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

extraordinari urgent
4 de setembre de 2008
Casa de la Vila

Assisteixen:
Alcalde
Sr. ENRIC BARBANY I BAGES
Regidors:
Sr. JORDI SALA I DRUGUET

A la Casa de la Vila a les vuit del vespre
del dia 4 de setembre 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 extraordinària urgent, en
primera
convocatòria,
del
ple
de
l'Ajuntament.

Sr. SANTI MARTÍ DIAZ

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

Sr. MARTÍ FERRES I OLLE

ORDRE DEL DIA:

Sra. ANNA ARNELLA I VENTURA

Sr. JOAQUIM BLANCH CONEJOS
Sra. ANNA BLANCH LOPEZ

1.- Ratificació de la urgència de la sessió

S’excusen:

2.- Creació d’una Comissió d’investigació sobre la
tramitació d’expedients d’adjudicació d’habitatges
socials

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. FRANCESC MONTES I CASAS
Secretària
Marina Escribano Maspons
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1.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ

El regidor Santi Martí explica que aquest ple es convoca com a resultat de la presentació
de CIU de sol·licitud per fer un ple extraordinari, arrel d’un rumor -que per part de l’equip de
govern és inexistent- i que finalment se’n van retirar els punts. Arrel precisament d’aquest
fet, el que hi ha ja és un rumor existent i extès, i s’ha creat alarma social.
Com més temps es trigui en actuar, més mal està fent, perquè està en qüestió
l’honorabilitat de les persones i de la corporació municipal en les seves actuacions.
CIU s’ha fet enrere perquè no era l’acord que ells volien, però per part de l’equip de govern
hi ha la voluntat de crear aquesta comissió, amb la voluntat de donar la màxima
transparència.
I ho manifesta en tant que regidor de l’àrea d’Obres, Activitats i Habitatge, perquè en les
futures promocions no pot quedar cap dubte que són totalment adequades a llei. Per
aquest motiu cal fer la comissió, per aclarir qualsevol dubte sobre el procés d’adjudicació
dels habitatges.
Es sotmet a votació i S’APROVA PER UNANIMITAT.
2.- CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ SOBRE LA TRAMITACIÓ
D’EXPEDIENTS D’ADJUDICACIÓ D’HABITATGES SOCIALS
Abans de donar inici al debat del punt, l’alcalde explica que hi hauria motius perquè
qualsevol persona adjudicatària d’un habitatge social o be un familiar d’aquesta, fos
oportú que s’abstingués del debat i votació d’aquest punt, però des d’una altra
interpretació també es podria entendre permetre la participació. Proposa als membres
de la Corporació que, a efectes de major transparència i per evitar polèmica sobre la
interpretació del deure d’abstenció, s’abstinguin aquells que puguin incórrer en
aquesta causa.
El regidor Joaquim Blanch diu que, per tal que no hi hagi dubte, ells pensaven votar a
favor de la creació de la comissió, però que s’abstindran de participar i votar en aquest
punt.
L’alcalde demana que s’absentin dels seus llocs per a procedir al debat i votació.
El regidors Joaquim Blanch i Anna Blanch deixen els seus llocs.
Atès que a sol·licitud dels cinc regidors del grup municipal de CIU es va convocar un
ple per a crear una comissió d’investigació en relació a la tramitació dels expedients
per a l’adjudicació dels habitatges de “protecció oficial”.
Atès que davant la inviabilitat d’adoptar-se un dels acords que proposava el grup
promotor de la sessió esmentada, aquest grup va retirar la proposta, sense que el ple
pogués adoptar cap acord,
Atès que no es considera convenient que es mantinguin vius rumors que podrien
arribar a afectar la confiança en la correcció de la tramitació de l’adjudicació
d’habitatges socials, i que la millor manera de tancar la qüestió és procedir sense més
dilació a la constitució de la comissió i confirmar, com més aviat millor, que no hi ha
hagut irregularitats.
Atès que els rumors són prou ambigus com per no poder centrar l’examen en un dels
expedients en concret, sinó que la transparència de l’actuació municipal aconsella
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l’examen de la totalitat del procediment d’adjudicació, es proposa al ple l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- Crear una comissió que examini la correcció del procediment d’adjudicació
d’habitatges socials a Santa Eulàlia de Ronçana, que serà presidida per l’alcalde de la
corporació i integrada per un regidor de cada grup polític, amb aplicació de sistema
ponderat, tot això d’acord amb els articles 125 del ROF i 58 i 60 del Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Segon.- Facultar expressament el Sr. Alcalde per a convocar la primera reunió
d’aquesta comissió en un termini no superior a 15 dies.
El regidor Santi Martí diu que quan es va presentar la sol·licitud de ple per part de CIU,
no van entendre el sentit del ple, perquè el rumor del que parlaven no era tal. No
sembla que existís aquest rumor, i si un rumor no és cert, cal tallar-lo desmentint-lo, i
no pas engrandint-lo i donant-li credibilitat. CIU amb la seva actuació l’ha magnificat, i
ho ha fet amb la única base els rumors, que suposen la existència d’un frau de llei per
informació privilegiada. De fet CIU va participar en el procés d’adjudicació dels
habitatges, i va dir públicament que havia estat un procés clar i transparent.
Tot això posa en dubte l’honorabilitat de la institució i dels membres d’aquesta
legislatura i de la passada.
La no presència dels membres de CIU demostra que no volen crear aquesta comissió.
El regidor opina que la política està per ordenar la convivència de manera transparent
per a la ciutadania, i per redistribuir els recursos a qui més els necessita. Cal dotar
d’eines per deixar clar a la població que el procés va ser del tot transparent, com ja va
dir el cap de l’oposició. I cal fer-ho com ha dit, per l’honorabilitat de la institució, a les
persones, i perquè doni seguretat també als adjudicataris i per tot el conjunt de
ciutadans de Santa Eulàlia.
El regidor Martí Ferrés fa la següent intervenció, que vol que s’entengui com una
declaració de l’Agrupació del Partit dels Socialistes de Catalunya, a la que representa
com a Primer Secretari:
Degut a les qüestions tècniques legals que van precipitar la retirada del ple
extraordinari d’ahir creiem necessari aclarir qualsevol mena de dubte amb la màxima
urgència.
D’altra banda, d’acord al text de la sol·licitud del ple per part de Convergència i Unió
Volem agrair l’aparent interès que demostra el portaveu de Convergència i Unió, Sr.
Brustenga, per a la salvaguarda del bon nom dels nostres regidors, encara que
malauradament hem de desconfiar de les veritables intencions que s’amaguen darrera
de les seves paraules, pels motius següents, que volem posar en coneixement de
l’opinió publica.
Malgrat els diversos intents del nostre grup, d’una banda per conèixer quina és
l’acusació exacta i de l’altra l’oferta per aclarir qualsevol dubte que tinguessin,
simplement se’ns va contestar “que eren rumors”.
El propi portaveu de CIU el Sr. Brustenga, va dir, que “això no és important, el que
realment és important és que per afrontar els reptes que té plantejats Santa Eulàlia,
tots els grups hem de treballar plegats en l’equip de govern i, per això, estem disposats
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a retirar la petició de creació de la comissió d’investigació, si a canvi el PSC ens dóna
el seu suport per accedir a l’Alcaldia”.
Tanmateix aquesta proposta anava acompanyada de més “regals”: la retirada de la
demanda interposada contra l’ajuntament per les taxes aprovades per l’any 2008;
plena dedicació per l’actual alcalde fins a final de legislatura i recolzament a la gestió
del govern per ajudar a resoldre el problema de inundabilitat del Riu Tenes.
El PSC sempre ha estat disposat a trobar vies de diàleg que permetin el treball en
comú de tots els grups, sense demanar res a canvi, ni abans amb Convergència i
Unió, ni ara amb Independents - ERC, i hem sabut mantenir en els dos casos els
compromisos adquirits, sense pressions ni condicions prèvies.
Mai canviarem les nostres decisions polítiques, ni amb xantatges ni amb coaccions de
cap mena.
Definitivament no ens entenen, nosaltres estem al servei de la comunitat, sense
esperar res a canvi. No estem a la política per interessos particulars ni partidistes.
Nosaltres estem en la política per defensar els interessos de tots el ciutadans de Santa
Eulàlia per igual.
No tenim cap dubte sobre l’honorabilitat dels nostres regidors i per aquesta raó som els
primers interessats per aclarir aquest rumor. Per això, volem i votarem a favor de la
creació de la Comissió, però entenem que novament han equivocat les maneres i les
formes de fer política, han dinamitat els possibles ponts entre els dos grups polítics i
malauradament s’ha perdut una altra oportunitat de crear línies de diàleg sinceres.
La regidora Anna Arnella fa la següent intervenció: per començar volem afirmar que
donem suport total als nostres companys de govern i amics socialistes perquè
compartim amb ells les ganes de fer coses pel nostre poble d’una certa manera.
Compartim, doncs, l’interès comú de fer-les ben fetes i el ser transparents en la
manera de fer i d’actuar. És per aquest motiu que res ens impedeix votar a favor
d’aquesta comissió d’investigació, ans al contrari.
Tot i així volem fer algunes reflexions relacionades amb el motiu del Ple d’avui i d’ahir,
perquè tothom les tingui en compte.
La demanda de celebració del Ple d’ahir es basa, segons els regidors de CIU, en
rumors. Quins rumors? Uns rumors són motiu suficient per convocar un Ple
extraordinari i crear una comissió d’investigació? Creiem que es tracta dels rumors
creats interessadament, i com a part d’una estratègia generada per vostès mateixos,
per intentar afeblir l’estabilitat del govern de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.
Després del Ple d’ahir creiem que als regidors i regidores de CIU no els interessa la
veritat i la legalitat ja que volien que es creés una comissió amb una composició il·legal
atribuint-s’hi la presidència. Quan l’alcalde els va dir que el que demanaven no era
legal van retirar els dos punts que van motivar la sol·licitud del Ple.
Sobre el procediment, recollida de documentació i valoració de les persones que
tenien dret a accedir a un habitatge social cal dir que va ser realitzat per tècnics de la
Diputació de Barcelona. Ni el personal de l’Ajuntament, ni els regidors que hi havia en
aquell moment hi van prendre part.
La presentació i recollida de la documentació per accedir als habitatges socials es va
fer durant l’any 2004. L’adjudicació dels habitatges es va fer el gener del 2005 i el
lliurament de les claus va ser el juliol del 2006. Quan es van atorgar els habitatges
socials de Can Font, que n’eren un total de 14, la Sra. Anna Blanch i el Sr. Quim
Blanch no eren regidors d’aquest Ajuntament, ni segurament en aquell moment podien
pensar que ho arribarien a ser. Des de l’inici de tot el procés i sobretot de la
presentació de la documentació ja han passat quatre anys. Realment creuen que no
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es va fer correctament? Tots els representants dels grups municipals a la societat
promotora d’habitatges a Santa Eulàlia van donar el vist-i-plau a tots els tràmits. El Sr.
Joaquim Brustenga també en va formar part i per tant ho va aprovar. El mateix Sr.
Joaquim Brustenga, actualment cap de l’oposició, en un debat abans de les eleccions
municipals del 2007 i en una interpel·lació de la cap de llista d’ICV va dir textualment
que el procediment d’atorgament dels habitatges havia estat del tot transparent i
impecable. Llavors sí i ara no? No ho entenem. Han canviat d’opinió? O tenen altres
interessos? Creiem que potser encara no han assumit que el govern de Santa Eulàlia
no els correspon perquè no van aconseguir un pacte de govern cohesionat i fort com el
que tenim ara. També creiem que ara vostès el voldrien desfer sigui com sigui.
Aquesta estratègia, però, només fa que enfortir la complicitat i cohesió de tots els
membres del govern.
El fet que la Sra. Anna Blanch pogués accedir a la compra d’un habitatge social no va
ser en primera opció, sinó que va ser per la renúncia de dues persones que se’n van
desdir. Per tant, a ella no li va tocar l’habitatge en primera volta sinó en una segona.
Ens sap greu que en comptes de fer aportacions positives i a oferir treball pel nostre
poble es dediquin a buscar paranys amb temes passats que només fan perdre temps a
regidors, tècnics i personal treballador de l’Ajuntament quan aquest temps tan preuat
es podria dedicar a fer feina i a treballar per interessos comuns i generals de totes les
persones que viuen a Santa Eulàlia. Volem afirmar que la tasca de l’oposició no hauria
de ser, només estrictament, la d’oposar-se: des de l’Ajuntament i com a dignes
representants del votants, l’oposició també té el deure de proposar millores que puguin
beneficiar tot el poble. A la feina de proposar millores no hi estan amatents i no troben
l’oportunitat de fer-ho.

Lamentem molt aquesta manera de fer però som els primers interessats que arribats a
aquest punt es creï aquesta comissió d’investigació i es treballi per demostrar la
veritable realitat de tots els fets. És per això que el govern de Santa Eulàlia ha
convocat aquest Ple extraordinari i urgent per confirmar que no hi ha hagut
irregularitats en tot el procediment d’adjudicació dels habitatges socials.
Es sotmet la proposta a votació, I S’APROVA PER 5 VOTS A FAVOR D’INDEP-ERC I
PSC
Per acabar, l’alcalde lamenta, davant de tots els presents, l’actitud dels regidors de
CiU mostrada en molts casos i avui mateix amb la no assistència al ple.
Malauradament les seves actuacions fan malgastar temps i recursos valuosos dels
ciutadans de Santa Eulàlia. Potser això és volgut pels regidors de CiU per tal que els
serveis i obres que l’Ajuntament de Santa Eulàlia presti als seus ciutadans no siguin
els que poden ser i aquest govern hi treballa decididament. Pot garantir que es farà tot
el que estigui a les seves mans per tal que l’Ajuntament serveixi totes les persones de
Santa Eulàlia de la millor manera possible i sempre defensant el bé comú, la justícia i
la veritat.
I a dos quarts de nou del vespre s’aixeca la sessió i s’estén aquesta acta, i jo, la
Secretària, ho certifico.
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