SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Caràcter:
Data:
Lloc:

ordinari
23 de juliol de 2009
Casa de la Vila

Assisteixen:
Alcalde
Sr. ENRIC BARBANY I BAGES

Regidors
Sr. JORDI SALA I DRUGUET
Sra. ANNA ARNELLA I VENTURA
Sr. SANTI MARTÍ DIAZ
Sr. JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI
Sr. ANDREU GUAL I TOMBAS
Sra. MARIA BOVER CASANOVAS
Sra. ISABEL VALLS I BASSA
Sr. MIQUEL MORET I ESPINOSA
Sr. MARTÍ FERRES I OLLE
Sr. JOAQUIM BLANCH CONEJOS
Sr. ARMANDO CAÑIZARES BATLLE
Sr. FRANCESC MONTES I CASAS
Secretària
Marina Escribano Maspons

A la Casa de la Vila les vuit del vespre
del dia 23 de juliol de 2009, 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
1. Aprovació acta sessió de ple de
data 28 de maig de 2009
2. Informació diversa
3. Donar compte de decrets
d’alcaldia
4. Presa de possessió d’un regidor
del grup municipal del PSC
5. Aprovació Festes Locals 2010
6. Aprovació del resum numèric
del
padró
d’habitants
corresponent a 1 de gener de
2009
7. Declarar inhàbil el mes d’agost
als efectes de còmput de
determinats terminis
8. Modificació preus públics servei
d’escola bressol municipal
9. Aprovació Compte General
Ajuntament
i
organismes
autònoms exercici 2008
10. Proposta d’acord en relació a la
implantació
d’un
centre
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ocupacional i hortes socials
ecològiques al Camí de Caldes.
11. Moció de suport al Correllengua
12. Moció per a l’adhesió al Pacte
d’Alcaldes contra el canvi climàtic
13. Moció en relació a la situació del
sector agropecuari i la pagesia
professionals catalana.

14. Moció en relació a la Llei de
consultes populars
15. Afers urgents i sobrevinguts
16. Precs i preguntes
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1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ DE PLE DE DATA 28 DE MAIG DE 2009
Sotmesa l’acta de la sessió ordinària de 28 de maig a aprovació, aquesta és aprovada
PER UNANIMITAT.

2. INFORMACIÓ DIVERSA

El Sr. Martí Ferrés informa de l’incendi de Can Magre. L’actuació dels bombers i de la
Policia ha estat diligent.
L’Alcalde agraeix la rapidesa i dedicació de la Policia de Santa Eulàlia i de Bigues i
Riells, dels agents de l’ADF, els agents rurals i dels bombers.
El Sr. Santi Martí explica que no hi ha hagut cap incidència pel que fa a l’abastament
d’aigua potable, i la previsió és que l’estiu es mantingui sense problemes en aquest
sentit. Respecte les obres de la canonada en alta de la connexió de Rosàs, Can Lluc i
Can Panedes, aquestes estan pràcticament acabades.
El Sr. Martí Ferrés explica que s’han estat fent les franges de prevenció d’incendis;
d’una banda d’obertura, i d’altra treballs de manteniment, en els diferents barris del
municipi.
El Sr. Jordi Sala explica que ja fa temps que les entitats, associacions i altres
col·lectius, a part de la Comissió de Festes i així com els diferents departaments
municipals, treballen en la preparació i organització de la Festa Major, que es celebrarà
la propera setmana. Explica algunes novetats respecte als anys anteriors: la Festa
Major Jove passa del pavelló a l’espai d’aparcament de l’ajuntament, i s’instal·laran
barraques, entre d’altres.
L’Alcalde informa que la CTUB ha aprovat definitivament la modificació puntual de
planejament a la zona de casc antic (clau 1) del municipi.
La Sra. Anna Arnella informa que s’inicia el casal d’estiu al CEIP La Sagrera, i que
l’organitza l’empresa AESVO.
EL Sr. Martí Ferrés informa també del casal esportiu que tindrà lloc a Pinedes del
Castellet, organitzat per l’empresa “Esport Lúdic”.
El Sr. Quim Blanch explica que encara no s’ha pogut concretar tot el tema de la
gravació dels plens municipals, i que serà de cara al ple de setembre.
El Sr. Santi Martí informa que respecte l’obra de la Biblioteca Municipal ja està adjudicat
el contracte d’execució de les obres i definits els equips de direcció d’obra. L’acta de
replanteig està prevista pel 7 de setembre.
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Les obres de la 2a escola bressol avancen a ritme adequat, i els espais necessaris
estaran llestos – amb mobiliari i equipament necessaris- per iniciar el curs amb
normalitat, i amb totes les garanties.
Respecte les obres de Can Maspons, ja han començat. Ressalta el fet que aquest barri
serà abastit amb gas natural.
L’obra del parquet del pavelló també avança com pertoca, i estarà acabada a primers
de setembre.

3. DONAR COMPTE DE DECRETS D’ALCALDIA
Es dóna compte dels decrets dictats entre les dates 4 de maig i 30 de juny, ambdós
inclosos, i que corresponen als números 92 a 129.

4. PRESA DE POSSESSIÓ D’UN REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC

L’Alcalde dóna compte que la Junta Electoral Central ha tramès la credencial del
regidor ARMANDO CAÑIZARES BATLLE, en substitució de la regidora ANNA
BLANCH LOPEZ.
L’Alcalde demana que el nou regidor declari si l’afecta alguna causa d’incompatibilitat
sobrevinguda amb posterioritat a la seva proclamació.
El Sr. Armando Cañizares Batlle manifesta que no és afectat per cap causa
d’incompatibilitat sobrevinguda
Tot seguit l’Alcalde demana al Sr. Armando Cañizares Batlle que presti jurament o
promesa tot utilitzant la fórmula següent:
“Jures o promets complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor i guardar i fer
guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya?”
El regidor respon “Sí, prometo”.
L’Alcalde dóna formalment possessió del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana al Sr. Armando Cañizares Batlle.
El Sr. Cañizares diu que per ell serà un orgull treballar per Santa Eulàlia i agraeix la
confiança dipositada.
L’Alcalde dóna l’enhorabona i la benvinguda al nou regidor i li agraeix la seva
disponibilitat i il·lusió per assumir aquesta responsabilitat. Espera que la seva aportació
sigui ben positiva en el consistori, en el govern i en les àrees que tindrà delegació.
El Sr. Brustenga dóna la benvinguda i considera que la seva incorporació serà molt
positiva, desitjant que representi una millor col·laboració entre govern i oposició.
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El Sr. Montes se suma a donar la benvinguda al nou regidor i creu que la seva
incorporació farà més fàcil la convivència política en el que resta de legislatura.

5. APROVACIÓ FESTES LOCALS 2010
Atès que des de la Conselleria de Treball i Indústria s’ha començat a preparar l’Ordre
de Festes Locals de Catalunya per l’any 2010,
Atès que segons l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors, de les catorze festes
laborals, dues són locals i han de ser fixades per ordre del Conseller de Treball, a
proposta dels municipis respectius.
I atès que l’acord ha d’ésser adoptat pel Ple de l’Ajuntament,
es proposa l’adopció dels següents

ACORDS:
Primer.- Establir com a dies de festa local el 10 de desembre, Santa Eulàlia; i el dia 30
de juliol, Festa Major d’Estiu.

Segon.- Fer arribar aquests acords a la Conselleria de Treball I Indústria als efectes
pertinents.
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT

6. APROVACIÓ DEL RESUM NUMÈRIC
CORRESPONENT A 1 DE GENER DE 2009

DEL

PADRÓ

D’HABITANTS

Atès que el Departament d’Estadística de la Diputació de Barcelona realitza la gestió
informatitzada del padró d’habitants d’aquest municipi, i que ha confeccionat el resum
numèric del Padró Municipal d`Habitants corresponent a 1.1.2009 dels habitants del
terme municipal dels Santa Eulàlia de Ronçana, que concorden amb l’INE, segons les
dades que es relacionen a continuació:
1. Xifra Final Ajuntament:

6.802

Homes: 3.426
Dones: 3.376
És per tot això, que proposo al Ple l`adopció dels següents:

ACORDS
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Primer.- Aprovar el resum numèric del Padró Municipal d`Habitants a 01.01.2009 amb
una xifra total de 6.802 habitants.
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT

7. DECLARAR INHÀBIL EL MES D’AGOST ALS EFECTES DE CÒMPUT DE
DETERMINATS TERMINIS
Als efectes del millor funcionament i millor garantia pels administrats, en relació als
terminis per a la tramitació d’expedients municipals i d’altres sol·licituds, s’estima
oportú declarar el mes d’agost inhàbil pel que fa al còmput de terminis d’aquesta
administració.
Per aquest motiu es proposa que el Ple adopti els següents
ACORDS:
Primer.- Declarar inhàbil el mes d’agost de 2009 als efectes de còmput dels terminis
per a tramitacions municipals.
Segon.- Fer pública aquesta resolució mitjançant el corresponent edicte al BOP i al
tauler d’edictes de la Corporació.
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT

8. MODIFICACIÓ PREUS PÚBLICS SERVEI D’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL
Atès que des de l’ajuntament es presta el servei d’escola bressol municipal de forma
regular i continuada, i que des de l’àrea d’educació s’ha estimat convenient modificar
els preus públics que regeixen aquest servei, per la seva adequació al cost efectiu.
D’acord amb el que estableix el capítol VI del Título I del Text refós de la Llei 39/1988,
de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la modificació dels preus públics per al Servei d’Escola Bressol
Municipal segons les tarifes que s’annexen.
Segon.- Fer públics aquests acords a través del tauler d’edictes de l’Ajuntament i del
BOP. Aquesta darrera publicació determinarà l’eficàcia dels preus públics aprovats.
Tercer.- Instar l'Alcaldia pel desplegament i l’execució d’aquests acords.
ANNEX: PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL
MUNICIPAL
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*Tarifa 1. Quota mensual d’escolaritat
152€ X 10 mensualitats
Tarifa 2. Altres serveis:
Dinar diari fixe
Dinar esporàdic
* Hora extra diària (acollida i comiat)
*Hora extra esporàdica (acollida i comiat)

7,1 €/dia
8,2 €/dia
35 €/mes
2,50€/hora extra

* Aquests serveis s’incrementaran un 30% per als no residents a Santa Eulàlia de
Ronçana.
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT
9. APROVACIÓ COMPTE GENERAL AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS
EXERCICI 2008
Formulat per l’Alcaldia el Compte General del Pressupost General Únic de l’exercici
2008 ha estat sotmès a la Comissió Especial de Comptes d’aquesta Corporació, que
el dia 12 de maig d’enguany ha emès el seu informe.
Sotmès l’expedient a informació pública, mitjançant edictes al tauler d’anuncis i al
Butlletí Oficial de la Província, número 126 de 2 de juny de 2009, sense que en el
termini hàbil hagin estat formulades al·legacions, si bé en data 20/05/09 amb registre
d’entrada núm. 1420, el regidor Joaquim Brustenga Etxauri, com a representant del
grup municipal de CIU a la comissió especial de comptes de l’Ajuntament, presenta
escrit les al·legacions al Compte General de 2008.
Vist l’informe emès pel Cap de Serveis Econòmics Municipals, relatiu a les al·legacions
presentades pel regidor Joaquim Brustenga Etxauri i vist el dictamen favorable de la
Comissió Informativa, amb el vot en contra de CIU.
Es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Aprovar el Compte General del Pressupost Únic de l’exercici 2008 de
l’Ajuntament i de l’organisme SET Comunicació.
El Sr. Brustenga manifesta que el seu grup votarà en contra perquè s’han fet els
comptes per tal que en resulti un superàvit quan en realitat si es repassen les partides,
molts ingressos s’han de donar de baixa i no s’ha fet, tot i sabent que no es rebran;
com és el cas de subvencions que se sap que l’ajuntament no rebrà.
L’alcalde explica que l’ajuntament a l’hora de donar de baixa drets o obligacions, és un
procés que es fa de manera permanent amb els serveis econòmics municipals, que es
va depurant, a mesura que es té la certesa que no es percebrà o que no s’haurà
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d’abonar. Diu que no hi ha un tancament buscant un romanent positiu, sinó tal i com
estableix el procediment que s’ha de fer.
EL Sr. Montes diu que les empreses i les administracions públiques poden tancar de
manera molt diferent de cara a uns o a d’altres. Ell s’abstindrà en coherència amb el
seu desacord amb el pressupost.
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA amb els següents vots: 7 vots a favor
d’Indep-ERC i PSC, 5 vots en contra de CIU i 1 abstenció de PP.
10. PROPOSTA D’ACORD EN RELACIÓ A LA IMPLANTACIÓ D’UN CENTRE
OCUPACIONAL I HORTES SOCIALS ECOLÒGIQUES AL CAMÍ DE CALDES
Vista la sol·licitud de la Cooperativa APINDEP RONÇANA S.C.C. L. per la implantació
d’un centre ocupacional i hortes socials ecològiques al Camí de Caldes.
Vista la proposta del Pla Especial urbanístic per la implantació de l’esmentat centre
ocupacional en un sector de sòl no urbanitzable al Camí de Caldes, redactat per
l’arquitecte Josep Manel Gutiérrez;
Vista la proposta de Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament
en un sector de sòl no urbanitzable situat al Camí de Caldes per la implantació del
referit centre ocupacional, redactada pels Serveis Tècnics Municipals.
Vist l’avantprojecte del Centre ocupacional i hortes socials que s’incorpora en el
document del Pla Especial Urbanístic,
Sol·licitats informes als Serveis Tècnics i Secretaria Municipals,
Es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD:
Únic.- Fer constar que els documents esmentats als antecedents d’aquest acord, amb
les variacions que es deriven de la modificació que es tramita, s’ajusten a les
determinacions generals del Planejament Urbanístic i, en conseqüència, sol·licitada la
llicència a l’empara de la modificació i del Pla Especial, es podrà acordar la seva
concessió.
L’alcalde explica que l’equipament que promou la cooperativa Apindep Ronçana és
d’interès públic. Es tracta d’un equipament de servei comunitari vinculat funcionalment
al medi rural. L’equipament consta d’un centre ocupacional per a 60 usuaris, una aula
de natura, una explotació agrícola dedicada al cultiu ecològic d’horticultura i de serveis
a la dependència. Els objectius del centre són fomentar l’autoocupació, facilitar l’accés
al treball i serveis a les persones que ho requereixin. Els destinataris són persones en
situació de risc d’exclusió laboral, especialment discapacitades físiques, psíquiques i/o
sensorials, persones en situació de rics d’exclusió social, dones amb dificultats i
aturats de llarga durada. Recorda també que Apindep fa més de 15 anys que treballa
al nostre poble i a la comarca.
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El Sr. Brustenga reconeix la gran labor social i humana que fa l’associació i els ho
agraeix, així com també haver volgut fer aquest projecte a Santa Eulàlia. I demana a
l’equip de govern que es mantingui una postura activa per facilitar aquest projecte
perquè el més aviat possible sigui una realitat.
El Sr. Blanch diu que és un projecte amb el que es senten molt connectats i identificats
i pot estar ben segur que des de l’ajuntament es farà tot el possible perquè el projecte
sigui una realitat.
L’alcalde diu que precisament aquest és un projecte molt important i molt necessari, i
l’equip de govern té aquesta clara convicció.
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT

11. MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals i
comunitàries,
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalitat del català arreu del territori, convertintla en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element d’integració de
les persones nouvingudes,
Atesa la consolidació que després de deu anys està assolint la iniciativa cívica del
Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i
societat civil en general,
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL),
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots
els municipis i comarques de parla catalana,
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest
municipi,
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
1. Donar suport al Correllengua 2009 com a instrument reivindicatiu de la societat a
favor de la plena normalització de l’ús social de la llengua arreu dels territoris de
parla catalana i a favor de la seva unitat.
2. Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el
Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon
desenvolupament de les activitats programades.
3. Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis
d’aquesta corporació.
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4. Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la Coordinadora
d’Associacions per la Llengua i encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català
oral entre persones i col·lectius, i especialment entre la població nouvinguda.
5. Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per la
Llengua catalana (CAL) i als organitzadors del pas del Correllengua pel municipi.
El Sr. Sala explica el punt, dient que els organitzadors del Correllengua poden comptar
amb el suport institucional i el suport logístic i d’infraestructures per part de
l’ajuntament.
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT

12. MOCIÓ PER A L’ADHESIÓ AL PACTE D’ALCALDES CONTRA EL CANVI
CLIMÀTIC
La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte
d’Alcaldes/esses”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de
participació de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra.
El pacte ha nascut després d’un procés no formal de consultes amb moltes ciutats
europees.
El dit Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin
d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant
actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global,
integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això
que s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques
sostenibles i cal recolzar els seus esforços.
L'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana té la voluntat d'avançar cap a l'establiment
de polítiques eficaces per a reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global
mitjançant l'adopció de programes d'eficiència energètica en àmbits com el transport
urbà i l'edificació, a més de la promoció de fonts d'energies renovables en les àrees
urbanes. Concretament, fa seves les propostes de la UE (març 2007) que es
compromet a reduir les seves emissions de CO2 en un 20% fins l'any 2020,
incrementant en un 20% l'eficiència energètica i aconseguint que un 20% del
subministrament energètic procedeixi de fonts renovables.
Per tot l’exposat es proposen al ple municipal els següents
ACORDS
Primer.- L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana fa seus els objectius de la Unió
Europea per l’any 2020 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el
seu territori en més del 20 per cent per a 2020 mitjançant a la creació de plans d’acció
en favor de les fonts d’energies renovables.
Segon.- L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana es compromet a elaborar un Pla
d’Acció d’Energia Sostenible en un termini màxim d’un any des de la data d’Adhesió al
Pacte. L’abast del document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de la
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Comissió de Transport i Energia de la Unió Europea i inclourà una estimació de les
emissions i una proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius
plantejats. Per la realització d’aquestes tasques es disposarà del suport, regulat
mitjançant conveni, de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona.
Tercer.- L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana es compromet també a elaborar
un informe bianual per l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el
Dia de l’Energia, a informar de les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a
participar (en els termes que consideri oportú) en la Conferència d’Alcaldes/esses per
l’Energia sostenible a Europa.
Quart.- Comunicar els presents acords al Comissari de Transports i Energia de la Unió
Europea (en els termes del model establert ) i al President Delegat de l’Àrea de Medi
Ambient de la Diputació de Barcelona per fer possible les tasques de suport i
coordinació dels municipis de la província que s’hi adhereixin.
L’Alcalde explica que aquest és un camp en el qual cal treballar per la responsabilitat
que tenim. El Pla d’Actuació Municipal ja contempla diverses actuacions vinculades a
aquests objectius. Aquest acord representa un compromís ben públic i un impuls a la
sensibilització de tothom.
El Sr. Montes demana que es faci mitjançant ajudes, i que no representi pressions a
empresaris, etc.
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT
13. MOCIÓ EN RELACIÓ A LA SITUACIÓ DEL SECTOR AGROPECUARI I LA
PAGESIA PROFESSIONALS CATALANA
El sector agropecuari català arrossega un conjunt de dèficits estructurals que el
mantenen en general entre els sectors més febles de l’economia catalana:
explotacions agràries de dimensió econòmica reduïda, envelliment de la mà d’obra
amb un baix relleu generacional, un nivell d’instrucció deficient i poca capacitat per
assolir valor afegit en les seves produccions.
Els darrers anys la situació econòmica de la pagesia professional ha portat al límit de
la viabilitat moltes explotacions agràries catalanes, com a conseqüència d'uns preus
percebuts pels productors en regressió o poc remuneradors en bona part de les
orientacions productives, d'un notable encariment dels costos de producció i d'una
continua disminució del suport directe a les rendes de la política agrària comuna. Tot
això s'ha vist reflectit en una evolució negativa a Catalunya de l'ocupació agrària, de
l’afiliació a la Seguretat Social de la ma d'obra familiar i del nombre d'explotacions
agràries; així com la recessió del sector agropecuari, que ja acumula vuit trimestres
consecutius del PIB agrari català negatiu, o en els darrers anys un Valor Afegit Brut
(VAB) per ocupat agrari que ha passat de ser el 67,5 % del VAB per ocupat del conjunt
de l’economia catalana a tan sols el 57,4 %, o la disminució en els darrers anys, a
preus constants, d’un 33 % de l’anomenada renda agrària.
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En l'actual context de crisi econòmica general les explotacions agràries catalanes
també s'han vist immerses en les dificultats derivades de l'accés al finançament i de la
comercialització de les produccions.
Donada la preocupant situació descrita del sector agrari i de la pagesia professional,
en la qual es sustenta, així com dels reptes als que ha de fer front derivats de la
internacionalització de l'economia i donada la seva importància per a l'economia de les
zones rurals i periurbanes de Catalunya. Així com per a la cohesió econòmica i social i
per la preservació del medi ambient del paisatge i la cultura de Catalunya es proposa
al ple l'adopció dels següents acords:
Primer.- Instar al president del Parlament de Catalunya perquè doni trasllat als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya el suport d'aquesta corporació local a que
es celebri, el més aviat possible, un debat monogràfic al Parlament de Catalunya sobre
la situació del sector agropecuari i la pagesia professional catalana
Segon.- Comunicar l’adopció d’aquest acord al President del Parlament de Catalunya i
al coordinador nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya.
L’Alcalde explica que té tot el sentit aprovar aquesta moció donada la situació tant
difícil de la pagesia a casa nostra. A més a més és el que estem al nostre poble amb
projectes com Ronçana Camp i Qualitat, la Carta del Paisatge i el Pla Territorial
Metropolità de Barcelona..
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT

14. MOCIÓ EN RELACIÓ A LA LLEI DE CONSULTES POPULARS
Entre els objectius de l’associació “Decidim.cat” es troba el d’emplaçar activament al
conjunt de governs locals i al Parlament de Catalunya per tal que es duguin a terme
les iniciatives necessàries per tal que es reconegui institucionalment el dret del poble
català a decidir lliurement el seu futur.
Així mateix el Parlament de Catalunya ha declarat en més d’una ocasió que el poble
de Catalunya no renuncia a exercir el dret d’autodeterminació, com a exemple la
resolució adoptada el 12 de desembre de 1989 on es manifestà que s’acatava el marc
institucional vigent però que això no significava la renúncia del poble català al dret a
l’autodeterminació. Igualment l’any 1998 el Parlament ratificava el dret del poble català
a determinar lliurement el seu futur com a poble, en pau, i democràcia.
És evident que l’actual marc jurídic vigent suposa una limitació a les nostres
aspiracions de llibertat col·lectiva, i es també cada cop més palès que són més els
sectors socials que reclamen la necessitat d’avançar democràticament cap al lliure
exercici del dret a decidir.
En aquests moments, i en funció del que preveu el nou Estatut de Catalunya, des del
Govern de la Generalitat de Catalunya, s’està tramitant la Llei de Consultes Populars,
una llei que tot i les seves limitacions, ens ha de permetre avançar cap a l’objectiu
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final que és la consulta a la ciutadania de Catalunya d’aquells temes que siguin del seu
interès.
Així doncs entenem que l’objectiu que es pretén amb la Llei coincideix amb els
objectius de la nostra associació que es poder exercir a l’autodeterminació, respectant
el marc jurídic existent i com un exercici eminentment cívic i democràtic. I entenem que
la via més adequada en aquests moments és l’ús dels mecanismes que preveu
l’estatut, que s’han de desenvolupar en la futura llei.
Per tot l’anteriorment exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- Demanar al Parlament de Catalunya que tramiti amb la màxima celeritat el
projecte de llei de Consultes Populars, per tal que el Govern de la Generalitat i els
ajuntaments disposem d’una llei que ens doni cobertura per a la celebració de
consultes populars.
Segon.- Demanar als grups parlamentaris presents al Parlament de Catalunya que
esmercin tots els esforços per fer possible l’aprovació de la Llei amb el màxim
consens, i que aquesta llei esdevingui un símbol de la unitat dels partits polítics en la
defensa d’un principi democràtic bàsic en qualsevol societat com és del dret a decidir i
el dret a l’autodeterminació del poble de Catalunya.
Tercer.- Recalcar la importància de la unitat d’acció del conjunt democràtic del poble
català, i de tots els seus moviments i plataformes, perquè aquesta unitat és l’única que
pot garantir l’èxit de totes les iniciatives a l’entorn del dret a decidir i l’autodeterminació.
I el mateix respecte el mon municipal. Només si la gran majoria dels municipis
Catalunya participem i ens coordinem en una iniciativa respecte el dret a decidir
aquesta tindrà força.
Quart.- Trametre una còpia dels presents acords al President del Parlament de
Catalunya, al President del Govern de la Generalitat, als diferents grups parlamentaris
amb representació al Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de
Catalunya i a l’Associació de Municipis i comarques de Catalunya.
El Sr. Martí explica el punt.
El Sr. Montes diu que si la moció no inclogués la qüestió de l’autodeterminació,
s’entendria que el que es vol és poder fer consultes populars. Ara bé, amb la
referència a,l’autodeterminació , l’objectiu clar sembla anar cap a aconseguir un
referèndum per l’autodeterminació, i en aquest cas, si no s’exclou la paraula
autodeterminació, s’abstindrà.
El Sr. Blanch diu que el projecte de llei concreta el dret de participació, i a continuació
enumera articles on se’n fa esment: a l’estatut, a la Constitució i a diversa normativa
internacional. La posició del PSC és avocar per un estat federal, i tot el que porti a
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parlar d’autodeterminació, no és el camí que ells recolzen, i per aquest motiu
s’abstindran.
Sotmesa la proposta a aprovació, S’APROVA amb els següents vots: 9 vots a favor
d’Indep-ERC i CIU, i 4 abstencions de PP i PSC.

15. AFERS URGENTS I SOBREVINGUTS
No n’hi ha
16. PRECS I PREGUNTES
La Sra. Bover fa les següents preguntes:
1. Sobre si s’ha fet alguna acció en referència al centre de dia.
El Sr. Blanch diu que ara no ho pot respondre amb concreció, que ho farà en el proper
ple.
2. Sobre l’expedient sancionador per les antenes de telefonia mòbil al campanar de
l’església.
El Sr. Martí respon que s’ha imposat una sanció a la Parròquia i a Vodafone, a
respondre de manera solidària.
La Sra. Valls fa les següents preguntes:
1. En relació a les contractacions d’una tècnica d’educació, una altra de comunicació i
un altre de recursos humans. Pregunta sobre la dedicació de treball a serveis socials
de la persona que fins ara feia les tasques de tècnica d’educació. Considera que no
s’està en una situació econòmica favorable per destinar tants recursos a aquest tipus
de personal. Voldria saber si s’explicarà als ciutadans aquestes contractacions.
La Sra. Arnella respon que totes aquestes contractacions estan previstes al
pressupost, i per tant també el cost que representen.
L’educadora social es precisava que fes la jornada complerta, i una tècnica a mitja
jornada és del tot necessari per les dues escoles bressol i dues escoles de primària
que en l’actualitat hi ha al municipi. Respon que ja s’està informant als ciutadans, a
través de Canal Set i dels consell escolar.
El Sr. Blanch diu que la mitja jornada en què s’incrementa la dedicació de l’educadora
social, servirà per millorar el servei que es ve prestant fins ara. I afegeix que pobles del
voltant, amb el mateix nombre d’habitants, tenen dos educadors socials, mentre que a
Santa Eulàlia n’hi ha una.
L’alcalde diu que els ciutadans volen més serveis i prestats de la millor manera, i
precisament per això es preveu en el pressupost. Pot haver-hi diferents apreciacions
sobre el que es necessita o és imprescindible, però en qualsevol cas, el sentit d’existir
de l’ajuntament és prestar serveis.
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2. Vol saber si la segona escola bressol estarà acabada al setembre o no, i pregunta si
s’ha fet alguna comunicació a les famílies.
El Sr. Martí explica que els espais on hi haurà infants i activitat no hi haurà ningú
treballant. En alguns altres espais sí que s’estarà acabant l’obra, i per això serà
convenientment separada, per garantir el normal desenvolupament de l’activitat de
l’escola.
La Sra. Arnella diu que entre demà i dilluns s’enviarà una carta a les famílies, i també
hi ha prevista una reunió informativa.
3. Pregunta sobre els costos de manteniment dels centres escolars
La Sra. Arnella facilitarà les documentació demanada.
4. Sol·licita còpia de l’informe dels Serveis Tècnics Municipals en relació al drenatge
del CEIP La Sagrera, que provoca bassals.
El Sr. Martí en pren nota.
5. Demana el pla de manteniment dels jardins dels centres escolars.
La Sra. Arnella explica que no es disposa d’un document concret, sinó que es duu a
terme una tasca de manteniment de manera periòdica.
6. En relació a la modificació del preu del casal d’estiu, a partir d’una queixa d’algunes
famílies, la regidora demana que no es tornin a donar aquestes situacions.
El Sr. Moret fa les següents preguntes:
1. Vol conèixer l’estat de tramitació de la redacció del Casal de Joves, ja que sembla
que està aturat.
El Sr. Cañizares respon que no està aturat, sinó que l’arquitecte que ha estat
adjudicatari està redactant el projecte.
2. Referent a la Festa Major, vol saber si s’ha improvisat el nou espai del costat de
l’ajuntament, per tot el que comporta de soroll, aparcament, etc.
El Sr. Sala respon que no s’ha improvisat, que ja fa mesos que es va tractar i s’ha
estat organitzant, a la comissió de festes i a la de colors i també amb els joves, perquè
era una decisió prou important, i l’acord va ser pràcticament unànime. Al Pavelló es
produïen fets fora de control, que de fet eren provocats per joves que no participaven a
la festa, i per això s’ha decidit el canvi d’ubicació. Així mateix s’ha enviat carta
informativa als veïns.
El Sr. Gual fa les següents preguntes:
1. Pregunta si ja està acabada l’obra de la Ctra. de La Sagrera en el tram del costat de
l’Ajuntament.
El regidor Martí diu que està acabada, excepte l’enjardinament que es farà al
setembre.
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2. Sobre les queixes d’uns veïns de la zona de la pèrgola, que els pollancres sembla
que estan ocasionant alguns problemes de salut, des de la regidoria es va dir que
s’actuaria. Voldria saber què es farà.
El Sr. Ferrés diu que des de la regidoria es va dir que els veïns podien actuar sobre
aquelles branques, etc, que entressin a la seva propietat. Per part de l’ajuntament, en
el projecte que s’està tramitant amb l’ACA per la neteja del riu, es va incloure la
sol·licitud de permís per poder executar també aquesta altra qüestió. Al setembre es
tindrà el permís, que caldrà veure quines actuacions abastarà.
3. Voldria saber si els materials per a la construcció del Pas de Can Burguès disposen
del certificat FSN.
El Sr. Martí en pren nota per respondre al proper ple.
El Sr. Brustenga fa les següents preguntes:
1. Arrel d’una actuació de la Policia Local al barri de la Primavera, un agent va estar a
punt de ser envestit per un cotxe. Aquest fet els planteja la necessitat que, atesa la
situació de risc i lesions que suporta, aquest col·lectiu ja de tenir una assegurança que
cobreixi satisfactòriament aquestes incidències, i per això demana quins riscs i
sinistres cobreix la pòlissa d’assegurances de la policia local, i quines indemnitzacions
preveu aquesta pòlissa per a cada cas. També demana una còpia de la pòlissa-.
L’alcalde en pren nota, per facilitar la informació requerida.
2. Voldrien saber el motiu de la gravíssim acusació contra l’alcalde que figura en unes
pancartes penjades en un edifici del Rieral. Els veïns afectats han donat la seva versió
dels fets, i el regidor voldria saber la de l’equip de govern, er tenir una visió més àmplia
i objectiva del problema.
L’alcalde explica que és un procés que ve de lluny, que hi ha hagut diversos escrits i
reunions amb els afectats i l’ajuntament, i també hi ha intervingut el síndic de Greuges.
Explica que el problema rau en què es va constituir en un tracte entre privats, un dret
de pas a favor d’uns veïns, sobre una finca propietat d’una altra comunitat de veïns.
L’ajuntament només hi pot intervenir en matèria de protecció de la legalitat urbanística,
i per tant que les construccions s’adeqüin a la normativa.
També comenta que les vivendes han sofert diferents desperfectes, i per aquesta
banda el cas ja està al contenciós administratiu.
Sembla que aquesta cessió s’ha fet inadequadament, i els veïns volen algun tipus
d’actuació per part de l’ajuntament, que fins ara ha facilitat la informació sol·licitada i
orientació als veïns. Per part del Síndic de Greuges, segons la seva resolució, aquest
ha arxivat l’expedient, ja que ha estimat que l’assumpte és entre privats, i que
l’actuació de l’ajuntament ha estat en tot moment correcta. En els propers dies es
preveu fer una trobada de mediació amb el jutge de pau i els veïns.

I a tres quarts i cinc de deu del vespre, s’aixeca la sessió i s’estén aquesta acta i
jo, la Secretària en dono fe.
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La Secretària,

Vist-i-plau,
L’alcalde
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