits.
Un cop fetes les sol·licituds el Departament d’Acció Social de la Generalitat, es
desplaça a veure a les persones que han sol·licitat l’ajut amb la finalitat de fer una
valoració del grau de dependència.
Quan han fet aquesta valoració, l’envien sempre als serveis socials d’atenció
primària dels Ajuntaments.
Un cop les rebem, es cita a les persones que han fet la sol·licitud o a les famílies,
amb la finalitat de fer el PIA. (Pla individual d’assistència). És en el PIA on es
determina quin ajut li cal a la persona dependent (econòmica, assistència,
residencial, etc)
Un cop fet el PIA, es retorna la documentació a la Generalitat, per tal que aprovin
l’ajut.
Després la Generalitat atorga directament l’ajut, sigui econòmic, residencial o
d’assistència als interessats.
Nosaltres tenim la informació, perquè com els ajuts són de caràcter retroactiu, els
interessats demanaran esclarir els imports. Periòdicament esta previst anar trucant
per saber si ho han rebut.
En el cas que l’ajut sigui un SAD Servei d’Assistència Domicili, tornem a tenir al
nostre càrrec aquest servei, que és obligatori per part de l’Ajuntament.
Aquest servei el donem des del moment que es reben les sol·licituds i s’avaluen les
necessitats més urgents.
En la situació de Grau de dependència III, que és la que s’ha desenvolupat l’any
2007, aquest servei ja es venia donant i per tant suposa una continuïtat.
Les dues residències d’avis ja estan al corrent de que poden demanar els ajuts
directament o bé dirigir als interessats als Serveis socials d’atenció primària.
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A nivell estadístic, es pot dir que l’ any 2007 s’han tramitat 19 sol·licituds i el 2008 a
hores d’ara portem tramitades 12 sol·licituds.
A finals del mes de desembre de 2007 s’havien rebut 8 acceptacions perquè es fessin
els PIA Plans individuals d’Assistència i totes es van remetre amb els ajuts que
demanaven les persones interessades.
A finals de febrer de 2008, s’han rebut 4 noves acceptacions per fer els PIA, s’han
complimentat i enviat, perquè es donin els ajuts a les persones interessades o a les
seves famílies.
Hem rebut comunicació que després de Setmana Santa s’aniran rebent els ajuts, i en
aquest moment tenim coneixement d’ 1 persona que ja ha rebut l’ajut econòmic amb
caràcter retroactiu.
Val a dir que els serveis socials, d’inici, van fer tasques informatives a les persones
empadronades de les que es tenia coneixement d’algun tipus de dependència i es van
atendre els casos coneguts i també es va informar a molts ciutadans en el sentit de
filtrar els diversos nivells de dependència, orientant-los a que ho demanessin mes
endavant, i així anar adaptant-los al desplegament de la llei, que ha de durar fins l’any
2015.
Degut a la importància de la Llei, i a la gran difusió que ha tingut i té en els mitjans
d’informació, els ciutadans en tenen perfecte coneixement i tanmateix els serveis
socials reben consultes contínuament, donant informacions personals a cadascú,
sistema que és més eficaç que no pas donar una informació general, que ja la tenen
prou per la difusió de TV, ràdio i premsa
Encara que porti mes feina, pensem que és preferible i proper explicar-ho bé a les
persones i les seves famílies personalment.
El regidor Jordi Sala informa que el parc de la plaça ja s’ha substituït, i se n’ha instal·lat
un de nou. Explica que en el pla de millores hi constava aquest parc i el de Pinedes,
que són pràcticament iguals. Durant la Setmana Santa també s’ha instal·lat un petit
parc a l’escola, pagat per l’AMPA però instal·lat per la brigada municipal.
L’Alcalde explica que les obres del CAP no estan finalitzades. Des de l’Ajuntament, a
partir de les inspeccions efectuades, se’ls ha fet algunes peticions com il·luminació,
sistema de ventilació del sostre, i altres coses menors. Els responsables de CAT Salut
reconeixen que s’estan endarrerint molt, i després encara faltarà equipar-lo (algun
equipament prèvia licitació). Per tant, no serà possible la seva posada en funcionament
a l’abril, i els responsables no estan en disposició de posar una data.
L’Alcalde diu que hi ha hagut moltes queixes manifestades a la Generalitat perquè el
retard és molt important. Aquest retard el justifiquen per l’empresa adjudicatària de
l’obra, hi ha hagut canvis en el personal de l’obra, problemes amb les proveïdors
d’algun equipament, i s’hi ha d’afegir el fet que les licitacions d’aquest tipus es fan de
manera conjunta certs cops l’any i això fa estar lligats pels terminis.
El regidor Santi Martí informa de la finalització d’algunes obres: l’accés a Font del Bou,
l’accés a Can Sabater, i les obres d’abastament d’aigua potable al barri del Bonaire i el
clavegueram a Can Franch.
La regidora Anna Arnella explica que durant el mes de març s’ha informat el Consell
Escolar sobre el canvi d’ubicació de la segona escola bressol, que passa del PERI 1
Camí de la Serra, al PPO5 El Rieral, per dos motius: d’una banda l’estudi geotècnic
realitzat manifesta que era un terreny amb argiles expansives que feia molt difícil i molt
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més cara la construcció d’un edifici d’aquestes característiques, i de l’altra, la
necessitat de fer els accessos i instal·lar serveis a l’entorn de l’equipament, atès que no
està desenvolupat el PERI, i aquestes actuacions encaririen molt l’obra. Per aquests
motius es va creure convenient canviar d’ubicació
D’altra banda explica que el 25 de març comença el període de pre-inscripcions als
diferents centres educatius del poble: del 25 de març al 4 d’abril, a les escoles infantil i
primària i de 1er a 4art d’ESO; a partir del 5 de maig a l’escola bressol, i del 13 de maig
al batxillerat de l’IES La Vall del Tenes.
El regidor Jordi Sala explica que s’estan preparant els actes de la setmana cultural, al
voltant del dia de Sant Jordi. Seran tres: una xerrada- conferència sobre Mercè
Rodoreda, l’acte central que serà un acte literari, centrat en les diferents llengües, i en
tercer lloc ballada de sardanes. A banda, en programa a part però en els mateixos dies,
hi ha actes de les entitats, del centre La Fàbrica, de les AMPAs, etc.
El regidor Santi Martí explica que es va rebre una sol·licitud d’autorització perquè passi
un tram del gasoducte Martorell-Figueres per Santa Eulàlia de Ronçana. Seguint els
criteris de l’informe elaborat pels Serveis Tècnics Municipals, es va portar a JGL
l’aprovació de les al·legacions a presentar al Ministeri. Aquestes plantegen bàsicament
que es modifiqui el traçat, per tal que aprofiti infraestructures existents. Els veïns
afectats també faran al·legacions, i l’ajuntament ha preparat un document
d’al·legacions perquè puguin adherir-s’hi de forma individual, si hi estan d’acord.

3. DONAR COMPTE DE DECRETS D’ALCALDIA

L’Alcalde dóna compte dels decrets dictats per aquesta alcaldia entre l’1 de gener i el 29
de febrer de 2008.

4. DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ TANCAMENT EXERCICI 2007 DE L’AJUNTAMENT

L’Alcalde dóna compte al Ple de la Corporació d’acord amb l’article 174.4 de la Llei
39/88, de la liquidació del tancament de l’exercici 2007 de l’Ajuntament, la
documentació del qual es posa a disposició de la comissió especial de comptes, per al
seu anàlisi, fins a finals del mes d’abril.

5. DONAR COMPTE
COMUNICACIÓ

LIQUIDACIÓ

TANCAMENT

EXERCICI

2007

DE

SET

L’Alcalde dóna compte al Ple de la Corporació d’acord amb l’article 174.4 de la Llei
39/88, de la liquidació del tancament de l’exercici 2007 de l’organisme autònom Set
Comunicació, la documentació del qual es posa a disposició de la comissió especial de
comptes, per al seu anàlisi, fins a finals del mes d’abril.
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6. ACCEPTACIÓ CONCESSIÓ DE CRÈDIT DE LA CAIXA CRÈDIT COOPERACIÓ
LOCAL DE DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Vist l’escrit de l’Àrea de Govern Local de la Diputació de Barcelona en el qual ens
comuniquen que la Junta de Govern de la Diputació del dia 13 de desembre de 2007
va aprovar el dictamen següent:
“Aprovar la concessió del crèdit:
Ens local: Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
Actuació: Urbanització carrers Serrat i altres
Import crèdit: 145.021,57€
Interès: 0%
Anualitats:10
Referència 91/2007
El crèdit s’haurà de regir per les clàusules del conveni corresponent, pel Reglament de
la Caixa de Crèdit de Cooperació Local i per la legislació vigent sobre aquesta matèria”
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Acceptar el crèdit amb càrrec a la Caixa de Crèdit de Cooperació Local, per
import de 145.021,57€ destinant al finançament de l’actuació Urbanització carrers
Serrat i altres, amb un tipus d’interès del 0%, i a retornar en 10 anualitats.

Segon.- Aprovar el conveni que regula el crèdit i facultar expressament el senyor
Alcalde per a la signatura del mateix i per totes les actuacions que es derivin d’aquesta
aprovació.
SOTMESA LA PROPOSTA A VOTACIÓ, S’APROVA PER UNANIMITAT

6. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ PER AL
CURS 2007-2008 DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL

Atès que en data 4 de març de 2008 es va publicar al DOGC núm. 5083 la Resolució
per a la qual s’atorguen subvencions a les corporacions locals titulars de llars d’infants,
per al curs 2007-2008,
Atès que segons aquesta resolució, la subvenció atorgada a l’Escola Bressol l’Alzina,
és de 192.600,00 euros
D’acord amb l’esmentada resolució, el Departament d’Educació tramitarà una bestreta
del 50% de l’import de la subvenció, i per al pagament del 50% restant és necessari,
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entre d’altra documentació, l’acord del ple de la Corporació pel qual s’accepta la
subvenció atorgada,
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada pel Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya, d’import 192.600,00€, per a l’Escola Bressol L’Alzina de Santa Eulàlia de
Ronçana.
Segon.- Trametre la documentació necessària al Servei de Règim Econòmic de la
Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu del Departament d’Educació, per
tal de fer efectiva aquesta subvenció.
SOTMESA LA PROPOSTA A VOTACIÓ, S’APROVA PER UNANIMITAT

8. RATIFICACIÓ CONVENI DE CESSIÓ US ESTABANELL

Atès que es fa necessària la construcció d’una estació transformadora situada a la
cruïlla entre els carrers Salve Regina i el Camí del Serrat per al subministrament
elèctric en Baixa Tensió al nou edifici destinat a CEIP,
Atès que aquest ajuntament és propietari del terreny on s’ha de construir l’estació
transformadora,
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa,
Es proposa al Ple l’adopció del següent

ACORD
Primer.- Ratificar el conveni signat, amb data 21 de desembre de 2007, entre aquest
Ajuntament, representat pel Sr. Alcalde, i el legal representant de l’empresa elèctrica
“Estabanell i Pahisa Energia, S.AU” Sr. Francesc Estabanell Raventós, pel qual aquest
Ajuntament cedeix i posa a disposició de l’empresa elèctrica, l’ús del local situat a
l’espai de terreny de 12,5 m2 de superfície, entre els carrers Salve Regina i el Camí del
Serrat per tal d’albergar un Centre de Transformació de maniobra i medició
convencional per al subministrament elèctric en Baixa Tensió al nou edifici destinat a
CEIP.

SOTMESA LA PROPOSTA A VOTACIÓ, S’APROVA PER UNANIMITAT
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9. CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A ENTITATS i ACTIVITATS CULTURALS
I ESPORTIVES

Atès que d’acord amb les Bases per a l’atorgament de subvencions a entitats i
associacions ciutadanes i a activitats de Santa Eulàlia de Ronçana, anualment, un cop
aprovat el Pressupost general únic de la Corporació, el Ple de l'Ajuntament farà pública
la convocatòria de subvencions amb caràcter general, i que aquesta es farà pública,
mitjançant edictes al tauler d’anuncis de la corporació i altres formes de publicitat que
es considerin adients.
Atès que la convocatòria s’adreça a entitats i activitats de dos tipus: culturals, i
esportives,
Atès que en el Pressupost general únic vigent hi ha consignació específica, a la partida
451/489001 –, per a Subvencions a Entitats i activitats Culturals, amb un límit
pressupostari de despesa de 17.680€; a la partida 452/227064, per Activitats i entitats
Esportives, amb un límit pressupostari de despesa de 5.300€;
Atès que llevat que a l’acord de convocatòria es vulgui establir un termini diferent, el
termini per a la presentació de sol·licituds serà d’un mes a comptar des del dia en que
finalitzi el termini d’exposició pública de la convocatòria
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Convocar el concurs públic per a la concessió de subvencions a entitats i
activitats culturals de Santa Eulàlia de Ronçana, amb el límit pressupostari de 17.680
€; per a la concessió de subvencions a entitats i activitats esportives amb el límit
pressupostari de 5.300€; totes elles amb subjecció a les bases generals aprovades per
l’Ajuntament i que s’incorporen a l’expedient.
Segon.- Sotmetre aquest acord a informació pública, per un termini de vint dies,
mitjançant la inserció de l’acord i el text íntegre de les bases al tauler d’anuncis de la
corporació, i comunicar individualment la convocatòria a les entitats registrades en
aquest Ajuntament.
Tercer.- Les sol·licituds es presentaran mitjançant instància adreçada a l'AlcaldePresident de l'Ajuntament i amb la mateixa s’acompanyaran els documents que
estableixen les bases, en el termini d’un mes a comptar des del primer dia d’exposició
pública de la convocatòria.
El regidor Martí Ferrés explica que són subvencions a atorgar a aquelles entitats o
activitats que no estiguin ja subvencionades per l’ajuntament. Es recolliran totes les
peticions i en funció de cada entitat o activitat puntual, es farà l’adjudicació de les
subvencions.
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La regidora Isabel Valls considera que és una quantitat petita en relació al gran nombre
d’entitats que hi ha al municipi.
El regidor Jordi Sala explica els tràmits per a rebre la subvenció, i diu que cap any s’ha
quedat una entitat sense realitzar cap activitat o acte per falta de subvenció, així que
sembla que la quantia que s’hi dedica de moment és adequada.
SOTMESA LA PROPOSTA A VOTACIÓ, S’APROVA PER UNANIMITAT

10. CONVOCATÒRIA FONS DE SOLIDARITAT

En desplegament de les previsions pressupostàries de destinació de l’1% de les
partides pressupostàries computables a aquest efecte segons els criteris establerts pel
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per al Fons de Solidaritat, i ateses les
disposicions que deriven de la Llei 38/2003, de Subvencions i del Títol III Capítol I del
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya,
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Convocar concurs per a la destinació de fons de solidaritat corresponents a
l’exercici d’enguany, amb el límit global de 37.195€, corresponent a la partida
313/489000
Segon.- Aprovar les bases que regiran el concurs i que són les següents:
Podran formular propostes les persones físiques i jurídiques que intervinguin en
activitats de solidaritat.
El projecte haurà de presentar-se amb memòria detallada sobre:
-

Dades físiques i jurídiques de l’ entitat sol·licitant
Presentació del projecte (nom d’aquest, país i població beneficiària dels ajuts)
Descripció del projecte (objectius, activitats , calendari d’actuació i metodologia
a desenvolupar)
Valoració econòmica del projecte. Aportació sol·licitada i possibilitats de
fraccionament.
Vinculació amb altres projectes o actuacions en aquest àmbit. Justificació de la
vinculació amb el nostre municipi, la Vall del Tenes o la comarca del Vallès
Oriental

Tercer.- El termini de presentació de proposicions serà d’un mes a comptar des del
primer dia d’exposició pública de la convocatòria.

Quart.- La Comissió de Solidaritat formularà la proposta d’adjudicació tot ponderant els
següents criteris:
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-

Qualitat del projecte.............................................fins a 10 punts
Possibilitats de continuïtat en properes anualitats.....fins a 10 punts
Necessitat i/o urgència de l’actuació...................... fins a 10 punts
Majors possibilitats d’implicació dels veïns del poble..fins a 10 punts
Que els promotors de la iniciativa siguin radicats al nostre poble, a la Vall del
Tenes o a la Comarca......fins a 10 punts

La Comissió podrà proposar l’adjudicació de la totalitat de la quantia assignada a un o
més projectes, amb el límit total de 37.195€, i també podrà declarar desert el concurs.
Una part de la quantia designada es destinarà a l’aportació obligatòria en concepte de
socis del Fons Català de Cooperació.
Cinquè.- Les entitats beneficiàries de la convocatòria hauran de presentar la justificació
acreditativa de la destinació efectiva de la despesa, abans de concórrer a una nova
convocatòria.
El regidor Joaquim Brustenga pregunta quant paguem com a socis del Fons Català de
Cooperació.
L’Alcalde diu que de memòria, creu que menys de 2.000€.
SOTMESA LA PROPOSTA A VOTACIÓ, S’APROVA PER UNANIMITAT

11. APROVACIÓ INICIAL REGLAMENT INTERN POLICIA LOCAL
Vist el document elaborat per l’àrea de Seguretat Ciutadana que ha de constituir el nou
Reglament Intern de la Policia Local de Santa Eulàlia de Ronçana,
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment el “Reglament intern de la Policia Local de Santa Eulàlia”,
d’acord amb el document s’adjunta a aquest acord.
Segon.- Sotmetre a informació pública els presents acords i el text del Reglament
intern de la Policia Local pel termini de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar
al·legacions i/o reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al
Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i al tauler
d’edictes de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar des del
dia de la publicació de l’Anunci al BOP.
Tercer.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini
d’informació pública el reglament que ara s’aprova inicialment quedarà aprovat
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la
seva publicació.
SOTMESA LA PROPOSTA A VOTACIÓ, S’APROVA PER UNANIMITAT
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12. APROVACIÓ BASES CONCESSIÓ D’INSTAL·LACIÓ D’UN QUIOSC A LA VIA
PÚBLICA

Atès que és vacant l’espai de via pública al Carrer de la Vall per a emplaçar-hi un
quiosc, per renúncia del concessionari,
Atès el que disposa la normativa del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens
locals, i la Llei Municipal i de règim local de Catalunya referent a les concessions
administratives,
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar els plecs que han de regir la concessió de l’emplaçament d’un quiosc
al Carrer de la Vall i sotmetre’ls a informació pública pel termini de vint dies,
mitjançant anunci al BOP.
Segon.- Convocar simultàniament el concurs per l’adjudicació de la concessió i
sotmetre’l a informació pública pel termini de 20 dies hàbils, mitjançant anunci al BOP.
Tercer.-. Facultar expressament a la Junta de Govern Local per a l’adjudicació de la
concessió amb subjecció a les bases aprovades.
En cas que no es formulin reclamacions aquests acords esdevindran definitius sense
necessitat d’un nou acord.
SOTMESA LA PROPOSTA A VOTACIÓ, S’APROVA PER UNANIMITAT

13. APROVACIÓ PLECS I CONVOCATÒRIA PER CONCESSIÓ BAR DE LA
FÀBRICA

Atès que ha finalitzat el termini de concessió del bar ubicat a l’espai sociocultural La
Fàbrica,
Atès el que disposa la normativa del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens
locals, i la Llei Municipal i de règim local de Catalunya referent a les concessions
administratives,
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
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Primer.- Aprovar inicialment el plec de condicions, que haurà de regir la contractació del
servei de gestió, explotació, conservació i manteniment de les instal·lacions del bar de
l’Espai sociocultural La Fàbrica, de Santa Eulàlia de Ronçana, en règim de concessió.
Segon.- Sotmetre el plec de condicions a informació pública per un període de vint dies
hàbils, mitjançant l’anunci al BOP i al tauler d’edictes de l'Ajuntament, als efectes de
presentació d’al·legacions, en el benentès que, si en aquest termini no es formula cap
al·legació, el plec restarà definitivament aprovat sense necessitat de nou acord.
Tercer.- Convocar, simultàniament, el concurs per a l’adjudicació del contracte del servei
de gestió, explotació, conservació i manteniment de les instal·lacions del bar de l’Espai
sociocultural La Fàbrica, en règim de concessió, mitjançant procediment obert i d’acord
amb el plec de condicions.
SOTMESA LA PROPOSTA A VOTACIÓ, S’APROVA PER UNANIMITAT

14. APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL PLANEJAMENT EN
L’ÀMBIT DE LA UAU3 FONT D’ABRIL

El Ple de la Corporació en sessió de data 31 de gener va adoptar l’acord d’aprovar
inicialment la Modificació puntual de Planejament en l’àmbit de la UAU-3, Font d’Abril.
L’acord ha estat sotmès a informació pública mitjançant la inserció d’anuncis al BOP, a
un diari de major difusió i al tauler d’edictes de la corporació per termini d’un mes.
En aquest termini no s’ha presentat cap al·legació, i per tant és procedent la seva
aprovació provisional.
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.- Aprovar provisionalment la modificació puntual de Planejament en l’àmbit de la
UAU-3 Font d’Abril, de Santa Eulàlia de Ronçana.
Segon.- Trametre aquest acord conjuntament amb tot l’expedient a la Comissió
Territorial d’Urbanisme per a la seva aprovació definitiva i publicació al DOGC.
El regidor Francesc Montes pregunta si s‘ha informat a tots els veïns. El regidor
Joaquim Blanch diu que estan perfectament informats els veïns a qui els afecta més
directament perquè s’ha fet una reunió, i la resta n’han estat coneixedors a partir de
l’associació de veïns, però no s’ha celebrat cap reunió expressa.
El regidor Joaquim Brustenga considera que segueixen vigents els elements que van
fer-los abstenir a l’aprovació inicial, i per tant s’abstindran.

SOTMESA LA PROPOSTA A VOTACIÓ, S’APROVA PER 7 VOTS A FAVOR
D’INDEP-ERC I PSC, i 6 ABSTENCIONS DE CIU I PP.
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15. APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PLANEJAMENT EN
L’ÀMBIT DE CA L’ESPARDENYER

El Ple de la Corporació en sessió de data 8 de novembre de 2007 va adoptar l’acord
d’aprovar inicialment la Modificació Puntual de Planejament en l’àmbit de Ca
L’Espardenyer.
L’acord ha estat sotmès a informació pública mitjançant la inserció d’anuncis al BOP, a
un diari de major difusió i al tauler d’edictes de la corporació per termini d’un mes.
En aquest termini no s’ha presentat cap al·legació, i per tant és procedent la seva
aprovació provisional.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa,
es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual de Planejament en l’àmbit de
Ca L’Espardenyer de Santa Eulàlia de Ronçana.

Segon.- Trametre aquest acord conjuntament amb tot l’expedient a la Comissió
Territorial d’Urbanisme per a la seva aprovació definitiva i publicació al DOGC.
SOTMESA LA PROPOSTA A VOTACIÓ, S’APROVA PER UNANIMITAT

16. APROVACIÓ PROJECTE CANONADA EN ALTA DE CONNEXIÓ DELS
DIPÒSITS DE ROSÀS AMB CAN LLUC, CAN PENEDES I PUIGDOMÈNECH

Vist el projecte de canonada en alta de connexió de dipòsits elaborat per l’enginyeria
GESA, i amb un import total de 568.786,48€,
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte de canonada en alta de connexió de dipòsits de
Rosàs amb Can Lluc, Can Penedes i Puigdomènech, per un import total de
568.786,48€.
Segon.- Sotmetre aquest acord a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant la
publicació d’anunci al BOP. Durant aquest termini el projecte restarà a les oficines
municipals a disposició de les persones que vulguin examinar-lo.
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Tercer.- Establir que si no es formula cap al·legació, el projecte restarà aprovat
definitivament sense necessitat d’un nou acord.
El regidor Santi Martí explica que després de portar aigua del sistema TerLlobregat, no podíem deixar de promoure la realització d’aquesta obra per garantir
el subministrament de la part alta del municipi i a l’hora fer la part del Serrat. Per
aquesta obra s’ha demanat finançament a l’ACA i al PUOSC.
SOTMESA LA PROPOSTA A VOTACIÓ, S’APROVA PER UNANIMITAT

17. APROVACIÓ PROJECTE URBANITZACIÓ CAN MASPONS

Examinat el projecte d’urbanització de Can Maspons tramès per l’Ajuntament de
Caldes de Montbui, que inclou part del terme municipal de Santa Eulàlia de Ronçana,
D’acord amb els informes emesos pels Serveis Tècnics Municipals,
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa amb l’abstenció de CIU, es
proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:

Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’urbanització de Can Maspons, redactat per
l’enginyer Sr. Joan Cutrina Segón, a partir de l’encàrrec de l’Ajuntament de Caldes de
Montbui, amb la incorporació d’ofici de les prescripcions que es detallen a l’annex
d’aquest acord.
Segon.- Sotmetre el projecte a exposició pública pel termini d’un mes perquè els
ciutadans de Santa Eulàlia puguin consultar-lo i fer els suggeriments i al·legacions que,
en el terme del municipi, considerin oportunes.
Tercer.- L’aprovació definitiva vindrà condicionada a les al·legacions que s’hi puguin
presentar així com a l’aprovació definitiva i executivitat de la modificació puntual de les
Normes Subsidiàries de Planejament de la UAU3 Font d’Abril, actualment en tràmit.
Quart.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

Annex: Prescripcions a incorporar al Projecte
-

-

Incrementar el nombre d’embornals a instal·lar, al carrer Montseny (al terme
municipal de Caldes és la via anomenada Ctra. de Terrassa a Mataró), al carrer La Vall
i al carrer Vallès.
Substituir el formigó previst, per l’asfalt, en l’asfaltat del carrer Montseny i del
carrer de la Vall.
Al c/Montseny caldrà incloure el condicionament de la cuneta de separació amb
la carretera i la barrera de seguretat entre el carrer i la pròpia carretera.
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-

Establir que s’arribarà a un acord conjunt per la definició dels sentits de
circulació i per l’establiment d’aparcaments al carrer Montseny i al carrer de la Vall.
S’incorporarà d’ofici l’anul·lació de l’EBAR situada al costat del Restaurant de la
Vall, ja que aquest element no es considera necessari, atesa la recent execució del
col·lector alta que ja dóna servei a aquesta zona.

El regidor Santi Martí explica que és un projecte elaborat fa molt temps, i hi ha hagut
modificacions que han fet que quedi desfasat en alguns punts., com per exemple
l’execució del col·lector de la Vall, que fa innecessària l’EBAR a la Vall, al terme
municipal de Santa Eulàlia.
Explica que s’està acabant de perfilar per part de serveis jurídics el conveni de
col·laboració entre Santa Eulàlia i Caldes de Montbui, per l’execució i seguiment de les
obres.
L’alcalde diu que el projecte està comprovat pels serveis tècnics municipals, que donen
la seva conformitat amb la incorporació de les prescripcions.
El regidor Joaquim Brustenga diu que per coherència amb el que han fet en altres
votacions en referència a aquest sector, també aquí s’abstindran.

SOTMESA LA PROPOSTA A VOTACIÓ, S’APROVA PER 7 VOTS A FAVOR
D’INDEP-ERC I PSC, i 6 ABSTENCIONS DE CIU I PP.

18. ADHESIÓ MUNICIPIS PORTA A PORTA

Vist el document d’estatuts de l’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida
Selectiva Porta a Porta, on s’estableix que entre d’altres els fins de l’associació són:
Promoure en l’àmbit de la gestió dels residus a Catalunya, el model de recollida
selectiva anomenat “Porta a Porta”, tot entenent que aquest és plenament compatible
amb els principis de prevenció de la contaminació, de minimització dels residus, de
valorització dels residus, de suficiència, de proximitat, de protecció i regeneració del
sòl, de “qui contamina paga” i de transparència en la informació; promoure i informar
sobre la recollida “Porta a Porta” a tothom qui pugui interessar i, de forma especial, a
d’altres ens locals i institucions; establir el marc adequat per a possibilitar un intercanvi
d’experiències més fluid entre els municipis que realitzen la recollida “Porta a Porta”;
organitzar trobades tècniques per tal d’estudiar com optimitzar la recollida ”Porta a
Porta”; i difondre els resultats d’estudis i experiències vinculades amb la recollida
“Porta a Porta” mitjançant publicacions o qualsevol altre sistema de comunicació.
Atès que el municipi de Santa Eulàlia té interès en formar part de l’associació per a fer
possible l’assoliment d’aquests objectius,
Atès que existeix consignació pressupostària per fer front a les despeses que deriven
de l’adhesió a l’associació,
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa amb l’abstenció de CIU, es
proposa al Ple l’adopció dels següents
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ACORDS:
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana a l’Associació
de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta.
Segon.- Facultar expressament el Sr. Alcalde per a la signatura del document
d’adhesió i per als tràmits que en resultin per al seu desplegament.
Tercer.- Notificar aquests acords a l’Associació i als Serveis Econòmics Municipals.
El regidor Martí Ferrés explica que aquesta adhesió ens aporta ajut i experiències
d’altres municipis. D’aquesta manera es té més força, que ens pot beneficiar.
El regidor Andreu Gual diu que aquesta adhesió no ens aporta res al municipi de Santa
Eulàlia, i molt menys compensa l’import que haurem de pagar, d’aproximandament
1.500€. Si llegim els estatuts, el nostre municipi entra amb menys drets.
El regidor Martí Ferrés explica que van ser convidats a la darrera assemblea, i que en
aquesta es va arribar a un acord pel qual es modificarien els estatuts, per tal
d’equiparar tots els municipis en drets, dins de l’associació.
La regidora Isabel Valls pregunta el número de municipis que fan aquest tipus de
recollida i els que estan adherits a l’associació.
L’alcalde diu que a l’associació són aproximadament uns 15 adherits, però a Catalunya
hi ha uns 40 municipis fent aquesta tipus de recollida. Tot i que són 15, és important dir
que l’increment ha estat molt important, des de que el primer municipi va començar a
fer el porta a porta, l’any 2000, en 8 anys hi ha hagut una important evolució. El que era
un sistema únic sense història, ara en comença a tenir.
També van augmentant el nombre de municipis adherits a aquesta associació, aquest
any ja se n’han incorporat, i es preveu que ho facin més, com s’ha informat des de
l’associació.
L’alcalde diu que no s’ha de menystenir l’associacionisme, i en aquesta àrea és molt
positiu, de fet ja hi ha hagut fruits, com el llibre blanc del porta a porta. Pensa que el
municipi en pot treure molt de profit i val la pena.
El regidor Francesc Montes diu que l’associacionisme sempre és bo, però per un
individu, un ajuntament ja té altres recursos, com la Generalitat, la Diputació, etc. i creu
que no porta enlloc.
El regidor Andreu Gual diu que treballem en base a les eines que tenim a la mà, i amb
el que tenen el seu grup, no poden votar favorablement.
La regidora Isabel Valls diu que l’associacionisme és positiu, hi estan a favor, però a
Santa Eulàlia no acaba de funcionar la recollida. I encara està pendent el tema de la
PAC. Fa la impressió que és una pèrdua de temps i de diners que no està d’acord amb
dedicar, a canvi de cap resultat.
L’Alcalde sent que es digui això per part dels representants de CIU i PP i que es tingui
aquesta visió, però estan convençuts que serà positiu pel poble adherir-se l’associació i
que d’una banda es podrà aportar i ens aportarà molt.
SOTMESA LA PROPOSTA A VOTACIÓ, S’APROVA PER 7 VOTS A FAVOR
D’INDEP-ERC I PSC, i 6 ABSTENCIONS DE CIU I PP.
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19. MODIFICACIÓ NOMENCLÀTOR

Reunida la Comissió de Vialitat per tal de modificar la denominació en el nomenclàtor
d’aquest municipi de diferents carrers per tal d’incorporar-ne el nom correcte, i per a
incorporar un nom en una via que actualment no hi consta cap denominació, ubicada
entre la cruïlla del Camí de Salve Regina, Can Penedes i Can Lluc.
Atès que la denominació de la via pública és un dels elements que ha de contenir
l’inventari referit a les vies públiques, segons assenyala l’article 108 del Decret
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens
locals.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació i incorporació dels següents carrers:
Modificacions:
Carrer Bascongades per Carrer País Basc
Carrer Verge de Montserrat per Carrer Mare de Déu de Montserrat
Carrer Verge de La Salut per Carrer Mare de Déu de la Salut
Carrer Verge del Remei per Carrer Mare de Déu del Remei
Carrer Verge del Roser per Carrer Mare de Déu del Roser
Carrer Verge de Núria
per Carrer Mare de Déu de Núria
Carrer Verge del Pilar
per Carrer Mare de Déu del Pilar
Incorporació:
Camí Antic del Bruguer
Segon.- Sotmetre-ho a un termini d’informació pública de vint dies mitjançant edicte al
Butlletí Oficial de la província i al tauler d’edictes municipal, a l’efecte que qualsevol
persona interessada pugui presentar les observacions o suggeriments que consideri
convenients, fent-se constar que si transcorregut aquest període de temps no s’ha
formulat cap observació o suggeriment, aquest acord inicial quedaria aprovat
definitivament, sense necessitat de nova aprovació en forma expressa.
Tercer.- Facultar expressament el Sr. Alcalde perquè subscrigui els documents que
siguin necessaris per a l’efectivitat dels precedents acords.
SOTMESA LA PROPOSTA A VOTACIÓ, S’APROVA PER UNANIMITAT

Pàgina 17 de 29

20. MOCIÓ DE CIU SOBRE LA LLEI DE DEPENDÈNCIA

La defensa de l’Estat del Benestar i la millora de la protecció social de les persones ha
de ser un actiu de l’acció política del Govern de Catalunya i de la societat. Ho ha de ser
per raó de justícia i solidaritat amb aquells que per edat o per altres circumstàncies es
troben en situació de desavantatge o tenen més dificultats per progressar, però també
ho són per raons de cohesió social i de cohesió nacional.
El Govern de la Generalitat, des de la seva restitució l’any 1980, ha apostat sempre de
manera clara per les polítiques socials, com una garantia d’un projecte de país de
progrés, equitatiu i avançat. Les necessitats, però, han anat evolucionant.
Així, una de les necessitats que la societat catalana reclama que assumeixin els poders
públics és el desenvolupament d’una política ambiciosa de suport a les persones amb
dependència.
La dependència constitueix un risc social que, malgrat que és més freqüent trobar-lo en
les persones grans, es pot donar en totes les edats i situacions. Els col·lectius de
persones que necessiten suport per a una vida autònoma són persones grans,
discapacitades i amb problemes de salut mental.
Estem davant d’un repte social i sanitari que requereix d’una forta inversió econòmica.
Però també, davant d’una exigència de dret que afecta els fonaments més profunds
d’una societat que pretén basar-se en els principis de l’estat social de dret.
En aquest sentit, i tot i que l’Estatut atorga a la Generalitat les competències exclusives
en matèria de les polítiques socials, des del Govern de l’Estat s’ha impulsat l’aprovació
de la Llei estatal de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en
situació de dependència.
Malgrat les afectacions competencials i les limitacions econòmiques que, al nostre
entendre té aquesta llei, la seva aplicació, que en la seva major part correspon a la
Generalitat, juntament a la nova Llei catalana de Serveis Socials hauria de permetre
bastir un veritable model català de protecció a la dependència.
El desenvolupament de la Llei estatal de la Dependència té deficiències importants que
cal corregir immediatament per evitar que les expectatives generades en molts
catalans i catalanes es vegin frustrades.
A dia d’avui, són molt poques les persones que han rebut ja algun servei o prestació en
aplicació de la Llei espanyola de la Dependència en comparació amb el gran nombre
de catalans que ho han sol·licitat i als quals ja els ha estat acceptada la seva sol·licitud.
Paral·lelament, cal dir que els ajuntaments i els consells comarcals del nostre país
s’han vist desbordats a l’hora de complir amb les funcions que la Llei de promoció de
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència els atorga,
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cosa que provoca un alentiment molt important dels tràmits per a la recepció de les
diferents prestacions.
Per tot això demanem al ple l’aprovació dels següents
ACORDS:

PRIMER.- Reclamar al Govern de la Generalitat un Pla d’Actuació urgent amb els
ajuntaments i consells comarcals per dotar-los del suport necessari per atendre
adequadament el desplegament de la Llei estatal 39/2006, del 14 de desembre, de
promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
SEGON.- Instar el Govern de la Generalitat a què aprovi immediatament el Decret de la
Cartera de Serveis Socials, segons el que preveu la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de
Serveis Socials.
TERCER.- Instar el Govern de la Generalitat a què desenvolupi el propi model català
de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones amb dependència i, atès
que la Generalitat té competència exclusiva en l’àmbit del serveis socials, garantir que
els recursos que provenen de la Llei estatal 39/2006, del 14 de desembre, de promoció
de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència es
destinin a finançar els serveis i prestacions que disposi la Cartera de Serveis Socials
de Catalunya en el marc del model propi de promoció de l’autonomia personal i
protecció de la dependència.
QUART.- Instar el Govern de la Generalitat a què negociï amb el Govern de l’Estat el
finançament necessari en el conveni bilateral previst en la Llei estatal per tal que tingui
en compte el cost de la vida i el cost dels serveis socials a Catalunya i d’aquesta
manera no es discrimini les persones beneficiàries i les seves famílies.
CINQUÈ.- Instar el Govern de la Generalitat a què compleixi els terminis previstos a la
Llei estatal de valoració de la situació de la dependència i d’elaboració i acord del Pla
Individual d’Atenció (PIA) augmentant, si cal els recursos i els mitjans humans destinats
a aquestes tasques.
SISÈ.– Instar el Govern de la Generalitat a què revisi el quadre d’incompatibilitats fixat
pel Departament d’Acció Social i Ciutadania i, de manera especial, que permeti a tots
els perceptors de prestacions o serveis vinculats a la Llei, excepte els de caràcter
residencial, la percepció dels ajuts vinculats al Programa Viure en família.
SETÈ.- Instar el Govern de la Generalitat a què equipari l’import màxim de la prestació
econòmica vinculada a una residència a l’import que estableixi per a cada tipologia de
dependència l’Acord de Col·laboració per a l’Acolliment residencial en centres
col·laboradors, concertats, propis de l’ICASS donats a gestió i l’atenció en centres de
dia de gent gran, que es signi entre el Departament d’Acció Social i Ciutadania amb el
sector representatiu d’aquest àmbit a partir d’aquest any 2008, com a renovació de
l’Acord 2006-2007.
VUITÈ.- Instar el Govern de la Generalitat a què garanteixi que la prestació vinculada a
residència es concedeixi a tothom en condicions d’igualtat en funció de la seva
dependència i de la seva situació econòmica, amb independència de si en el moment
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de la resolució la persona beneficiària ocupa una plaça en un residència privada
col·laboradora o concertada, o en una residència privada.
NOVÈ.- Instar el Govern de la Generalitat a què garanteixi que la totalitat dels recursos
que aporti per complementar les prestació d’atenció a les persones amb dependència
en aplicació de la Llei estatal tingui el caràcter de dret subjectiu.
DESÈ.- Instar el Govern de la Generalitat a què la prestació vinculada a l’assistència
Personal es calculi en funció de les necessitats reals de la persona dependent i com a
mínim sigui igual a l’import que se li atorgaria si tingués la prestació vinculada a
residència.
ONZÈ.- Instar el Govern de la Generalitat a què totes les prestacions i serveis acordats
en el Pla Individual d’Atenció tinguin caràcter retroactiu des de la data de registre de la
sol·licitud de valoració de la situació de dependència.
DOTZÈ.- Instar el Govern de la Generalitat a què compleixi els seus compromisos de
creació de places de residència assistida per a gent gran fins un mínim de 2.500
places/any.
TRETZÈ.- Trametre còpia d’aquesta Moció i dels seus acords a la Generalitat de
Catalunya, al Casal d’Avis de Santa Eulàlia i a l’associació APINDEP, així mateix de
Santa Eulàlia.
La regidora Maria Bover presenta la moció, dient que é en base a dos elements bàsics,
d’una banda que la llei de la dependència interfereix en competències pròpies de
Catalunya, i de l’altra, que no té en compte el cost de la vida a Catalunya. Afegeix que
el desplegament està tenint deficiències, i posa algun exemple, com el d’una persona
que va presentar sol·licitud i va cobrar 99 cèntims.

El regidor Joaquim Blanch diu el següent:
Tal com vau dir en la Comissió Informativa, que aquesta moció l’havíeu de presentar a
instàncies del vostre partit i pel motiu que es presenta a aprovació per aquest ple,
volem incidir per refrescar-nos la memòria que La Llei de Promoció de l’Autonomia
Personal i Atenció a les persones en situació de Dependència (LAPAD), és una
iniciativa del govern socialista que ho ha fet possible, atenent una necessitat que
demandaven moltes persones i moltes famílies en el conjunt de l’estat espanyol.
Si no hagués estat pel govern socialista ni estaríem parlant de millorar aquest sistema
que comença a construir-se, perquè no existiria aquest sistema i per tant tampoc la
possibilitat de fer cap moció.
La LAPAD va ser aprovada el 30 de novembre de 2006, al Parlament Espanyol, amb
el suport dels grups parlamentaris socialista, ERC, IU/ICV, BNG, CC, Chunta
Aragonesista i Partir Popular, amb els vots en contra de CIU i PNV, amb l’argument
que interferia les competències de la Generalitat de Catalunya.
A nivell de Catalunya cal manifestar també d’entrada, que el desplegament de la Llei
en qüestió, s’entén a partir de la transformació que està duent a terme a Catalunya la
nova Llei 12/2007, aprovada per unanimitat el mes de novembre passat, anomenada
de Serveis Socials, impulsada pel Govern d’Entesa.
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La moció que presenta a aprovació CIU, és una moció calcada a la que va presentar al
Parlament de Catalunya el dia 7 de Febrer d’enguany i que va ser rebutjada. Només
havien passat unes quantes setmanes de l’inici del desplegament, sense donar temps
suficient, es presenta una moció amb l’intent de fer creure que CIU lidera i marca
l’agenda del desplegament.
Nosaltres entenem que aquí no ens toca debatre aquesta moció, perquè ja s’ha fet on
té el seu origen, que és el Parlament de Catalunya, per responsabilitat, per respecte a
les més altes institucions catalanes, per la credibilitat de les persones que ens
dediquem al mon polític, davant dels ciutadans i ciutadanes, no faríem un bon exercici
polític qüestionant les decisions de la nostra mes alta institució, el Parlament de
Catalunya. Hem d’acostumar-nos a creure i a acceptar les decisions de les majories.
Això és l’essència de la democràcia. I a continuació enumera aspectes de la moció:
-La moció demana que s’aprovi el Decret de la Cartera de Serveis Socials.
El Govern de la Generalitat té previst aprovar la primera cartera de serveis en aquest
primer semestre. La llei porta en vigor tres mesos. El desplegament de l’antiga llei del
85, el primer decret, es va aprovar dos anys després d’entrar el vigor la llei i van trigar 9
anys en el seu desplegament, això quan governava CiU.
- La moció demana desenvolupar el propi model català.
El sistema català d’autonomia i atenció a la dependència ja s’integra a la Llei de
Serveis Socials. El catàleg de serveis, ja incorpora els serveis adreçats a l’autonomia i
a l’atenció a la dependència.
Negociar amb l’Estat el finançament necessari.
El Govern ja està dotant a l’Administració Local dels recursos adients per a la
implementació dels programes d’atenció individual, en concret 49 milions d’euros per a
la dotació del Prodep, treballadors socials i atenció domiciliària. També hi ha una
ampliació de 9 milions d’euros per agilitzar els PIA (Pla Individual d’Atenció) Hi ha 23
equips amb 181 professionals treballant al territori.
- Que la prestació vinculada a l’Assistència Personal es calculi en funció de les
necessitats reals.
El Govern fa una aportació addicional per completar el pagament de la plaça
residencial privada en un centre acreditat. El pressupost de l’any 2008 destinat a les
persones amb gran dependència és de 900 milions d’euros, pràcticament es dobla el
que hi havia el 2007.
Es demana que tingui caràcter retroactiu.
Això ja s’ha explicat moltes vegades. Es parla de retard en la desplegament de la llei,
no és cert, però és un sistema nou i es va assimilant, però en definitiva, el més
important que són les prestacions econòmiques, tenen caràcter retroactiu a partir del
dia següent de la sol·licitud.
Aquest govern, no pot ser d’una altra manera, s’alinea i fa costat a tot el que sigui
millorar les condicions de les persones, en aquest cas dependents i discapacitades,
però el que no farà és aprovar mocions que només busquen capitalitzar l’opinió
publica. Encara que tornem a repetir que una moció rebutjada al Parlament de
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Catalunya, per part del Govern d’Entesa, entenem que no ha de ser aprovada per
aquest Ajuntament, en tot cas hauria de ser per posar-nos al costat del nostre govern
amb la finalitat que totes les parts implicades en el desplegament: Generalitat,
Diputacions, Consells Comarcals i Ajuntaments, facin un esforç perquè els ciutadans i
ciutadanes restin atesos amb la màxima atenció i dedicació i es consolidi el quart pilar
del Benestar Social.
Per tots els motius esmentats, presentem una esmena a la totalitat, amb un text
alternatiu que dono a la secretaria.
El regidor Joaquim Brustenga diu que des de CIU efectivament, se’ls envien moltes
mocions, però que el grup decideix quines tiren endavant.
Diu que segons el regidor Blanch, hi ha molta gent treballant en el desplegament d ela
nova llei, però a Santa Eulàlia només s’ha atès una de totes les sol·licituds que s’han
fet.
De la mateixa manera, ells poden dir que com que el tripartit hi ha votat en contra, i ells
hi fan cas, però li recorda que també han votat en contra del Quart Cinturó.
I sobre consensuar la moció, ja van dir que si era en nom del PSC hi estaven d’acord,
però si era en nom de l’equip de govern no estaven disposats a pactar, perquè un cop
es van sentir estafats per l’alcalde en tema de mocions, i no volen sentir-se enganyats
un altre cop.
El regidor Joaquim Brustenga anuncia que retiren la moció presentada.
La regidora Anna Arnella diu que s’ha de tenir paciència amb les coses que comencen.
I s’ha de tenir en compte què ha passat exactament en casos en què hi ha hagut
errades en els ajuts que s’han donat, com el de la dona que va cobrar 99 cèntims, però
que s’ha de veure tot el cas concret, no només aquesta part, en aquest cas ella
cobrava una prestació molt elevada.
El regidor Miquel Moret diu que el problema és que l’Estat ha traslladat la competència
a les autonomies, sense traspassar els recursos necessaris.
De 15.000 grans dependents, han rebut ajuts 77 persones. Els sembla una vergonya el
que està passant a la Generalitat.
La regidora Maria Bover diu que no es resolen els casos, i que essencialment es
queixen de com s’ha fet el desplegament d’aquesta llei, que és molt deficient.
L’Alcalde diu que hi ha alguns elements de la moció que s’ajustaven a la realitat i eren
escaients, però d’altres no. Per això se’ls ha dit si es podia consensuar la moció,
precisament perquè és un tema complicat i molt delicat. Però no ha estat possible
aquest consens, en canvi ha semblat oportú proposar un acord perquè l’aprovés tota la
corporació. Davant de la retirada del punt per part de CIU, el debat es tanca aquí.
ES RETIRA EL PUNT DE L’ORDRE DEL DIA I PER TANT NO ES PROCEDEIX A CAP
VOTACIÓ.
21. AFERS URGENTS I SOBREVINGUTS
No n’hi ha cap.
22. PRECS I PREGUNTES
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Preguntes de la regidora Maria Bover:
1.- En el Ple del passat 31 de gener ens vau dir que estàveu esperant que una
residència de la tercera edat de Santa Eulàlia presentés un projecte per tal d’ampliar el
centre i poder oferir els serveis de centre de dia. També ens vau dir que ens avisaríeu
quan tinguéssiu aquest projecte. Voldríem saber si aquest projecte ja ha estat
presentat i com estan les converses amb els propietaris."
El regidor Joaquim Blanch diu que no l’han presentat, tot i que fa mesos que van
presentar un avanç del projecte a l’arquitecte municipal, encara no s’han presentat les
esmenes que s’hi van fer. S’han mantingut converses amb aquestes persones, i no
se’ls posa pals a les rodes, però feia anys que se’ls havia informat que no es complien
les Normes Subsidiàries, i per aquest motiu l’assumpte va quedar aturat. Ara s’ha
engegat de nou el projecte, i s’està mirant la manera de poder fer una ampliació de la
capacitat, sense haver de modificar el projecte. Com ja es va dir al darrer ple, se
n’informarà degudament quan es tingui.
EN AQUEST PUNT, LA REGIDORA ANNA BLANCH S’EXCUSA I SURT DE LA SALA DE
PLENS.

2- A la revista de la Diputació de Barcelona d’aquest mes hi ha un article de l’Alcalde
de Santa Eulàlia de Ronçana on comenta la “possibilitat de que Canal SET s’aculli al
que s’anomena televisió local per ones terrestres com a televisió de proximitat”.
Voldríem que l’Alcalde ens expliqués en què consisteix aquest sistema d’emissió i si ja
s’ha començat a implementar a Canal SET.
L’alcalde diu que es tracta de la TDT, i que recentment s’ha fet una esmena a la llei per
la qual s’hi podrien acollir televisions locals que estiguessin en funcionament abans de
l’any 1995. Aquestes televisions preexistents tenen doncs, una via per a obtenir
llicència per continuar emetent.
Precs i preguntes de la regidora Isabel Valls:
1.- Hi ha una família veïna del CEIP Ronçana que s’ha posat en contacte amb el
nostre grup municipal, perquè fa temps que s’ho passa francament malament . Tenen
la casa situada al costat de l’escola i, a causa de les successives ampliacions que s’hi
han produït, ha canviat radicalment la seva vida. Des de l’escola, es llencen diàriament
a casa seva, tot tipus d’objectes: papers, plàstics, envasos de vidre, metàl·lics, roba,
sabates i pedres.
La passada legislatura es van retrocedir les mesures pal·liatives que s’havien pres i, els
problemes d’aquesta família, s’han anat agreujant dia rere dia. Ara, a més, han de
suportar tot tipus d’insults i d’agressions verbals.
Ells han procurat, des de la correcció i per tots els mitjans al seu abast, resoldre-ho.
Fins avui no se n’han sortit i ja no sabem com donar més ressò a la seva petició,
perquè algú se’ls escolti . Nosaltres creiem que és molt senzill trobar una solució als
problemes d’aquesta família: Preguem i proposem que s’ instal·li, en el jardí de
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l’Escola, una tanca paral·lela a l’actual que eviti la caiguda directe d’objectes a la finca
veïna i proposem que l’espai resultant entre les dues tanques sigui suficientment ampli
i tingui un accés fàcil per poder ésser netejat amb freqüència.
El regidor Jordi Sala diu que des de l’ajuntament se’ls ha rebut i escoltat. Aquesta obra
és competència de la Generalitat, i per a fer-la s’ha seguit la normativa sobre
distàncies, etc. La competència de manteniment és de l’Ajuntament, la vigilància del
pati de l’equip directiu i la vigilància i gestió del menjador de l’AMPA. I en aquest sentit
es va parlar amb el menjador i l’AMPA, perquè cuidés més la vigilància. Com a mesura,
es va col·locar una ràfia verda per evitar el pas d’objectes, i també una de les idees que
hi ha és tancar el porxo de baix, cosa que reduiria el problema. A més s’han pres
algunes mesures com fer més alta la tanca de protecció. Considera que posar una
tanca entremig no és la solució, i faria empetitir el pati de l’escola.
La regidor Isabel Valls considera que és un problema greu, i no considera tan perjudici
reduir una mica el pati. Creu que cal trobar una solució de manera ràpida.
La regidor Anna Arnella diu que tornarà a parlar amb l’equip directiu i el menjador, i
també amb el Departament d’Educació per veure si es pot fer aquesta proposta.
L’Alcalde diu que s’ha de fer el possible per millorar, i si encara queda feina per fer, es
farà i de la millor manera possible, sempre sense envair les competències d’una altre, i
per tant en pren nota per a seguir el tema.
2.- Aquest mes de març s’ha comunicat des del Govern Municipal, el canvi d’ubicació
de la futura Escola Bressol. Celebrem que del PERI Camí de la Serra, es desplaci al C/
Francesc Macià (Zona PPO5) de darrera La Sala, que és el que el nostre Grup
Municipal ha proposat des de sempre. Lamentem però, aquest nou exemple de gestió
sobre la marxa que, un cop més, marca la línia d’actuació d’aquest Govern Municipal.
I planteja el següent prec: Demanem que des del govern es prengui nota del següent:
Des que vostès van anunciar que la segona Escola Bressol entraria en funcionament el
setembre del 2009, en el PERI del Camí de la Serra, el nostre grup sabia que no era
possible, per temps i que vostès, o bé per manca de previsió o bé per pròpia voluntat,
estaven mentint. Per aquest motiu i perquè fos evident que era impossible, hem
demanat reiteradament a la regidora d’Educació el calendari previst per desenvolupar
aquest projecte. Celebrem molt que la nostra acció pedagògica hagi donat aquest
resultat tan positiu i hagi generat el canvi d’ubicació de l’Escola. Encara que es faci
servir l’excusa de l’estudi geotècnic. Ara, amb la nova ubicació i gràcies a la nostra
insistència, podem acabar en el temps previst.
El regidor Santi Martí explica que dos motius feien oportú canviar la ubicació de
l’escola bressol. D’una banda, de l’estudi geotècnic realitzat, en va resultar que al
terreny del PERI, el tipus de terres, argiles expansives, no fan possible aquest tipus
d’obra d’escola bressol encara que sí altres tipus d’edificacions. D’altra banda, el fet
que encara no estigui desenvolupat el PERI, feia necessari realitzar obres d’accés, ja
que la qüestió de la disponibilitat del terrenys no era problema, però sí l’increment de
cost que suposava fer l’accés necessari per a executar l’obra i per després accedir a
l’equipament.
L’Alcalde explica la problemàtica de les terres argiloses, que pel tipus de construcció,
en una sola planta, els tècnics han constatat que no era recomanable i encaria molt el
projecte.
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L’altra qüestió és que els promotors del PERI Camí de la Serra no tenen a punt el
projecte de reparcel·lació com havien dit que tenien, ja que havien manifestat la seva
pressa per desenvolupar, però no ha estat així. I tot i que la disponibilitat dels terrenys,
hi podia ser, calia assegurar els accessos.
El regidor Francesc Montes diu que en el moment de parlar de la ubicació de la 2a
escola bressol, ja es va dir que no s’anés tan de pressa perquè costaria tenir la
disponibilitat dels terrenys. D’altra banda, sobre les terres, creu que els tècnics han dit
el que se’ls ha dit de l’equip de govern, perquè avui en dia un problema com aquest de
les terres es podria solucionar a nivell tècnic ja que es podrien treure les terres
argiloses i reomplir perquè fos apte per a construir. Diu que els tècnics municipals no
estan capacitats per donar solucions.
L’Alcalde diu que l’equip de govern actual no ha fet dir als tècnics municipals el que
han de dir, i espera que això tampoc passi en el futur. Cadascú té la seva
responsabilitat i la seva missió en aquest ajuntament. I els representants electes hem
de confiar en els tècnics municipals. El que s’ha demanat als tècnics municipals i a
tècnics externs, és que analitzessin les possibilitats d’edificacions municipals a l’espai
del PERI i han coincidit que no és aconsellable una escola bressol, però sí altres tipus
d’edificacions més pesades.
3.- El nostre Grup Municipal ha rebut una comunicació que diu que la casa del mestre
del barri de la Sagrera ha quedat buida. Si és cert, demanem que se’ns digui quin ús
es donarà a aquest patrimoni municipal a partir d’ara. I el nostre grup sol·licita,
formalment , que se’ns autoritzi a fer-hi una visita dins de la primera quinzena d’abril.
El regidor Jordi Sala explica que encara no està buida del tot, i per això encara no s’ha
demanat la seva desafectació al Departament d’Educació. Un cop sol·licitada i
autoritzada, se’n podrà disposar.
L’alcalde diu que l’Ajuntament està analitzant l’ús futur d’aquest espai.
4.- Des d’aquest govern s’ha dit en diferents ocasions que durant l’actual legislatura
s’actualitzaria la Biblioteca. Continuant en la línia d’actuació del nostre grup, d’avançarnos sempre a l’acció de l’actual govern i d’exigir-li, sistemàticament, planificació i rigor i
ja que veiem que és la única forma de forçar la presa de decisions per la seva part,
demanem al regidor de Cultura que ens expliqui el calendari que té previst dins la
legislatura per dur a terme aquesta actualització .
El regidor Jordi Sala informa que el programa funcional ja està elaborat, i ara l’àrea
tècnica de la Diputació de Barcelona està treballant en el plec de clàusules per a la
redacció del projecte, amb la idea de tenir-lo redactat per aquest any.
Preguntes del regidor Miquel Moret:
1.- En referència a un registre de sortida de l’Ajuntament al Consell Català de l’Esport,
d’una documentació que sembla que mancava o era errònia en relació a la gespa del
camp de futbol, vol saber quin ha estat el motiu, i si afecta a la subvenció a rebre per
part de l’ajuntament.
El regidor Martí Ferrés explica que la subvenció ja està atorgada, i ara s’està tramitant
la justificació, i si en la documentació que s’envia hi ha alguna rectificació a fer, el
consell senzillament ho notifica, o bé demana si cal algun altre document. Això en cap
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cas fa variar la subvenció. De tota manera, això ja ha estat solucionat abans que
arribés la carta, perquè s’està en contacte amb el consell per via telefònica per tramitar
la justificació.
2.- Quin és el plàning previst per dur a terme les diferents actuacions al camp de futbol,
com el vestuari, condicionament dels entorns, entre d’altres.
Abans de res, el regidor Martí Ferrés diu que està obert, com a regidor d’esports, a
rebre totes les persones que tinguin dubtes sobre el camp de futbol o altres assumptes
de la competència de la seva àrea. Informa que s’ha de veure encara si és convenient
tenir els vestuaris penjats un cert temps mentre durin les obres, o quin és el millor
moment per a fer-ho, i en qualsevol cas se’ls va dir als clubs que estarien a punt de
cara al setembre. Respecte el condicionament dels entorns, s’està esperant el projecte
del pavelló, que contempla l’acondicionament dels entorns. Una possibilitat seria
tancar, però no només hi ha aquesta actuació.
3.- Reconeix que el pavelló va millorant pas a pas, però la graderia encara està
pendent de posar-hi la barana. Pregunta quan s’acabarà i quin tipus de barana es té
pensat col·locar.
El regidor d’esports respon que com que es va prioritzar l’actuació de les reixes
externes, perquè era necessària, s’ha hagut d’endarrerir l’actuació de les reixes
interiors, però es farà properament. Aquestes seran metàl·liques.
4.- Quan es farà l’actuació sobre les goteres del pavelló, i si es farà i quan, la
col·locació de parquet.
El regidor Martí Ferrés explica que s’ha enviat el pressupost de la reparació de les
goteres, com a justificació per a la subvenció de la Diputació, i a continuació es farà
l’actuació.
5.-Fa un prec per tal que es col·loqui algun tipus de protecció a l’accés del pavelló.
6.- Fa un prec per tal que se li facin arribar les hores treballades per la brigada durant
la Festa Major amb un document oficial, amb el membret de l’Ajuntament.
7.- Fa un prec per fer saber que alguns veïns de la plaça de l’ajuntament es queixen de
gamberrisme, de colles de joves que malmeten les instal·lacions, i molesten els veïns.
L’Alcalde diu que no en té constància, però diu que amb la policia hi ha la prioritat per
atendre les molèsties dels veïns provocades entre d’altres per actes de vandalisme.
S’han muntat sistemes de patrullatge per la policia, per tal de minimitzar aquests fets.
Precs i preguntes del regidor Andreu Gual:
1.- Referent a l’abastament d’aigua al barri del Bonaire, i després d’escoltar al regidor
Sr. Santi Martí en el punt d’informació diversa, que l’obra es donava per acabada,
pregunta quan pensen donar aigua als veïns, ja que solidàriament s’han de donar
aigua mútuament perquè no disposen d’aigua en els seus pous.
Pel que afecta als altres dos veïns que estan a l’altre costat de la carretera, vol saber si
els números de tota l’obra ja estan tancats i si se’ls pensa cobrar el cost.
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El regidor Santi Martí diu que ja es pot tenir l’aigua i que podrà ser efectiva quan els
veïns tinguin les instal·lacions de la xarxa interna, d’acord amb el que estableix
SOREA. Així mateix, hauran d’haver satisfet les quotes de l’aigua i de les escomeses.
Pel que fa als dos veïns que van sol·licitar aigua, se’ls farà el mateix conveni que a la
resta de veïns.
2.- Fa un prec: que es tingui més cura en el seguiment de les obres que s’estan
realitzant en el nostre municipi, ja que en l’obra que s’està realitzant al C/ Pompeu
Fabra davant de la Sala i amb el testimoni de molts veïns que ens van posar en sobre
avís, recent acabat d’aplicar el formigó en la part de les voreres, se’n recordessin que
no s’havien connectat els baixants pluvials de les vivendes cap el clavegueram, i a
corre-cuita, de males maneres i amb el formigó fregüant es va haver de realitzar
aquesta connexió.
El regidor Santi Martí diu que hi ha ordres explícites donades als Serveis Tècnics
Municipals de cuidar el seguiment de totes les obres i aquesta en concret.
3.- Fa un prec: Pel que fa al sistema de recollida, després de posar de manifest en
diferents plens les mancances, que són evidents, en els punts d’emergència per
l’acumulació de les diferents fraccions amb la conseqüent brutícia que comporta i
també pel que fa a la seguretat vial dels mateixos; veient la inoperància i la incapacitat
dels que esteu governant aquest municipi i seguint amb la proposta que ja vàrem fer en
la nostra última roda de premsa, com a responsable de l’àrea de serveis del nostre
grup em poso a la vostra disposició pel que de ben segur puc aportar de positiu.
4.- Voldríem saber en boca del Sr. Martí Farrés si s’ha tramitat l’expedient d’activitat de
la planta agrícola de compostatge.
El regidor Martí Ferrés respon que l’expedient està en tràmit.
5.- Felicita al regidor de Serveis pel que fa a la solució tan ràpida que s’ha adoptat a la
plaça de l’Ajuntament, en el seu parc, instal·lant tot un nou equipament, tot això
després d’haver denunciat en l’últim ple les mancances i la deixadesa que comportava
en els que fins aquell dia hi havien. A la vegada això també ens anima al grup a seguir
treballant, perquè veiem els fruits.
Preguntes que fa el regidor Joaquim Brustenga:
1.- Uns veïns de la zona de Can Maset van tenir molts problemes degut a
l’embussament de la canonada d’aigües negres de casa seva, fins que finalment,
davant la impossibilitat d’arreglar-la, van haver de fer una rasa pel seu jardí i posar-hi
una nova canonada per connectar-la directament a la xarxa municipal de clavegueram.
Aleshores es van adonar que la canonada originària no havia estat connectada i per
això no es desembussava. Aquest fet és conegut pels tècnics municipals i els afectats
volen reclamar a l’Ajuntament les moltes despeses que aquest error els ha ocasionat.
Volem saber si el govern és coneixedor d’aquest fet, i quina predisposició hi ha per
atendre la reclamació d’aquests veïns.
El regidor Santi Martí diu que els Serveis Tècnics Municipals van enviar a Drenatges
per a fer una rasa al carrer, i es va descobrir això. A partir d’aquí, la predisposició de
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l’Ajuntament és total i absoluta. No es pot prejutjar, però, que la responsabilitat sigui de
les obres, ja que podria ser derivada de l’execució de les obres de la casa.
L’alcalde recorda que les obres d’urbanització es van fer fa més de 7 anys, i diu que
correspon analitzar de qui és exactament la responsabilitat.
2.- Fa temps l’alcalde ens va informar que estava en converses amb el sergent de la
policia local per resoldre les problemàtiques del cos, en especial la seva ubicació i
dependències. Voldríem que se’ns informés de quins acords s’han pres.
L’alcalde diu que s’està treballant conjuntament amb el sergent i els Serveis Tècnics
Municipals, visitant locals de policia d’altres municipis, i el que ja es té és el programa
funcional. A partir d’aquí s’ha de decidir quin ha de ser el disseny i el projecte.
3.- Havent passat uns mesos des que es van adquirir les dues bicicletes per ús del
personal municipal en els seus desplaçaments laborals, en un lloable intent de reduir la
contaminació atmosfèrica, volem saber l’estadística d’ús d’aquest mitjà de transport i el
grau de satisfacció que ha generat entre el personal de l’Ajuntament.
L’alcalde respon que el seguiment l’està fent la tècnica de medi ambient; se li
demanaran les dades.
4.- Insistim una altra vegada en la problemàtica creada al barri del Bonaire per
l’assentament d’un grup de firaires cada cop més nombrós, que a més de viure-hi de
manera permanent fan anar les seves màquines de fira. El lloc no disposa de llicència
d’activitat ni està condicionat higiènicament, originant un greu perjudici mediambiental
que el govern no pot seguir ignorant. No és la primera vegada que plantegem aquesta
qüestió al Ple, en un clar exemple que no abordar els problemes només fa que
empitjorin. Demanem que es prenguin d’immediat mesures decidides i eficaces per
resoldre aquest cas, i emplacem en aquest acte l’alcalde i el regidor de Serveis
Ambientals per tal que manifestin en nom del govern el seu compromís inequívoc de
resoldre immediatament aquesta situació anòmala i perjudicial.
El regidor Santi Martí explica que la voluntat de solucionar això per part de l’ajuntament
és manifesta, però no és un problema únicament mediambiental, sinó que també hi ha
un problema social i humà. S’està tractant el problema amb tots els departaments que
s’hi veuen implicats, i amb els serveis jurídics. Li sembla que en aquest assumpte no
cal precipitar-se, que cal saber on anem, per obtenir la millor solució i manera d’actuar.
A més, no és la única activitat existent al poble que provoca molèsties, i en totes elles
s’està mirant d’actuar, en funció de les forces i els recursos.
I afegeix que el problema s’hauria d’haver tallat en el seu moment, quan començava a
aparèixer fa ja molts anys, perquè ara és més complicat.
El regidor Joaquim Blanch diu que hi ha uns quants nens i nenes que viuen en aquest
assentament que estan escolaritzats a Santa Eulàlia, i per això mateix la solució ha de
venir molt pensada, perquè podria provocar problemes d’un altre tipus.
L’alcalde diu que per la complexitat d’aquest assumpte, cal encertar en el procediment
a seguir.
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5.- Davant l’evident davallada dels ingressos derivats dels impostos i taxes relatius a la
construcció i compravenda d’habitatges durant aquests tres primers mesos, volem
saber si s’ha fet una previsió del que això pot representar durant tot l’any i si es pensen
prendre mesures correctores que esmorteeixin l’efecte negatiu de la minoració
d’ingressos.
L’alcalde diu que la previsió que té l’Ajuntament és d’una reducció d’aquests ingressos i
per això el pressupost s’hi adequa. D’altra banda es treballa per aconseguir el màxim
de recursos externs amb les subvencions.

6.- Fa un prec: A la vista de la reacció de l’alcalde en el mitjans de comunicació a la
nostra carta i posterior roda de premsa en la que manifestàvem la predisposició a ser
convocats per buscar consens en els temes més importants per tal de que no seguissin
aturats, volem puntualitzar: que la nostra iniciativa pretén reactivar el govern, ara
adormit en moltes qüestions prioritàries; la nostra postura no és un canvi d’estratègia,
al contrari, feliçment veiem que moltes coses es fan fruit de la nostra iniciativa
(mesures d’ordre i seguretat al pavelló; parc infantil a la plaça de l’Ajuntament;
convocar el veïns afectats pel gasoducte...); estem decebuts per la contínua apatia del
govern. El dia 29 de febrer ens varem dirigir per escrit a l’alcalde demanant-li que ens
convoqués per parlar dels grans temes pendents, però ha passat tot un mes sense
contestar-nos, seguint una pràctica que ja és habitual. Nosaltres hem estat clars. Hem
ofert la nostra col·laboració pel bé de Santa Eulàlia. Si l’alcalde la vol, que ens la
demani; si no la vol, que ens ho digui, però cal una reacció del govern, encara que
només sigui per demostrar que està viu.
L’alcalde respon dient que el govern de cap manera està aturat, i això es demostra per
tota la feina que s’està fent a l’ajuntament, des de l’equip de govern i des dels
treballadors. I diu com ja havia manifestat, que allò que vingui de l’oposició d’unes
ganes reals i sinceres de cooperació, serà benvingut i segur que donarà els seus fruits.

I a dos quarts de dotze de la nit s’aixeca la sessió i s’estén aquesta acta i jo, la
Secretària en dono fe.
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