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

ordinari
27 de novembre de 2008
Casa de la Vila

Assisteixen:
Alcalde
Sr. ENRIC BARBANY I BAGES

Regidors
Sr. JORDI SALA I DRUGUET
Sra. ANNA ARNELLA I VENTURA

A la Casa de la Vila les vuit del vespre del
dia 27 de novembre 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.
Obert l’acte per la presidència, es
procedeix al debat dels assumptes inclosos en
el següent

Sr. SANTI MARTÍ DIAZ
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
Absències justificades
Sr. FRANCESC MONTES I CASAS
Absències no justificades
Secretària
Marina Escribano Maspons

1. Aprovació acta sessió 25 de setembre
de 2008
2. Informació diversa
3. Donar compte decrets
4. Donar
compte
Conveni
entre
Ajuntament i Sorea per les obres de la
Canonada en Alta de Connexió dels
dipòsits de Rosàs i Can Lluc (Fase 1 i 2)
5. Aprovació Acord regulador de les
condicions de treball del col·lectiu de la
Policia Local
6. Aprovació
Conveni/acord
de
les
condicions laborals per al personal de
l’escola Bressol Municipal
7. Atorgament distinció Creu de Santa
Eulàlia
8. Proposta Nomenament Jutge de Pau
Titular i substitut
9. Aprovació
modificació
Estatuts
Mancomunitat de la Vall del Tenes
10. Moció sobre la millora del finançament
local

Pàgina 1 de 23

11. Moció sobre declaració del municipi
lliure
d’organismes
modificats
genèticament
12. Moció en favor de la delegació del
vot com a mesura per a possibilitar
permisos de maternitat i paternitat
dels càrrecs electes.
13. Moció sobre l’enregistrament dels
plens de la corporació
14. Afers urgents i sobrevinguts
15. Precs i preguntes

Pàgina 2 de 23

1.

APROVACIÓ ACTA SESSIÓ DE 25 DE SETEMBRE DE 2008

Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió plenària corresponent al 25 de setembre i
s’aprova per unanimitat.
2.

INFORMACIÓ DIVERSA

L’alcalde informa de l’entrada en funcionament de les noves oficines municipals a
l’antic consultori, de superfície 100m2. En aquest nou espai d’oficines de l’ajuntament
s’hi ubiquen els serveis d’Acció Social, Educació, Esports, PPD de la Mancomunitat,
Salut Pública i Participació. En total 7 tècnics i una administrativa.
El regidor Santi Martí informa que està pràcticament acabada la portada d’aigua
potable al Bonaire, als dos veïns de l’altre cantó de la carretera. El dilluns es fa la
inspecció final, i els dos veïns ja podran connectar, prèvia tramitació corresponent i
pagament d’acord amb el conveni.
La regidora Anna Blanch explica que el 28 de novembre a les 19h hi haurà uns sessió
dels pressupostos participatius de Joventut. L’any passat es van decidir 8 activitats, de
les que se n’han fet 7. Enguany hi ha hagut més butlletes que l’any passat. La regidora
espera que el procés sigui igual d’enriquidor que l’any passat.
L’alcalde respon les preguntes fetes al darrer ple: Sobre les liquidacions, no són les
oficials, sinó que la Direcció General de Comptes el que fa és recollir dades per
enquestes. S’han demanat el 13 de novembre, que no és en cap cas la data límit per a
presentar les dades, les liquidacions de 2006 es presenten al 2008. Si no es fa, no
apareixerien les dades que han de determinar els imports del Fons Català, però de fet
ja s’havia cobrat tot.
Sobre els pagaments per la col·locació de gespa artificial, estava pendent fer alguna
verificació, i també el cobrament d’una sanció per part de l’empresa, per demora en
execució de les obres. S’ha allargat el procés i per aquest motiu, l’empresa ha
demanar interessos de demora, reclamació que s’està estudiant per veure com es
tanca finalment. En les properes setmanes es preveu resoldre la qüestió.
Sobre l’import pendent de pagar del Pacte Territorial d’Ocupació, l’endarreriment és
perquè no hi va haver constància de la reclamació fins juliol. Quan s’aclareixi amb
Granollers, es veurà si pertoca o no fer aquest pagament.
Referent a la justificació del préstec de la Diputació, aquesta es va presentar el 29 de
setembre.
I en referència a la subvenció de la Direcció general de Turisme, és demanada per la
Mancomunitat i havia d’esmenar-se algun a cosa. Finalment però, es demanarà per un
altre any.
El regidor Jordi Sala explica els diferents actes del programa de Festa Major d’Hivern.
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El regidor Santi Martí, sobre les obres a c/Salve Regina i c/del Mig, informa que estan
pràcticament acabades, i que la setmana propera hi ha visita d’obres amb l’empresa i
els veïns.
L’alcalde informa respecte l’assumpte del got utilitzat a algun acte de la Festa Major
d’Estiu. Es concedeix l’organització a una entitat, i enguany l’encarregada va fer-se
càrrec de la compra de gots (1125 gots amb la imatge del Rei).
L’ajuntament aporta els diners pels grups musicals i per l’equip de música.
Els Serveis Jurídics han informat que l’ajuntament no té responsabilitat legal en aquest
tema. D’altra banda, des de l’àrea de joventut i l’ajuntament, el parer és de deixar el
màxim d’autonomia possible a aquests organitzadors, i consideren que no és oportú
fer cap actuació per aquest fet.
La regidora Isabel Valls pregunta de quina manera es fa el pagament.
L’alcalde explica que l’entitat té un pressupost i se’ls concedeix una subvenció des de
l’ajuntament, amb la que han de fer front a les factures.
La regidora Anna Arnella explica que el dissabte es va fer l’acte d’inici de les obres de
la 2a escola bressol.
El regidor Brustenga agraeix les invitacions enviades, però no hi van poder assistir.
El regidor Martí Ferrés informa que la factura en relació a despeses en el camp de
futbol, correspon a les hores de treball per feines als vestidors.
El regidor Santi Martí diu que el pou de Can Magre ja està construït, i ara s’està amb la
instal·lació per portar l’agua al dipòsit. A més, s’han aprofitat les obres de l’antiga
canonada per a bombar barris de Can Juli i la part baixa del Rieral.

3.

DONAR COMPTE DECRETS

L’Alcalde dóna compte dels decrets dictats per aquesta alcaldia des del número 139 a
174 entre l’1 de setembre i el 31 d’octubre.

4.
DONAR COMPTE CONVENI AJUNTAMENT I SOREA PER LES OBRES DE
LA CANONADA EN ALTA DE CONNEXIÓ DELS DIPÒSITS DE ROSÀS I CAN
LLUC (FASE 1 I 2 )
L’Alcalde dóna compte del conveni aprovat per la Junta de govern Local en data 20 de
novembre d’enguany entre l’Ajuntament i SOREA, per les obres de la canonada en
alta de connexió dels dipòsits de Rosàs i Can Lluc. (Fase 1 i 2).
El regidor Santi Martí explica els termes del conveni.
El regidor Andreu Gual demana aclariment sobre com Sorea carregarà en les tarifes
l’import de les obres, perquè entén que no pot carregar massa els rebuts, ja que estan
obligats a fer aquestes millores a la xarxa.
El regidor Santi Martí respon que s’aplica una fórmula per a calcular el càrrec sobre
tarifes. En aquest cas l’obra és nova, no és dins les obligacions de l’empresa. El
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manteniment sí que és a càrrec seu, a partir del Fons de Reposició establert i que es
s’ha anat dotant amb els anys,.
5.
APROVACIÓ ACORD REGULADOR DE LES CONDICIONS DE TREBALL
DEL COL·LECTIU DE LA POLICIA LOCAL
Vista l’acta d’acord subscrita entre la representació de l’Ajuntament i la del seu
personal funcionari, junt amb el document de “Pacte de Condicions pel col·lectiu de la
policia local de Santa Eulàlia de Ronçana”.
Atès que l’acta esmentada formalitza l’acord de negociació col·lectiva al que han
arribat les parts negociadores representants de l’Ajuntament i delegats del personal
funcionari.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el “Pacte de Condicions pel col·lectiu de la policia local de Santa
Eulàlia de Ronçana” segons el document annex.
Segon.- Remetre aquest acords, junt amb el document de “Pacte de Condicions pel
col·lectiu de la policia local de Santa Eulàlia de Ronçana” al Servei Territorial de
Treball del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya per a la seva
inscripció i publicació gratuïta al Butlletí Oficial de la província de Barcelona.
L’alcalde explica que no hi ha cap canvi substancial respecte l’anterior conveni, però si
que s’han pactat modificacions en quant a vacances, jornada laboral, indemnització
per hores, formació, qüestions retributives, i en la jornada laboral, entre d’altres.
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT

6.- APROVACIÓ CONVENI/ACORD DE LES CONDICIONS LABORALS PER AL
PERSONAL DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL

Vista l’acta d’acord subscrita entre la representació de l’Ajuntament i la del seu
personal laboral, junt amb el document de “Conveni/Acord de les condicions laborals
per al personal de l’Escola Bressol Municipal L’Alzina de Santa Eulàlia de Ronçana”
Atès que l’acta esmentada formalitza l’acord de negociació col·lectiva al que han
arribat les parts negociadores representants de l’Ajuntament i delegats del personal
laboral.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
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ACORDS
Primer.- Aprovar el “Conveni/Acord de les condicions laborals per al personal de
l’Escola Bressol Municipal L’Alzina de Santa Eulàlia de Ronçana” segons el document
annex.
Segon.- Remetre aquest acords, junt amb el document de “Conveni/Acord de les
condicions laborals per al personal de l’Escola Bressol Municipal L’Alzina de Santa
Eulàlia de Ronçana” al Servei Territorial de Treball del Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya per a la seva inscripció i publicació gratuïta al Butlletí Oficial
de la província de Barcelona.
L’alcalde explica que l’anterior era del 2006, i s’ha estat treballant per a aportar
millores en la partida per formació; en vestuari, aportació per un mestre de música, etc.
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT

7.- ATORGAMENT DISTINCIÓ CREU DE SANTA EULÀLIA

7.1. ATORGAMENT DE LA CREU DE SANTA EULÀLIA AL SENYOR JOAN RUIZ I
CALONJA
L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana va aprovar en sessió plenària de data 26
de gener de 2006, l’establiment i el reglament que ha de regir la concessió de la
distinció “Creu de Santa Eulàlia”, pel reconeixement públic de persones físiques o
jurídiques que per la seva trajectòria, actuació, mèrits i valors cívics i democràtics
honorin el poble.
El poble de Santa Eulàlia i l’ajuntament com a representació seva, i tal i com recull
l’article 4 del Reglament de distincions, té la voluntat de ser agraït i reconèixer el mèrit
a aquelles persones i col·lectius que honorin el poble, des del treball en
l’associacionisme i des de les manifestacions culturals, esportives, cíviques,
econòmiques i socials.
En aquest sentit, l’Ajuntament, estableix que la creu de Santa Eulàlia es concedirà com
a reconeixement i agraïment del poble envers persones físiques o jurídiques per una
actuació o conjunt d’activitats que hagin tingut un extraordinari relleu i transcendència
d’enaltiment del poble o de servei i de dedicació al progrés i benestar de la seva
població, amb ampli ressò més enllà de l’àmbit santaeulalienc.
D’acord amb aquests principis i considerant:
Que el senyor Joan Ruiz i Calonja ha tingut una llarga i reconeguda dedicació a la
filologia i literatura catalana, tant en la vessant d’estudiós, traductor i editor, com la
d’escriptor. I en totes elles, ha tingut una important preocupació per la recerca i la
defensa de la cultura catalana. Un altre dels àmbits que ha marcat la seva trajectòria
vital ha estat el de la renovació pedagògica, amb la seva implicació en diverses
instàncies de l’educació. Les aportacions de Joan Ruiz a Santa Eulàlia han estat en
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l’àmbit de la cultura, entre d’altres destaca la seva col·laboració amb la revista
Ronçana des del primer número l’any 1968, i escrivint en diversos textos editats als
pobles de la Vall del Tenes; en l’àmbit educatiu assumí la direcció de la recent creada
Escola de 2n ensenyament de la Vall del Tenes, precisant-ne l’ideari i deixant una forta
empremta fins al dia d’avui. En l’àmbit de les persones, ha estat sempre un referent de
consulta i consell, més enllà del món professional i cultural.
És per això pel que l’Alcaldia, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa,
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana concedeix, al Senyor Joan Ruiz i
Calonja, la Creu de Santa Eulàlia en reconeixement a la tasca desenvolupada al poble,
en l’àmbit educatiu i cultural, d’acord amb el que estableix l’article 4art del Reglament
Municipal de distincions de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.

L’alcalde destaca la figura del Sr. Joan Ruiz Calonge en relació amb la tasca feta al
poble, i en la seva vessant més personal. Expressa paraules de reconeixement i
gratitud.
El Sr. Brustenga comparteix les paraules de l’alcalde i mostren el seu acord amb què
se li atorgui la creu de Santa Eulàlia.
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT

7.2. ATORGAMENT DE LA CREU DE SANTA EULÀLIA AL CASAL PARROQUIAL
L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana va aprovar en sessió plenària de data 26
de gener de 2006, l’establiment i el reglament que ha de regir la concessió de la
distinció “Creu de Santa Eulàlia”, pel reconeixement públic de persones físiques o
jurídiques que per la seva trajectòria, actuació, mèrits i valors cívics i democràtics
honorin el poble.
El poble de Santa Eulàlia i l’ajuntament com a representació seva, i tal i com recull
l’article 4 del Reglament de distincions, té la voluntat de ser agraït i reconèixer el mèrit
a aquelles persones i col·lectius que honorin el poble, des del treball en
l’associacionisme i des de les manifestacions culturals, esportives, cíviques,
econòmiques i socials.
En aquest sentit, de l’Ajuntament, estableix que la creu de Santa Eulàlia es concedirà
com a reconeixement i agraïment del poble envers persones físiques o jurídiques per
una actuació o conjunt d’activitats que hagin tingut un extraordinari relleu i
transcendència d’enaltiment del poble o de servei i de dedicació al progrés i benestar
de la seva població, amb ampli ressò més enllà de l’àmbit santaeulalienc.
D’acord amb aquests principis i considerant:
Que el Casal Parroquial de Santa Eulàlia ha constituït des de fa 75 anys i fins a data
d’avui, un referent al municipi per la celebració d’activitats de caire cultural i altres,
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destacant per sobre de totes el teatre. Construït el 1933 per iniciativa del rector del
poble, el Mossèn Manuel Solà, i sobretot amb el treball voluntari de la gent del poble,
esdevingué el primer edifici realitzat especialment per ser teatre. S’hi han representat
obres destacables com La Muralla (1957), Testament (1977) i Joan Salvador Gavina
(1979), totes elles guanyadores del concurs de teatre Vallès-Maresme. I a partir de
l’any 2001 amb l’existència de dos grups de teatre, el TNT i el Grup Jove, s’ha
continuat treballant amb gran dinamisme per a representar obres com El Florido Pensil
i La Ratera, (2001), o El Sopar dels Idiotes i Pis per Llogar (2003), i altres. De 2003 a
2006 es va aconseguir dur a terme una programació regular de teatre.
El Casal conserva l’essència per la qual va ser creat, i és més que un teatre, és un
espai de trobada i un lloc representatiu del poble, fet per gent del poble.

És per això pel que l’Alcaldia, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa,
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana concedeix, al Casal Parroquial de
Santa Eulàlia, la Creu de Santa Eulàlia en reconeixement a la tasca desenvolupada al
poble, en l’àmbit cultural, d’acord amb el que estableix l’article 4art del Reglament
Municipal de distincions de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.
L’alcalde diu que cal destacar la llarga trajectòria del casal, en el seu 75è aniversari,
sobretot en l’àmbit de les arts i en especial el teatre.
El regidor Miquel Moret es mostra d’acord amb les paraules dites i amb l’atorgament
de la creu al Casal Parroquial.
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT
7.3 ATORGAMENT DE LA CREU DE SANTA EULÀLIA A L’APINDEP
L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana va aprovar en sessió plenària de data 26
de gener de 2006, l’establiment i el reglament que ha de regir la concessió de la
distinció “Creu de Santa Eulàlia”, pel reconeixement públic de persones físiques o
jurídiques que per la seva trajectòria, actuació, mèrits i valors cívics i democràtics
honorin el poble.
El poble de Santa Eulàlia i l’ajuntament com a representació seva, i tal i com recull
l’article 4 del Reglament de distincions, té la voluntat de ser agraït i reconèixer el mèrit
a aquelles persones i col·lectius que honorin el poble, des del treball en
l’associacionisme i des de les manifestacions culturals, esportives, cíviques,
econòmiques i socials.
En aquest sentit, de l’Ajuntament, estableix que la creu de Santa Eulàlia es concedirà
com a reconeixement i agraïment del poble envers persones físiques o jurídiques per
una actuació o conjunt d’activitats que hagin tingut un extraordinari relleu i
transcendència d’enaltiment del poble o de servei i de dedicació al progrés i benestar
de la seva població, amb ampli ressò més enllà de l’àmbit santaeulalienc.
D’acord amb aquests principis i considerant:
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Que l’APINDEP (Associació de Pares per a la integració de Nens Discapacitats a
l’Escola Pública), nascuda al 1993, és una associació sense ànim de lucre que lluita
per la integració d’infants i joves amb discapacitat. Les teràpies de suport a infants,
joves i famílies han estat clau dins la seva tasca educativa, així com la continuïtat en
l’organització d’activitats de lleure: colònies, casals, etc., doncs l’oci es planteja com un
element essencial, com a utensili integrador, per portar a terme totes les activitats, així
com la tasca dels voluntaris, que de forma desinteressada i solidària, desenvolupa un
paper bàsic dins el marc de les finalitats i objectius d’APINDEP. Entre d’altres tasques
diàries hi ha: la lluita pel compliment de les lleis de la integració escolar; la cerca
professional necessària; la prestació de serveis terapèutics i de suport als usuaris i el
foment de la integració i inclusió laboral dels joves amb discapacitat .
Cal destacar especialment els projectes de preparació de lots i cistelles de Nadal, que
ha estat finalista al premi AZHOKA, atorgat per empresaris als millors projectes de
caràcter social, i d’APINDEP RONÇANA SCCL, que engloba la creació d’una sèrie
d’empreses que a través de facilitar serveis per garantir una vida independent o a
través d’una activitat mercantil poden accedir al treball amb persones amb risc
d’exclusió social i laboral.
És per això pel que l’Alcaldia, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa,
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana concedeix, a l’APINDEP, la Creu
de Santa Eulàlia en reconeixement a la tasca desenvolupada al poble, en l’àmbit
social, d’acord amb el que estableix l’article 4art del Reglament Municipal de
distincions de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.
L’alcalde diu que tots coincidiríem en què l’entitat destaca pel treball amb les persones
i les famílies amb especials dificultats. I en remarca l’empenta i dinamisme en
enfrontar cada vegada nous reptes.
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT

8.- PROPOSTA NOMENAMENT JUTGE DE PAU TITULAR I SUBSTITUT

Atès que s’ha publicat mitjançant anunci al BOP i edicte al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i del Jutjat de Pau, la convocatòria per a procedir a la proposta de
nomenament del Jutge de Pau de Santa Eulàlia de Ronçana titular i substitut,
Examinat l’expedient instruït per a procedir a la proposta de nomenament i vist el
contingut de l’article 101 de la Llei Orgànica del Poder Judicial i els articles 4, 5, 6 i 7
del Reglament 3/1995 de 7 de juny dels Jutges de Pau,
Atès que en el període d’exposició pública de la convocatòria s’han presentat dues
sol·licituds, per part del Sr. Josep Solé i Padrós per la plaça de Jutge de Pau Titular; i
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per part del la Sra. Trinitat Folch i Sampera per la plaça de Jutge de Pau substitut; els
quals reuneixen les condicions legals necessàries.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa,
Es proposa al Ple l’adopció del següents
ACORDS:
Primer.- Proposar el nomenament del Sr. JOSEP SOLÉ I PADRÓS pel càrrec de
JUTGE DE PAU TITULAR del municipi i la Sra. TRINITAT FOLCH I SAMPERA, pel
càrrec de JUTGE DE PAU SUBSTITUT.
Segon.- Trametre aquest acord al Jutjat de 1ª Instància i Instrucció, per tal que elevi la
proposta a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
L’alcalde agraeix els esforços del jutge actual al llarg d’aquests anys i també desitja el
millor en el futur.
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT

9.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ ESTATUTS MANCOMUNITAT DE LA VALL DEL
TENES
En data 27 de desembre de 2007 el Ple de la Corporació va aprovar la modificació
dels Estatuts de la Mancomunitat de la Vall del Tenes, i se’n va trametre còpia al
Departament de Governació i Administracions Públiques per a la seva inscripció al
Registre d’Ens Locals de Catalunya.
Atès que s’ha tramès informe pel Servei de Règim Jurídic i de Relacions amb les
entitats locals en què es fan observacions i suggeriments sobre el projecte d’estatuts, i
es fa convenient modificar algunes parts de l’articulat dels estatuts, tal com es recull
en la documentació de l’expedient,
Atès que previ a la seva aprovació per la Junta de la Mancomunitat, és necessari que
el text sigui aprovat per cadascun dels ajuntaments que integren la mancomunitat,
Vist el que disposen els articles 48 a 50 del Decret 244/2007 de 6 de novembre, i
vistos els articles 115 a 121 ambdós inclosos, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei Municipal i de règim local de
Catalunya.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la modificació del Projecte d’estatuts de la Mancomunitat de la Vall
del Tenes, segons el text que s’incorpora a l’expedient.
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Segon.- Disposar que un cop aprovat per la Junta de la Mancomunitat, es trameti
aquest acord i el text definitiu d’Estatuts a la Direcció General de l’Administració Local
del Departament de Governació i Administracions Públiques.
L’alcalde explica les modificacions que s’han fet en els estatuts.
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT
10.- MOCIÓ SOBRE LA MILLORA DEL FINANÇAMENT LOCAL
Després de 30 anys de la constitució dels primers ajuntaments democràtics, tot i els
avenços que s’han produït en aquest període de temps, els municipis catalans encara
arrosseguem moltes mancances pel que fa al finançament.
Entre les moltes millores que s’han viscut aquests anys, hi ha la transformació dels
nostres pobles i ciutats, mancats com estaven de serveis bàsics. Des dels ajuntaments
s’ha treballat en la consolidació d’un enorme ventall de serveis als nostres ciutadans i
ciutadanes, que inclouen matèries diverses com l’ordenació del territori o l’habitatge
públic en sòl municipal; els serveis bàsics comunitaris i els seus equipaments; la
seguretat i la protecció civil; l’educació infantil; el transport urbà; la promoció de
l’ocupació; la protecció del medi; l’atenció social i un llarg etcètera.
Algunes d’aquestes matèries, que els ajuntaments hem anat assumint sense tenir-ne
la responsabilitat, han estan recollides com a competències pròpies dels municipis a
l’article 84 del nou Estatut.
Però els avenços socials d’aquests 30 anys i la seva plasmació estatutària no han
obtingut el mateix reconeixement financer. Els ajuntaments estem suportant una
situació financera que ens ofega i limita els serveis que podem oferir als ciutadans i
ciutadanes dels municipis que representem.
És per això que afirmem que si no millora el finançament dels ajuntaments no podrem
seguir suportant l’esforç econòmic i social que representa destinar bona part del
pressupost municipal a partides que no ens són pròpies.
Aquesta insuficiència financera s’ha generat per la falta de reconeixement real del
paper fonamental de les entitats locals en la provisió pública de serveis en l’actua’l
estat del benestar. D’aquesta manera, s’ha mantingut la baixa participació de la
despesa local respecte del total de la despesa de les administracions públiques.
Les entitats municipalistes de Catalunya, reunides el pasta 10 de setembre, van
constatar que continua vigent la principal reivindicació del II Congrés de Municipis de
Catalunya, celebrat al 2001, on es va demanar obtenir una participació més gran en
els ingressos i la despesa pública.
A aquesta situació cal sumar l’absència d’una planificació concertada de recursos
entre els tres nivells d’organització territorial de l’estat. En canvi, hem viscut un
constant increment d’activitats i serveis, alguns d’ells no obligatoris, el que hem
anomenat competències impròpies, demandades pels ciutadans i ciutadanes i
essencials per millorar la seva qualitat de vida.
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El cost d’aquests serveis de suplència ha desestabilitzat els pressupostos municipals.
Uns pressupostos que també han patit l’impacta financer de nombroses disposicions
generals de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya en la prestació de serveis propis de
les entitats locals. Un dels moles exemples és el desplegament de la Llei de la
dependència, ampliant molt significativament les necessitats de despesa local sense
establir mecanismes de compensació íntegra, tal i com exigeix el principi de lleialtat
institucional.
En aquest context s’està desenvolupant el procés d’aplicació de les disposicions del
nou Estatut d’Autonomia que defineixen el model de finançament de la Generalitat de
Catalunya.
L’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, en la línia del que defensen les entitats
municipalistes catalanes –FMC i ACM- considerem que el nou finançament local ha de
donar resposta als problemes de suficiència financera dels ajuntaments.
Per aconseguir-ho, creiem imprescindible que es replantegi el model de finançament
de les administracions locals. El nostre objectiu final ha de ser que es faci realitat una
reforma estructural del sistema de finançament dels ens locals que proveeixi de
recursos suficients per garantir el compliment del marc competencial real de les
corporacions locals que ens permeti continuar prestant els serveis que ens demana la
ciutadania i que actualment cobrim des de l’administració local: noves escoles bressol,
més habitatge social, més polítiques d’ocupació, polítiques adreçades a la plena
integració de la immigració o l’atenció social, per citar-ne algunes, totes elles
necessàries per garantir la cohesió social en pobles i ciutats.
Per això, es proposa que el Ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana adopti
els següents
ACORDS:
Primer.- Donar suport a les dues associacions municipalistes de Catalunya –FMC i
ACM- en totes les actuacions que portin a terme en defensa d’un millor finançament
dels ajuntaments catalans.
Segon.- Donar suport a les negociacions que la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) està portant a terme amb el Govern espanyol per donar una
resposta positiva a les necessitats d’un nou finançament per als ajuntaments.
Tercer.- Instar al Govern espanyol a què, l’any 2008, a més de l’establiment d’un nou
model de finançament autonòmic, es defineixi un nou marc de finançament adequat
per als ajuntaments.
Quart.- Donar suport al Govern de la Generalitat en el seu procés de negociació amb
el Govern espanyol pel nou finançament de Catalunya i, una vegada aprovat el model
de finançament autonòmic, demanar la creació d’una Comissió mixta Generalitat Governs Locals per tractar de manera específica el finançament dels ens locals.
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Cinquè.- Instar al Govern espanyol a què reconsideri la proposta de congelar
l’aportació als ajuntaments per al proper any 2009, que considerem clarament
inassolible, tot just en un període en el qual caldria incrementar la despesa social de
proximitat en tots els municipis.
Sisè.- Sol·licitar al Govern espanyol que, mentre no s’acordi un nou model, estudiï com
a mesures transitòries una moratòria en l’aplicació de la Llei General d’Estabilitat
Pressupostària, i una reforma urgent de la mateixa, que permeti que aquelles
administracions que compleixin amb la resta de ratis legals i que demostrin una
suficient capacitat financera, puguin augmentar la seva capacitat d’endeutament en un
nombre limitat d’exercicis; i també la creació d’un fons específic que permeti retornar
l’IVA pagat per les inversions fetes pels ajuntaments, amb l’obligació de reinvertir-los
en nous projectes.
Setè.- Donar trasllat d’aquest acord a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC),
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP), el Govern de la Generalitat de Catalunya, el
Parlament de Catalunya, el Congrés de Diputats i el Govern Espanyol.
El Sr. Quim Blanch explica la moció presentada, conjuntament per tots els grups
municipals, tal i com s’ha acordat.
Tal com es va dir a la Comissió Informativa, es tracta d’una moció per donar suport a
les dos entitats municipalistes de Catalunya, la Federació Catalana de Municipis i la
Asociació Catalana de Municipis en totes les seves actuacions en defensa d’un millor
finançament dels ajuntaments. També dona suport a la Federación Española de
Municipios en les negociacions amb l’estat central.
Es demana una major participació per part dels ajuntaments en els ingressos i la
despesa publica.
Es demana també, millor finançament, per cobrir les despeses que està suposant
assumir competències que no són pròpies dels ajuntaments, però que són molt
necessàries per millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes.
El regidor explica que el desplegament de la Llei de la Dependència n’és un exemple
amb l’increment de la despesa per increment dels recursos humans i materials dels
serveis socials; tot plegat per un principi de suficiència financera. Amb l’augment de la
despesa és necessari incrementar la aportació de l’estat als ajuntaments, no pas
congelar-la com s’ha anunciat pel proper 2009.
Consideren que és una bona eina el retorn de l’IVA, amb la condició de reinvertir-ho en
nous projectes.
Esperem amb les mocions que s’estan presentant als ajuntaments de tot Catalunya,
s’aconsegueixi millorar les condicions de finançament.

El Sr. Joaquim Brustenga mostra l’acord del seu grup en el fons de la moció però ho
considera un despropòsit que sigui PSC qui ho plantegi, quan al congrés dels diputats
ho ha votat en contra. I presenta una moció alternativa, explicant que conté els
mateixos acords adoptats el dia 10 de setembre pels grups de PSC, CIU, ERC i ICV.
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L’alcalde diu que en el fons de la qüestió tots els grups hi estan d’acord, i es podria
haver presentat conjuntament. Considera que no ha de circumscriure’s al que fan els
grups en d’altres instàncies.
El Sr. Joaquim Blanch diu que el PSC de Santa Eulàlia en el sí del ple municipal, es
pronuncia en un marc local, respecte les necessitats del municipi. La moció pretén
donar suport a les associacions de municipis i pel propi interès de Santa Eulàlia.
El Sr. Santi Martí diu que li sap greu l’actitud de PSC al Congrés, i espera que
finalment la seva actuació tot i que per una altra via, aconsegueixi el mateix objectiu
que es persegueix, el d’aconseguir millores en el finançament. Pel que fa a la moció,
els acords pretenen donar suport a l’ACM i la FMC. Sobre la proposta de CIU, no han
tingut temps d’estudiar-la.
El Sr. Brustenga diu que la moció remarca la incongruència de presentar la moció
aquests dos partits precisament, quan PSC no l’ha defensat a Madrid.
El Sr. Santi Martí entén que la moció plantejada representa el mínim comú
denominador de tots i de les entitats supramunicipalistes, i per això voldria arribar a un
acord.
L’alcalde diu que la moció conté alguna nova aportació respecte la del 10 de setembre,
però amb el mateix fons.
Es sotmet a votació l’esmena a la totalitat, i voten a favor: Sr. Brustenga, Sr. Gual, Sra.
Valls, Sr. Moret, Sra. Bover.
Vots en contra: Sr. Barbany, Sr. Martí, Sr. Sala, Sra. Arnella, Sr. Ferrés, Sr. Blanch,
Sra. Blanch
Desestimada l’esmena, es sotmet a votació la moció original, i S’APROVA PER
UNANIMITAT.

11.- MOCIÓ SOBRE DECLARACIÓ DEL MUNICIPI LLIURE D’ORGANISMES
MODIFICATS GENÈTICAMENT
Els organismes modificats genèticament (OMG), en agricultura i alimentació, són
avenços tecnològics dels quals es desconeix l’afectació en la salut humana, l’animal i
el medi ambient.
En els darrers anys, s’han donat a conèixer suficients estudis científics i experiències
que alerten dels riscos sanitaris i ambientals dels aliments i cultius genèticament
modificats. L’experiència de l’únic cultiu transgènic Catalunya (el panís o blat de moro)
ha generat, des de la seva autorització, irresolubles conflictes d’incompatibilitat amb
l’agricultura i ramaderia tradicional i ecològica, així com en el camp dels elaborats
alimentaris.
L’extensió dels cultius modificats genèticament posen en qüestió el dret dels pagesos
a practicar una agricultura i una ramaderia tradicional i ecològica, el dret dels
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elaboradors alimentaris a realitzar una producció lliure d’aquest organismes i el dret
dels consumidors a escollir productes ecològics i sense OMGs.
La normativa d’etiquetatge vigent no permet diferenciar als consumidors els aliments
que incorporen components produïts mitjançant la utilització d'OMGs, com ara els
làctics, els ous i la carn.
El cultiu de panís modificat genèticament a Catalunya, s’ha mostrat com un factor
d’erosió genètica de la biodiversitat cultivada, posant en perill el manteniment del
patrimoni cultural i alimentari que s’expressa les varietats pròpies del país.
Els OMGs estan suposant un avanç cap a la privatització del patrimoni agroambiental
i cap a la dependència dels pagesos, consumidors i dels Pobles en matèria de llavors i
alimentació, i tenint en compte els diferents estats, regions i municipis de la UE i de tot
el món que han adoptat mesures per aturar el cultiu d'OMGs en el seu territori, entre
els que s’hi compta França, Suïssa, Alemanya, Àustria o les mateixes Illes Balears.
Tenint en compte la precipitació amb la que l'Estat espanyol va transposar la directiva
2001/18/CE, de 12 de març, i, donades les noves informacions i successos dels últims
anys, i considerant que la normativa vigent que en regula l’ús, alliberació voluntària i
comercialització no ha estat eficaç en allò que pretenia, com tampoc els sistemes de
control establerts.
Atesa la superfície que es destina a Catalunya al cultiu de productes modificats
genèticament, molt superior que a la resta d’estats de la Unió Europea, i tenint en
compte, les mancances d’investigació independent i interdisciplinar sobre els efectes
dels cultius i aliments modificats genèticament, així com l'escassa transparència i
participació social en la política d’investigació pública en aquesta matèria.
Considerant la pagesia no transgènica i les varietats tradicionals com elements
capaços de donar valor afegit a la producció alimentària com a país, com també la
inexistent la necessitat tècnica, social o política de l’adopció de la tecnologia
transgènica per a la producció agroalimentària.
Atenent al principi de precaució reconegut per la normativa i la jurisprudència vigent, i
per tal de salvaguardar la biodiversitat, es considera que fins que no se’n demostri la
innocuïtat tant dels conreus com en la cadena alimentària és prudent aturar-ne el seu
cultiu.
Recollint la inquietud de la societat, des de pagesos, científics, consumidors i del
conjunt de la societat catalana,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- La declaració de Santa Eulàlia de Ronçana com a Zona Lliure de
Transgènics.
Segon.- Que farà tot el possible per assolir aquest objectiu mitjançant campanyes de
sensibilització i a través de totes les eines de que disposi. En aquest sentit, es
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compromet a promoure en els menjadors escolars del seu àmbit territorial una dieta
lliure d'aliments modificats genèticament i provinents de l'agricultura ecològica.
Tercer.- Que s'oposa a l'acceptació de nivells de contaminació inevitable de
transgènics, així com a l'etiquetatge dels productes agroalimentaris que no informin de
la presència d' OMG en qualsevol quantitat, no tan sols quan és superior al 0,9%.
Quart.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que iniciï els tràmits
normatius necessaris per declarar Catalunya com a Zona Lliure de Transgènics, tal i
com ho han fet més de 4.500 municipis i més de 170 regions europees, entre elles les
Illes Balears, Euskadi i Asturies.
Cinquè.- Donar suport a la Iniciativa Legislativa Popular que, a Catalunya, promou la
prohibició dels cultius transgènics, un millor etiquetatge dels aliments transgènics i la
investigació dels seus efectes sobre el medi, la salut i l'àmbit socioeconòmic, instant al
Parlament i els seus diputats a la seva aprovació.
Sisè.- Sol·licitar a la Generalitat que l'agroecologia i l’agricultura ecològica siguin
declarades com a pràctiques d’interès públic i se’n prioritzi el seu desenvolupament.
Setè.- Sol·licitar a la Generalitat l’aturada de la investigació pública en cultius
transgènics i el recolzament de la investigació agroecològica.
Vuitè.- Fer arribar per correu certificat aquesta resolució al Conseller d'Agricultura,
Acció Rural i Alimentació, al Conseller de Medi Ambient i al President del Parlament de
Catalunya.
La regidora Anna Arnella presenta la moció, dient que és en base a la iniciativa de
recollida de signatures engegada, i destacant el desconeixement que hi ha d’aquests
cultius, sobre els possibles efectes en la salut i el medi. També en referència als
menjadors escolars, per tal que es pugui garantir l’ús de productes lliures de
transgènics.
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT.

12.- MOCIÓ EN FAVOR DE LA DELEGACIÓ DEL VOT COM A MESURA PER A
POSSIBILITAR PERMISOS DE MATERNITAT I PATERNITAT DELS CÀRRECS
ELECTES.

La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat efectiva de dones i homes ha
suposat una fita històrica en la lluita per aconseguir la igualtat entre totes les persones
que composem la societat en que vivim, amb independència del nostre gènere.
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Aquesta llei, però, reconeix determinats drets de forma completa i en d’altres
situacions emplaça als poders públics a promoure, analitzar i executar accions per tal
d’aconseguir resultats en àmbits on les circumstàncies, o bé la normativa reguladora,
no permeten assolir l’objectiu d’una forma immediata.
Una d’aquestes situacions és a la que fa referència la Disposición Final séptima de la
LO 3/2007, quan assenyala que “a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el
Gobierno promoverá el acuerdo necesario para iniciar un proceso de modificación de
la legislación vigente con el fin de posibilitar los permisos de maternidad y paternidad
de las personas que ostenten un cargo electo”.
A hores d’ara la legislació no ha estat adaptada, si més no en l’àmbit local, tot i que en
d’altres, com és el cas del Parlament de Catalunya, mitjançant la reforma del seu
Reglament ha permès a les diputades, que en situació de baixa per maternitat no
puguin complir el deure d’assistir als debats i votacions, puguin delegar el vot en un
altre diputat o diputada (article 84).
A l’àmbit de l’Administració Local, és necessari encara efectuar una delimitació o
condicionament del caràcter indelegable del vot de regidors i regidores que refereix
l’article 99.5 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
los Entes Locales, per tal de permetre una solució similar.
És per tot això que proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Demanar al Govern de l’Estat que, d’acord amb allò que disposa la llei
Orgànica 3/2007, de 22 de març a la seva Disposició Final setena, promogui l’acord
per tal de fer efectiu el dret de regidores i regidors que s’acollin a permisos de
maternitat i paternitat, d’exercir la seva obligació de votar en els Plens de les
Corporacions Locals, mitjançant la delegació en favor d’altres membres del Consistori.
Segon.Demanar també a tots els grups parlamentaris presents a les cambres
legislatives que es predisposin amb la sensibilitat i receptivitat que reclama un consens
suficient per assolir aquell objectiu.
Tercer.Adoptar el compromís d’impulsar la modificació del Reglament Orgànic
Municipal vigent a Santa Eulàlia de Ronçana, en el moment que la normativa
supramunicipal ho permeti, per tal de traslladar al nostre àmbit local l’efectivitat
immediata d’aquest dret.
Quart.- Traslladar els anteriors acords a la Presidència del Govern espanyol, a la
Presidència del Congrés dels Diputats i a la del Senat, a la Presidència del Govern de
la Generalitat de Catalunya i a la Presidència del Parlament de Catalunya.
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El Sr. Joaquim Blanch presenta la moció, explicant-ne el contingut.
El Sr. Joaquim Brustenga diu que tot i que hi votaran a favor, pot resultar discriminatori
respecte persones que tampoc puguin assistir a les sessions, per exemple a causa
d’una malaltia greu, etc. Si es pot delegar el vot hauria de ser en més casos.
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT

13.- MOCIÓ SOBRE L’ENREGISTRAMENT DELS PLENS DE LA CORPORACIÓ
Atès que els Plens es celebren de manera àgil i solen haver-hi diferents intervencions
que la secretaria municipal ha de resumir en l’acta de la manera més fidedigna
possible.
Atès que aquesta tasca comporta a la secretaria municipal un esforç que a vegades
resulta incompatible amb la presa de notes de les diferents intervencions.
Atès que existeixen mitjans tècnics que alleugerien en gran manera aquesta labor i
que ja han estat proposats pel nostre grup en altres ocasions.
Atès que no veiem en la seva implantació més que beneficis pel bon desenvolupament
de les sessions plenàries.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Facilitar els mitjans tècnics per tal que la Secretaria municipal pugui
enregistrar els Plens de la corporació, amb la finalitat de facilitar la posterior elaboració
de l’acta.
Segon.- La cinta enregistrada serà custodiada per la pròpia secretaria municipal, que
la destruirà o esborrarà un cop aprovada l’acta per la qual s’hagi fet servir.
El Sr. Joaquim Brustenga diu que plantegen la moció com en anteriors ocasions, amb
la idea de facilitar la tasca, i entenent que la cinta només ha de servir per a elaborar
l’acta.
L’alcalde es mostra d’acord amb què és una millora pel Ple i per l’ajuntament, i de fet
ja fa temps que es va començar a treballar per a fer-ho efectiu. L’encàrrec està fet, i
s’espera que properament ja hi pugui haver els mitjans per a fer aquest
enregistrament.
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT

14.- AFERS URGENTS I SOBREVINGUTS
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- MODIFICACIÓ CONDICIONS EN LA CONCERTACIÓ DEL PRÉSTEC AMB CAIXA
D’ESTALVIS DE CATALUNYA
1. APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA
L’alcalde explica que per tal de poder signar el préstec convé aprovar aquesta
modificació en les condicions, i per tant queda justificada la urgència del punt que
es sotmet a votació.
Sotmesa la urgència a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT
2. APROVACIÓ MODIFICACIÓ CONDICIONS EN LA CONCERTACIÓ DEL
PRÉSTEC AMB CAIXA D’ESTALVIS DE CATALUNYA
Atès que el ple de data 6 de novembre de 2008 va acordar concertar una operació de
crèdit d’import 329.000.- euros amb les condicions següents:
Tipus d’interès : Euribor 3M+0,90
Comissió obertura : 0,25
Termini : 10 anys.
Atès que la Caixa d’Estalvis de Catalunya ha revisat les condicions financeres d’aquest
crèdit pel que fa al tipus d’interès,
Atès que amb la modificació la d’aquesta entitat segueix sent l’oferta més avantatjosa
segons informe del Cap del Serveis Econòmics,
es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Aprovar la modificació de les condicions del préstec amb la Caixa d’Estalvis
de Catalunya, d’import 329.000 euros, aprovat en el Ple de la Corporació de data 6 de
novembre de 2008, i que resta segons el detall següent:
Tipus d’interès : Euribor 3M+1,15
Comissió obertura : 0,25
Termini : 10 anys.
L’alcalde explica les condicions de les ofertes de les altres entitats bancàries
consultades.
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT

15.- PRECS I PREGUNTES
La Sra. Maria Bover fa les següents preguntes:
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1. Respecte el Pla de telefonia del municipi, vol saber què ha presentat l’empresa
Telefònica.
El Sr. Santi Martí respon que està fent un estudi de necessitats a futur d’antenes a
santa Eulàlia, per servir al municipi. Ara no en tenen cap, només al Brugué, pel poble
veí. Plantegen a quines zones es podrien ubicar i els motius pels que plantegen el
desplegament. També s’ha parlat amb Vodafone, que en unes setmanes aportarien
informe, i de moment no l’han portat i s’ha tronat a reclamar. Amb Orange s’està
pendent de parlar-hi.
La Sra. Bover demana còpies dels informes.
2. Respecte els serveis de telefonia al municipi, voldria saber quins operadors presten
aquests serveis i a quin preu, i voldria saber si s’ha millorat.
El Sr. Santi Marí respon que no té les dades exactes, però explica quin és l’operador
en telefonia fixa i quin en telefonia mòbil,. S’ha canviat de Vodafone a Telefónica, per
importants millores.
La Sra. Isabel Valls fa les següents preguntes:
1. Respecte l’expedient incoat per la instal·lació d’antenes de telefonia mòbil al
campanar, vol saber l’estat de la tramitació.
El Sr. Santi Marí respon que es continua la tramitació de l’expedient, i s’ha requerit
nova documentació.
2. Voldria saber si s’ha enviat la documentació que restava per a la subvenció de la
segona l’escola bressol.
La Sra. Anna Arnella informa que l’encàrrec està passat a Secretaria qui se n’ocupa.
3. Voldria saber per què a les aules es permeten 20 alumnes, i en canvi a la nova
escola bressol només 19.
La Sra. Anna Arnella informa que s’està treballant en això. Les aules tenen els metres
suficients per a encabir-hi els 20 alumnes.
El Sr. Miquel Moret fa les següents preguntes:
1. Voldria el detall de les hores fetes per la brigada durant la Festa Major.
2. Pregunta si ara pertoca crear un lloc de treball de dinamitzador juvenil, en aquesta
època de crisi.
La Sra. Anna Blanch explica que ja existeix aquesta plaça, i que es tracta d’un canvi
de persona. Aquest contracte està subvencionat per la generalitat, i estableix que la
persona contractada no pot repetir. No es pretén crear la plaça a la plantilla.
L’alcalde remarca que la contractació està subvencionada el 100%.
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3. Sobre la queixa d’un veí en relació als sots que hi ha les pistes de tenis de Pinedes
del Castellet. Pregunta si l’ajuntament en té coneixement.
El Sr. Martí Ferrés explica que n’està al cas, i també la tècnics d’esports. S’estan
mirant pressupostos per reparar o per fer les actuacions que pertoquin.
4. Voldria explicació sobre la subvenció de 30.000€ de la Diputació per a suport tècnic
per a la pista poliesportiva coberta.
El Sr. Martí Ferrés explica que s’ha canviat el concepte de la subvenció, que abans era
per a pista coberta (suport tècnic) i ara és per al pavelló, i serà un suport econòmic.
El Sr. Andreu Gual fa les següents preguntes:
1. Voldria saber si s’ha acomplert amb el requeriment de la Generalitat quant a la
il·luminació exterior.
El Sr. Martí Ferrés li consta que la tècnica de medi ambient hi va estar treballant, però
ho comprovarà i se n’informarà.
2. Pregunta si la deixalleria del municipi té llicència d’activitats, ja que s’ha requerit la
documentació complementària i sembla que l’expedient ha caducat.
El Sr. Martí Ferrés explica que ara disposa d’una llicència vàlida, però caldrà fer
adequacions en els propers anys.
3. Torna a preguntar com està el tema dels firaires, ja que els veïns han manifestat
queixes. Voldria saber si estan legalitzades les construccions i els aparcaments, i quin
control sanitari hi ha.
El Sr. Santi Martí diu que com ja es va explicar, es va fer estudi sobre les condicions
d’aquets assentament humà. Aquest problema depassa l’àmbit estrictament d’obres i
activitats, i es va passar a Serveis Socials, per mirar de veure com tractar-lo. S’està
cercant la solució aquesta situació, que no és una mera activitat, sinó que es tracta de
famílies, amb nens escolaritzats, i que no és un assumpte senzill. La informació amb la
que es compta és que no hi ha un guany econòmic de realitzar activitat.
El Sr. Miquel Moret Vol saber com actua l’ajuntament.
El Sr. Santi Martí diu que per començar, s’hauria d’haver aturat quan es va detectar
l’inici d’aquest problema. D’altra banda, en les noves infraccions urbanístiques sí que
s’obre expedient sancionador, pe`ro en els casos antics, s’està mirant de treballar de
manera que sigui més efectiva.
El Sr. Brustenga remarca l’important problema de salubritat, sanitari i social. Detecta
passivitat, i voldria saber quines accions s’han pres. I posteriorment proposa que
emplaci al propietari del terreny per a parlar-hi.
L’alcalde diu que a part de treballar-hi, inicialment des de l’àrea de seguretat
ciutadana, es treballa des d’altres àrees. S’hi treballa per trobar una solució, diversos
tècnics estan mirant la possibilitat del trasllat. Diu que no hi ha passivitat en aquest
assumpte, i se li donarà prioritat. Coincideix amb la problemàtica que representa, però
no és fàcil. L’alcalde recull el suggeriment de Sr. Brustenga.
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4. Felicita el regidor per la neteja dels parcs i jardins amb tanta celeritat, i indica que
manca canviar alguns arbres morts, esperant que es faci properament.
5.Voldir saber si es té pensada alguna acció per arranjar alguns camins que estan en
molt mal estat, com el de Can Costa.
El Sr. Jordi Sala diu que ja està previst i fet l’encàrrec. Estan pendents algunes obres,
però que s’està esperant executar-les en previsió de les properes pluges, perquè durin
el màxim possible. Aquesta tardor se n’han fet més de les previstes. A més de reparar
camins, en d’altres llocs que potser estan asfaltats, s’està traient la terra i això abans
no es feia, i és una tasca important a ressaltar.

El Sr. Joaquim Brustenga fa les següents preguntes:
1. El Departament de Política Territorial i Obres Públiques va atorgar a l’ajuntament
una pròrroga fins el 30 de novembre de 2008 per a justificar els treballs del POUM que
varen ser objectes de subvenció, amb l’avís que en cas de no rebre-ho dins la data
assenyalada es perdria la subvenció. Vol saber què en pot informar l’alcalde.
L’alcalde respon que s’enviarà o bé la renuncia o en canvi es pot demanar una altra
pròrroga.
2. Voldria informació en relació a les subvencions atorgades a l’ajuntament per
l’Agència de Residus de Catalunya per unes despeses que encara no s’han pogut
justificar, malgrat estar pròxima la finalització del termini per fer-ho, amb l’evident risc
de perdre-les.
L’alcalde diu que s’està fent el treball, i Serveis Medi Ambientals ja ho tenen
pràcticament enllestit.
3. Vol saber el motiu de la convocatòria per part de l’ajuntament als adjudicataris dels
habitatges de protecció oficial el proper dia 9 de desembre.
El Sr. Santi Martí diu que va haver-hi una demanda expressa dels adjudicataris de fer
aquesta reunió. La promotora no assumia les reparacions, però a data d’avui s’han fet
quasi totes, excepte petites reparacions en 4 habitatges. Es preveu una nova reunió
per tancar aquests temes.
4. Vol saber per què, segons els càlculs del govern, la mitjana d’augment de la pressió
fiscal per l’any 2009 es situa en el 3,5%, ja que segons els seus càlculs el percentatge
és molt superior.
L’alcalde informa que ja donarà el detall, i diu que l’increment no és igual en tots.
5. Vol saber la situació actual de l’expedient de la Planta Agrícola de Compostatge, i
pregunta si s’han complimentat tots els extrems del requeriment de la Comissió
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d’Urbanisme de la Generalitat per tal de completar l’expedient, sota l’apercebiment, en
cas contrari de la caducitat de l’esmentat expedient.
El Sr. Santi Martí diu que no s’han completat encara, però que des de la CTUB han
visitat el terreny. En l’actualitat s’està treballant amb el Sr. Guillamón i els Serveis
Tècnics de l’ajuntament, i que els plànols ja estan fets. La idea és aportar la
documentació, prèviament treballada i revisada per ells, i a partir dels seus criteris.

I a dos quarts menys cinc d’onze s’aixeca la sessió i s’estén aquesta acta i jo, la
Secretària en dono fe, amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde.
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