ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter:
Data:
Lloc:

Ordinari
24 de novembre de 2011
sala de plens

Assisteixen
Alcalde
JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI
Regidors
MIQUEL MORET I ESPINOSA
ISABEL VALLS BASSA
ARACELI POLO VELASCO
JUAN JOSE IGLESIAS BARCIA
CRISTINA PARERA SALLENT
PERE CABOT BARBANY
RAMON VILAGELIU RELATS
NÚRIA FEDERICO FUERTES
JOAQUIM BLANCH CONEJOS
MARTI FERRES OLLE

A la Casa de la Vila a les 19:00
hores del dia 24 de novembre de
2011, es van reunir sota la
Presidència del Sr. Alcalde, els
regidors que al marge es relacionen,
assistits pel Secretari, a l’objecte de
celebrar sessió de caràcter Ordinari,
en primera convocatòria, del ple de
l'Ajuntament.
Obert l’acte per la presidència,
es procedeix al debat dels assumptes
inclosos en el següent
ORDRE DEL DIA:
1.
2.
3.
4.

FRANCESC MONTES I CASAS
AGUSTIN GONZALO ALVAREZ

5.
6.

No assisteix:
Cap

7.
8.

Secretari
Josep Lluís Llavata i Ferrer

9.
10.
11.
12.
13.

Aprovació d'actes de sessions de
ple
Informació diversa
Donar compte dels decrets i altres
resolucions d'alcaldia
Acord d'iniciació dels tràmits per a
procedir a l'agermanament de
Santa Eulàlia de Ronçana amb la
ciutat de Montville a França
Aprovació del Compte General
Municipal de l'any 2010
Aprovació Sol·licitud crèdit ICO per
a cancel·lació de deutes amb
empreses i autònoms
Aprovació expedient de modificació
de crèdits 1/2011
Aprovació d'una moció per un
finançament local català
Moció en relació a l'exempció d'IVA
per part dels Ajuntaments
Moció en relació a la modificació
de la llei hipotecària a fi de regular
la dació en pagament
Moció per l’adhesió al manifest a
favor de l’educació 0 a 3 anys
Afers urgents i sobrevinguts
Precs i preguntes
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1. APROVACIÓ ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ DE 27 d'octubre de 2011
L’Alcalde sotmet a votació les actes corresponents a les sessions de 7 i 21 de juliol
de 2011, i de 27 d’octubre de 2011.
Donada la paraula, el Sr. Cabot, va dir que pel mati havien presentat un escrit amb
les modificacions que volien fer a les 3 actes, perquè en alguns llocs no s’entenien, i
en altres no es preguntava el que realment s’havia preguntat.
L’alcalde li contesta que havien estat repassant l’escrit presentat i les actes, i tal
com deia la llei, les actes havien de recollir de manera succinta el que s’havia parlat,
però amb l’escrit presentat es pretenia una intervenció molt més extensa que la que
s’havia dit al ple, introduint coses no dites, i desenvolupant la intervenció. Per això
consideraven que l’acta estava bé, i recollia perfectament el que s’havia dit.
El Sr. Cabot ho negà, dient que al seu escrit posava el que s’havia dit, i si no es
recollia així, no aprovarien les actes.
Per la seva banda, Sr Blanch digué que en l’acta del 21 de juliol havia demanat la
inclusió literal de la seva intervenció, però no havia tingut ocasió de comprovar si
s’havia posat, i respecte a l’acta del mes d’octubre, hi havien coses que volia
comentar per si es poden arreglar, així: en la licitació de Pinedes del Castellet, en
cap moment figurava l’afirmació de l’alcalde, que havia reconegut que es tractava
d’una privatització, arrel d’una intervenció del regidor d’Iniciativa Esquerra Unida.
Després en quan a les ordenances fiscals d’escombraries, existia un contrasentit, a
l’acta deia que amb les “propostes que representaven un estalvi de tan sols 9.000
euros anuals per contra, el canvi del model de recollida no tan sols implicava la
despesa dels 40.000 euros que es preveien, sinó que també suposaria un major
augment”, però manifestà, que ell no havia dit que implicava una despesa, sinó tot
el contrari. El que havia dit era que amb l’ordenança de deixalles, es proposava un
augment del cinc per cent, i ingressos extres a prop de 9.000 euros, que ja es
contemplaven. A més a més, l’equip de govern havia dit que s’estalviaven 40.000
euros, que no es revertien en els ciutadans, pel que no sabia d’on sortien els
40.000 euros, perquè ell no ho havia dit. El sentit de la seva intervenció era perquè
no es repercutia en els ciutadans, a l’haver dit que el nou sistema de deixalles
suposava un estalvi. Però si es llegia l’acta es parlava de despeses en comptes
d’ingressos, i això s’hauria de revisar.
L’alcalde ho accepta, i digué que aquesta Acta es deixaria pendent, per revisar, i
que el regidor passaria per escrit la seva intervenció.
Per la seva banda, el Sr. Gonzalo digué que en la línia d’aquestes intervencions, mai
no havia mirat les actes fins aquesta vegada, i tampoc havia fet l’esforç de venir a
l’ajuntament amb les modificacions, però mirant les ultimes actes havia trobat
errors, alguns una sotilesa, com el fet que no havia dubtat de l’oportunitat d’una
pista de pàdel, sinó que li havia estranyat que precisament es parlés d’una pista de
pàdel de manera particular, i no fos més genèric. Però respecte a les taxes, si que
es modificava molt la seva intervenció, perquè una de les coses que proposava
respecte a la taxa, era que es tingués en compte el volum i el pes del que es
generava, perquè es pagués precisament en funció d’això, i en canvi a l’acta es
reflectia quelcom incomprensible. La tarificació social també la demanava respecte
de tots els impostos. Per això, tot i entendre que les actes no podien recollir de
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manera exacta el que es deia, pensava que s’havia de fer un esforç per recollir al
menys l’esperit de les intervencions.
L’alcalde li dona la raó, recordant que quan el regidor havia fet l’esmena a la pista
de pàdel, ell mateix li havia contestat que la pista era un exemple, i estava escrit
pista de pàdel, o instal·lacions de les mateixes característiques, no necessàriament
una pista de pàdel, per saber de quin nivell de millores s’estava parlant. En quant a
la resta, convingué que no quedava clar.
La Sra. Federico puntualitzà que no eren del grup de Esquerra Republicana, sinó del
grup municipal Independents de Esquerra, i resultava mol fàcil posar-ho be. També
que en un moment se li atribuïa haver dit que “no s’havia fet amb prou cura
l’estudi”, però s’havia rellegit l’escrit que precisament havia preparat amb molta
cura, i en cap moment es podia desprendre’s aquesta afirmació. També es deia que
per “que sortís a compte s’havia d’augmentar als usuaris”, i no havia dit als usuaris,
havia dit molt els preus. Potser es tractaria de matisacions però resultaven
importants per la regidora, i demanava que es rectifiquessin.
L’alcalde reconegué la intervenció, manifestant que personalment sempre tenia
molta cura de fer-ho, perquè així era realment, i procurarien que no es tornés a
repetir. Respecte a les intervencions realitzades digué que també es faria un esforç i
demanà al secretari de recollir-les adequadament, i no tenir aquests problemes.
Per tant, es deixà sobre la taula, pendent de propera aprovació l’acta de 27
d’octubre de 2.011, i es van sotmetre a aprovació les altres actes, l’extraordinària
del 7 juliol de 2.011, i ordinària de 21 juliol de 2.011.
Efectuada la votació foren aprovades amb el vot favorable dels 6 regidors de CIU, 1
regidor del PP, i el vot en contra dels 3 regidors de I.ERC, 2 regidors del PSC, i 1
regidor de IC.
2. INFORMACIÓ DIVERSA
L’alcalde digué que tenia que donar alguna informació, en primer lloc, que aprofitant
que per Santa Eulàlia passava la línia de transport de gas, es posaria un punt de
distribució. Tot i que en principi no es volia fer, a l’haver-hi ja una estació
distribuïdora a Sentmenat, i l’altra, a les Franqueses. Però finalment s’havia
aconseguit i es faria, resultant molt avantatjós tenir gas natural que donaria servei
a Bigues i Riells i Santa Eulàlia, esta previst que les obres s’acabin a finals de 2013,
i els usuaris en disposin a partir del 2014.
En quant a les obres que havia de fer la diputació del pont de Can Baró, també
tenien una bona noticia, ja que havia arribat l’autorització del ACA per actuar sobre
el pont, esperant que a primers d’any poguessin començar les obres.
3. DONAR COMPTE DELS DECRETS I ALTRES RESOLUCIONS D'ALCALDIA
Es dóna compte al ple dels decrets i altres resolucions d'alcaldia dictades des de l’1
de setembre fins el 31 d’octubre de 2011 (números de decret del 223 al 285)
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4. ACORD D'INICIACIÓ DELS TRÀMITS PER A PROCEDIR A
L'AGERMANAMENT DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA AMB LA CIUTAT
DE MONTVILLE A FRANÇA
L’Alcalde manifestà que des de feia cinc o sis anys, els alumnes d’una escola
d’aquesta ciutat francesa de la Normandia, venien a fer un estatge a Santa Eulàlia, i
alumnes del poble anaven a Montville. Això havia resultat una bona experiència i
tothom estava molt content, i en l’últim viatge el alumnes havien portat una carta
de l’alcalde de Montville, en la que demanava que, degut a la bona relació, es fes un
agermanament amb Santa Eulàlia. S’havia comentat i semblava interessant enfortir
les relacions amb aquesta localitat francesa i es decidí tirar-ho endavant. L’alcalde
explica que Montville és una ciutat de l’alta Normandia, i una mica més petita que
Santa Eulàlia, i ja estava agermanat amb una població alemanya. Avança que això
no representaria cap despesa per l’ ajuntament, perquè en les ocasions que
s’hagués de viatjar, des de l’ajuntament s’organitzarà un autocar o un avió, i
cadascun es pagaria l’import, i l’ajuntament tampoc no pagaria els viatges dels
polítics.
Pel secretari es dona lectura a la proposta següent:
Per part de l’alcalde de Santa Eulàlia de Ronçana, s’han iniciat contactes preliminars
amb la localitat francesa de Montville, amb la finalitat de realitzar activitats, cursos,
i visites culturals recíproques entre persones i institucions de ambdós municipis per
promoure el coneixement fora de les respectives fronteres.
Pels serveis jurídics s’informa que no existeix a l’ordenament legal preceptes que
regulin expressament l’assumpte dels agermanaments de municipis, i aquests són
d’exclusiva competència i responsabilitat de les respectives Corporacions Locals, de
conformitat amb l’autonomia local, que consagren els articles 137 i 140 de la
Constitució. En conseqüència s’incoarà el procediment d’agermanament, constituintne una comissió a l’efecte, i després de la ratificació pel Ple del l’agermanament
amb la ciutat de Montville, s’efectuarà la cerimònia oficial d’agermanament.
Per això, essent d’exclusiva competència de les Entitats
l‘agermanament amb les entitats d’altres estats estrangers,
Es proposa al Ple de la corporació, l’adopció dels següents

Locals

establir

ACORDS:
Primer.- Iniciar els tràmits per l’agermanament del municipi de Santa Eulàlia de
Ronçana amb la ciutat francesa de Montville.
Segon.- Establir una comissió d’agermanament que agrupi, sota la presidència
activa u honorària de l’alcalde, una representació dels membres de la Corporació i
de les associacions locals de caràcter cultural, esportiu, econòmic, etc.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Ajuntament de Montville.
A continuació es produïren les següents intervencions:
El Sr. Vilageliu digué que estaven d’acord amb els intercanvis culturals, i
precisament amb la ciutat de Montville ja que existeixen un lligams culturals
evidents, per tant es mostraren conformes i votarien favorablement la proposta

4

d’acord, i sobretot amb la part final, que hi hagués una comissió que treballés el fet,
i mirés de trobar punts de connexió i interessos comuns.
El Sr. Blanch manifesta que el seu grup pensava el mateix que s’havia dit, però volia
afegir que a la comissió poguessin participar tots el grups municipals, perquè la
proposta no concretava si podien participar-hi tots, i els socialistes estaven molt
interessats en participar i aportar el que es pogués.
L’alcalde li contesta que les seves aportacions seran benvingudes.
El Sr. Gonzalo remarca que aquest agermanament era un motiu de satisfacció, i
especialment perquè alguns del regidors presents havien tingut el plaer de tenir els
fills a Montville, i també d’acollir a casa seva fills de gent de Montville, essent
aquesta circumstancia la que havia donat lloc a l’agermanament. Afegí que parlava
dels regidors que havien optat per tenir els seus fills en un ensenyament públic al
poble, i no per ensenyaments elitistes i al marge del poble.
Sotmesa la proposta a aprovació, s’aprova per unanimitat

5. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL MUNICIPAL DE L'ANY 2010
Vist l'informe d'Intervenció de data 28 de setembre de 2011, on s'informa
favorablement sobre l'aprovació definitiva del Compte General Municipal de l'any
2010 format pel Compte General de l'Ajuntament i el compte general del seu
organisme autònom SET Comunicació.
La Comissió Especial de Comptes va informar favorablement el Compte General
Municipal de 2010
Atès que en el Butlletí Oficial de la Província del dia 21 d’octubre de 2010 es va
publicar l'edicte de formulació i rendició dels diversos Comptes Generals del 2010
així com la pertinent exposició pública i els vuit dies més de presentació de
possibles reclamacions o al·legacions va finalitzar el dia 21 de novembre de 2011.
Atès que no s'han presentat al·legacions als Comptes Generals i de conformitat amb
allò que disposa l'article 212.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el Compte General Municipal de
l'any 2011 acompanyat dels informes de la Comissió Especial de Comptes, es
sotmetrà al Ple de la Corporació per a que, si s'escau, pugui ser aprovat.
D'acord amb l'article 223.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, s'haurà de trametre a la
Sindicatura de Comptes (com a òrgan de control extern dels ens locals) aquest
Compte General Municipal un cop estigui degudament aprovat pel Ple municipal.
Es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR el Compte General Municipal de l'any 2010 que està integrat per:
A) El de la pròpia Entitat Local.
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B) El dels Organismes Autònoms
Segon.- TRAMETRE a la SINDICATURA DE COMPTES aquest Compte General
Municipal degudament aprovat.
Es donà la paraula al Sr. Montes que digué que resultava curiós o anecdòtic, que fós
l’actual govern el que hagués de formular la proposta dels comptes, que
precisament recollien els aspectes patrimonials i financers de l’anterior govern, que
ara es trobava a l’oposició. Afegí que el dia 1 de juny, tindria que haver estat
convocada la comissió especial de comptes per fer-ne el tràmit i aprovar-ne la
proposta que ara es presentava; però 10 dies després, quan va entrar el nou govern
s’adonà que encara no estaven fets el comptes. A més, ara s’havien descobert altres
mancances, com les de no tenir inventari de bens; existència d’errors comptables;
fiançes que constaven com a patrimoni; no efectuar-ne un seguiment individualitzat
de les obres, amb la qual cosa tampoc no es podia disposar de la desviació que
s’hagués pogut produir en l’execució de les obres, etc., . Tot això havia portat a
que per primera vegada a l’ajuntament de Santa Eulàlia, es tanqués un exercici amb
un romanent d’estalvi net negatiu, i amb un import de 102.000 euros, el que
significava que s’hauria d’efectuar un pla de sanejament. També volia deixar-ne
constància de que, quan el govern actual havia fet estimacions del deute, en un
primer moment per import de 1.500.000 euros, després en una entrevista l’alcalde
havia dir que n’estaven més a prop de 2.000.000 euros, des de l’oposició se’ls havia
titllat de mentiders, però ara resultava que en la liquidació del pressupost, entre la
documentació entregada pel mateix equip de govern sortint, existien els documents
que assenyalaven que d’obligacions reconegudes i pendents de pagament ni havien
per import de 1.890.000 euros. Per tant calia dir quan se’ls acusava de mentir, si
mentien ho feien amb la documentació presentada per l’anterior govern. Dit això,
manifestà que ara es trobaven amb que, els components de l’actual equip de
govern, al seu moment havien votat en contra de l’aprovació del pressupost, i
entenien que ara no podien votar favorablement, per això havien suggerit, abstenirse, i que es tirés endavant la present proposta amb el vot de l’oposició, que al cap i
a la fi, eren els que havien gestionat tot el pressupost i els comptes generals que
ara es sotmetien a aprovació.
En la seva intervenció el Sr. Cabot digué que per la seva banda els aprovarien,
primer perquè les havien preparat, i també per un exercici de coherència i
responsabilitat, tot i que no es podia entendre la posició d’abstenció dels grups que
formaven el govern, ja que formalment eren els que presentaven el comptes, i fent
això oblidaven que ara estaven al govern i tenien la responsabilitat de fer-ho, i si
tenien alguna objecció al contingut, la tenien que haver formulat al moment, i es
podria haver esmenat, i si no es va fer, no entenia per quina coherència pretenien
ara abstenir-se, ja que el govern presentava el comptes per ser aprovats, no per no
ser-ho. Respecte als altres comentaris efectuats pel regidor Sr. Montes, manifestà
que contestarien mes endavant, amb les preguntes.
El Sr. Blanch, demanà que quan el regidor Montes, parlava de mentiders, concretés
quin grup havia parlat de mentiders, perquè no podien posar a tots dintre del
mateix cabàs. Respecte a la posició del seu grup, digué que votarien favorablement
per coherència i responsabilitat. Però tot i trobar-ne lògica la menció feta a la
coherència per abstenir-se, no es podia dir el mateix en quan a la responsabilitat,
perquè per Santa Eulàlia es devien aprovar els comptes, i això era necessari pel
següent punt de l’ordre del dia, i per sobre de les qüestions partidàries estava
l’obligació de tots de treballar pel poble, i amb aquesta decisió del govern es
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deixava a mans de l’oposició la estabilitat econòmica,
que es demanava a
continuació, per això creia que tot i ser una situació estranya, -que esperava que es
repetís dintre de quatre anys-, el govern també devia votar favorablement.
El Sr. Gonzalo anuncia un vot favorable, justificat no en haver-les revisat ni tampoc
participat en la gestió, sinó perquè des de l’inici de la seva campanya, havia fet
palès que anaven a reforçar la tasca que havia fet el govern d’Independents
Esquerra Republicana i el Partit de Socialistes de Catalunya, i venien a afegir-se i
aportar i tirar endavant el projecte. I tot i no haver estat possible, es trobaven a
l’oposició al no obtenir suficient recolzament dels ciutadans, però amb aquest vot
favorable visualitzava el recolzament a aquest pacte d’esquerres, que esperava es
pogués realitzar en algun moment.
L’alcalde donà de nou la paraula al regidor Montes que demanà excuses al grup
socialista i al d’iniciativa, precisant que els que els havien titllat de mentiders, eren
els d’’ Independents d’Esquerra.
Sotmesa la proposta a aprovació s’aprova amb la següent votació
Vots a favor: tres regidors de I.ERC, dos regidors del PSC, i un regidor de IC
Abstencions: sis regidors de CIU, i un regidor del PP.
6. APROVACIÓ SOL·LICITUD CRÈDIT ICO PER A CANCEL·LACIÓ DE
DEUTES AMB EMPRESES I AUTÒNOMS
En data 7 de juliol de 2011 s’ha publicat en el BOE el Real Decret llei 8/2011, d’1 de
juliol, de mesures de recolzament de deutors hipotecaris, de control de despesa
pública i cancel·lació de deutes amb empreses i autònoms contretes per les entitats
locals, de foment d’activitat empresarial i impuls de la rehabilitació i de simplificació
administrativa.
Vist que la línea de crèdit proposada permet la cancel·lació d’obligacions pendents
de pagament amb empreses i autònoms, derivades de l’adquisició de
subministraments, realització d’obres i prestació de serveis, de les entitats locals.
L’article 9 estableix la competència per l’aprovació d’aquesta mesura indicant que la
sol·licitud a l’Institut de Crèdit Oficial requereix aprovació del Ple de la corporació
local, amb l’informe favorable de la intervenció pronunciant-se sobre el compliment
dels requisits exigits al reial decret 8/2011 i amb informe de Tresoreria de la
mateixa entitat en relació al compliment de l’ordre de prelació establert a l’article
5.2 de la norma, contenint la relació identificativa i detallada de les certificacions i
documents acreditatius de les obligacions pendents de pagament, objecte d’aquest
línea de crèdit.
Han estat aprovades les liquidacions del pressupost de l’any 2010 de l’Ajuntament i
de l’Organisme Autònom SET Comunicació, mitjançant decrets núm. 132 i 133 de 8
de juny de 2011.
L’article 6 estableix que l’import màxim de l’operació de crèdit generada no podrà
superar el 25 per cent de l’import anual de les entregues a compte de la participació
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de l’entitat local en tributs de l’estat de l’any 2011, descomptats els reintegres de
les liquidacions definitives de l’any 2008.
En virtut de l’anteriorment exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la sol·licitud a l’Instituto de Crédito Oficial (ICO) de l’acceptació per
concertar una operació de crèdit per un import màxim de 236.324,56€ per un
període de 3 anys per al pagament de deutes contretes amb els proveïdors, segons
figuren a l’informe de Tresoreria.
Segon.- Comunicar el present acord a l’Instituto de Crédito Oficial i al Departament
de Tutela Financera de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- Una vegada obtinguda l’acceptació per part de l’ICO, facultar àmpliament a
L’Alcalde per a la signatura de quants documents siguin necessaris per formalitzar
amb les entitats de crèdit l’operació financera corresponent, les quals actuaran per
compte de l’ICO en la materialització del pagament a les empreses i autònoms.
Intervingué el Sr. Montes que assenyala que aquest ICO s’havia posat en marxa per
part de l‘Estat, i que l’ICO estava limitat d’un 25 per cent de la participació de
l’estat, i de la que s’havia de descomptar la participació del que s’hagués donat de
més, per la baixada dels ingressos previstos i la part que corresponia a la
financiació, i això donava l’import total que eren 236.138 euros. Al demanar l’ICO
s’havien de donar les dades de les factures i l’mport exacte, perquè l’Estat quan ho
atorgués faria la tramesa a l’entitat i aquesta de forma individualitzada atendria
cada factura. El criteri que s’havia seguit era agafar totes les del municipi, donant
cobertura als màxims proveïdors possibles; les factures tenien que ser les que
estaven vençudes al 30 d’abril i per tant les posteriors al 28 de febrer no entrarien.
Així les factures més noves que s’atendrien serien les de febrer. L’últim dia per
demanar-ho era el dia 30, però al ser un dels requisits disposar del compte general
aprovat, no es podia fer fins avui.
En la seva intervenció el Sr. Cabot, manifesta que eren conscients de la necessitat
de pagar als proveïdors, però digué que no aprovarien la sol·licitud del crèdit per 3
raons, perquè abans de la celebració del ple no hi havia la documentació necessària;
en segon lloc perquè no estava justificat que el crèdit fos la millor opció per fer els
pagaments, i finalment perquè les condicions tot i ser les del mercat, no les
consideren favorables per l’ajuntament, i a més s’havien fet altres despeses
imprevistes i no necessàries que podien haver servit per fer aquests pagaments. Per
aquets arguments s’abstindrien.
El Sr. Blanch es manifestà en la mateixa línia que Independents d’Esquerra, que
havien rebut la informació poc abans del començament del ple, afegint que li
cridava l’atenció que alguna empresa de Santa Eulàlia que tenia alguna factura
pendent no estigués reflectida. En qualsevol cas s’abstindrien per la raó de no haver
tingut la informació amb suficient antelació.
El Sr. Gonzalo digué que també s’abstindria sense dubtar de quina fos la situació
econòmica de l’ajuntament, però documentalment no s’havia acreditat la situació, ni
la necessitat del crèdit, ni si existien altres opcions al crèdit.
L’alcalde va permetre una nova intervenció i dona la paraula al Sr. Vilageliu, per
fer-ne una precisió. Essent aquesta que el total de les factures era de 236.138
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euros, però en la Comissió Informativa s’havia entès que l’import total incloïa la part
dels interessos, pel que la suma de les factures tindria que ser inferior. El regidor
Montes contesta que l’import màxim que es podia demanar era l’equivalent al 25
per cent de la participació de l’estat, i d’aquí s’hauria de descomptar l’excés de la
part rebuda, i això era financiació inclosa, podent tractar-se d’una equivocació al
donar la informació, ja aquest era el càlcul, i el que l’ajuntament tindrà que tornar,
mes el 6,5 per cent dels interessos corresponents, amb una amortització en 3 anys.
Sotmesa la proposta a aprovació s’aprova amb els següent vots:
Vots a favor: 7 ( sis regidors de CIU, i un regidor del PP)
Abstencions: 6 (tres regidors de I.ERC, dos regidors del PSC, i un regidor d’ IC)
7. APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 1/2011
Vista la memòria explicativa de les modificacions a realitzar en l’expedient de
modificació de crèdits pressupostaris 1/2011, es proposa:
La modificació de crèdits número 1/2011 del pressupost de l’Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana implica:
a) Crèdit extraordinari per assignar crèdit al pressupost de despeses per a la
realització d’unes despeses, específiques i determinades que no poden
demorar-se fins al següent exercici, per a les que no existeix crèdit.
Atès que es pot finançar el present expedient amb la baixa de crèdits per despeses
d’altres aplicacions pressupostàries del pressupost vigent no compromeses, amb
dotacions estimades reduïbles sense pertorbació del servei.
Vist l’informe d’Intervenció.
D’acord amb allò que preveuen l’article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 35, 36, 37 i 38
del RD 500/1990, de 20 d’abril i les Bases d’execució del pressupost per a l’any
2011, número 6.
És pels motius anteriorment exposats, que la Comissió Informativa d’Economia i
Organització, emet dictamen favorable, i en aquest sentit, proposa al
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer .- Aprovar inicialment l’expedient de modificació dels crèdits del Pressupost
vigent número 1/2011 d’acord amb el següent detall:
a) Crèdit extraordinari per import de 16.500,00€, que es financen mitjançant
baixa de crèdits de despeses d’altres partides del pressupost vigent no
compromeses, estimades reduïbles sense pertorbació del servei. (Annex 1)
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Segon .- Publicar l’anterior acord per anunci al Butlletí Oficial de la Província i al
tauler d’anuncis de la Corporació, per tal de realitzar el tràmit d’informació pública,
durant quinze dies hàbils que estarà exposat a les oficines municipals, i en cas que
no es presenti cap al·legació esdevindrà l’aprovació definitiva sense necessitat
d’acord ulterior, d’acord amb la forma i terminis establerts al RDL 2/2004 TRLRHL i
RD 500/1990.
Es dona la paraula al Sr. Montes que manifestà que s’havia arribat a l’acord de
l’adquisició d’un terreny, i des de la Generalitat es demanava l’existència de partida
pressupostaria per justificar el pagament, per això, es proposava la modificació
d’una de les partides de les que no s’havia disposat, per destinar-la a fer l’adquisició
En la intervenció el Sr. Cabot digué que al seu moment ja els semblava que comprar
aquest terreny no era una prioritat i menys ho era ara, pel preu proposat, ja que
feia un any o menys, el propietari l’havia ofert per 5.000 euros, i ara el pujava a
15.000 euros, o potser encara més, al ser la modificació per 16.500 euros. Per tant
votarien en contra, i assenyalà com anècdota que precisament avui es deia que no
hi havia diners per tirar endavant el POUM, i casualment faltaven els 15.000 euros
per l’empresa que havia de fer el projecte. Considerant que probablement, aquesta
qüestió resultava mes necessària que l’adquisició del terreny.
L’alcalde li contesta que el govern tenia l’obligació de mirar el futur, i la situació era
que el propietari del terreny havia manifestat que a més de haver deixat tota la vida
que s’aparquessin els vehicles al camp de futbol, havia manifestat que tancaria el
terreny, i si això passava, el municipi tindria un problema realment important,
perquè el dies de futbol no es podia aparcar enlloc, fins i tot alguns cotxes
aparcaven al carrer, i si aquell tros es tancava sense poder aparcar-hi, hi hauria un
problema molt important. Per això, aprofitant que al mandant anterior ja s’havia
parlat, havia semblat oportú reiniciar les converses. Respecte a la diferencia de
preus que s’al·legava, demanà el motiu de no haver tancat l’operació per 5.000
euros en el mandat anterior, intuint-ne que no s’havia produït perquè el propietari
no hi estava d’acord. D’altra banda l’informe tècnic que l’anterior govern havia
encarregat i obrava a l’expedient, valorava el terreny en més de 22.000 euros. Ara
en la proposta que es presentava, s’oferia el pagament de 15.000 euros, sense
interessos i durant tot l’any 2012, per tant, tenint en compte la mateixa valoració de
l’ajuntament, era una despesa que solucionava un problema, i s’actuava en
prudència i en cap cas era una mala gestió.
El Sr. Cabot en el torn de replica digué que no s’havia tancat l’operació perquè el
propietari s’havia tirat enrere per una qüestió burocràtica de registre de finques,
que no havia estat un problema de l’import. Respecte al tancat, si en tants anys no
ho havia fet, també es podia haver arribat a un altre acord que no fos l’adquisició,
en uns moments que les finances de l’ajuntament estaven tan malament. Va
concloure dient que aquest assumpte no resultava ara una prioritat.
El Sr. Blanch digué que la Junta de Govern local de 13 de octubre, amb l’assistència
del Sr. Alcalde, havia pres l’acord d’incoar l’expedient per adquirir aquest terreny,
aprovar els plecs de condicions que haurien de regir, i sol·licitar l’informe a la
Generalitat, i feia aquesta introducció d’antecedents, perquè entenien que l’alcalde
per la seva relació consanguínia amb el suposat propietari dels terrenys, -eren
cosins germans-, s’hauria de haver abstingut, per tenir-ne una relació directa, i no
sols en aquest acte, sinó en tot el procés, si més no, per guardar les formes, i
segons la llei de règim local. Dit això, avançà la intenció del seu vot negatiu, perquè
no era el moment de fer una despesa amb una situació econòmica greu.
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L’alcalde reitera les consideracions anteriorment expressades, manifestant que
davant la presentació de la petició de tancament, l’ajuntament tenia l’obligació
d’accedir-hi, i la conseqüència seria tenir els caps de setmana, els cotxes aparcats
de qualsevol manera, amb el riscs d’accidents que comportarien, i de produir-se
accidents, els retrets de l’oposició per no haver-ho fet.
El Sr. Blanch en la rèplica digué que no li havia respost de la incompatibilitat,
contestant-li l’alcalde que no entenia el plantejament, perquè en el mandat anterior
al tractar-se d’aquesta mateixa compra, el propietari era el mateix, i en canvi
l’alcalde, que tampoc es va abstenir, era el seu nebot. D’altre banda, d’haver estat
informat d’una circumstancia d’incompatibilitat s’hagués abstingut.
Sotmesa la proposta a aprovació s’aprova amb els següent vots:
Vots a favor: 7 ( 6 regidors de CIU, i 1 regidor del PP)
Vots en contra: 6 (3 regidors de I.ERC, 2 regidors del PSC, i 1 regidor de IC.)

8. APROVACIÓ D'UNA MOCIÓ PER UN FINANÇAMENT LOCAL CATALÀ
Atès que una de les reivindicacions històriques del municipalisme català és un
finançament just pels ens locals. Atès que l’ACM vol promoure la llei de finances dels
governs locals catalans amb l’objectiu de garantir la suficiència financera.
Atès que de forma majoritària la situació econòmica dels ens locals catalans és
preocupant i precària, fet encara més agreujat per l’actual conjuntura econòmica,
que comporta dificultats en la prestació de serveis, alguns bàsics, als nostres
ciutadans. Atès que l’article 219.3 EAC incorpora una garantia específica derivada
del principi de connexió entre competències i despesa, de manera que “tota nova
atribució de competències ha d'anar acompanyada de l'assignació dels recursos
suplementaris necessaris per a finançar-les correctament, de manera que es tingui
en compte el finançament del cost total i efectiu dels serveis traspassats”.
Atès que l’article 220.1 EAC encomana de forma clara que “El Parlament ha
d’aprovar la seva pròpia llei de finances locals (...)”.
Atès la diferencia existent entre la inversió de l’Estat a Catalunya i els ingressos que
els catalans destinen a finançar la despesa pública de l’Estat - que provoca que
milions d’euros no tornin a Catalunya, conegut com a dèficit fiscal.
Atès que hi ha una majoria social àmplia que defensa la necessitat d’un Pacte Fiscal
just per Catalunya que pal·liï l’històric dèficit que suporten Catalunya i els catalans,
petició que abandera el Govern del país.
Atès que el president de la Generalitat va manifestar al president de l’ACM, el seu
compromís a desenvolupar una llei de finançament local genuïnament catalana que
garanteixi la suficiència financera, i que el fet de que vagi lligada al pacte fiscal,
suposarà un major finançament pels municipis catalans, amb uns criteris de
repartiment més adequats a la nostra realitat.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
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Primer.- Instar a la Generalitat de Catalunya que redacti una llei de finances locals
que suposi una millora en el finançament dels governs locals.
Segon.- Donar recolzament a la Generalitat de Catalunya en la petició d’un pacte
fiscal, en la línia del concert econòmic, que suposi una millora en el finançament de
Catalunya i també dels governs locals.
Tercer.- Transmetre el contingut de la present moció a la Generalitat de Catalunya,
als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’ACM i a la FMC.
L’alcalde digué que hi havien dues mocions sobre el mateix tema, una que
presentava el govern, i l’altre presentada pel partit del socialistes de Catalunya. De
les dues s’havia intentat, sense èxit, arribar a un consens.
El secretari llegeix la proposta de la que al final s’afegirà trametre-la a la Federació
de Municipis i Comarques.
Oberta la deliberació, intervingué la regidora de CIU, Sra. Isabel Valls, que digué
que l’objectiu era establir un finançament més just, donada la situació dels
ajuntaments, agreujada per l’actual conjuntura. I que en el cas de l’ajuntament de
Santa Eulàlia, obligava a qüestionar prestacions que eren bàsiques.
Per això, creien convenient presentar la moció, emparant-se en l’article 219 de
l’Estatut de Catalunya, i tenint en compte el dèficit fiscal que provocava la
contribució a la despesa de l’Estat, i el compromís del President de la Generalitat de
desenvolupar una llei catalana que garantís la suficiència financera lligada al pacte
fiscal.
El Sr. Blanch digué que el seu grup no hi estava d’acord amb aquesta moció per una
raó que entenien fonamental, essent que es parlava de financiació local, i de
financiació de l’ajuntament de Santa Eulàlia. Però el fons de aquesta moció tractava
del concert fiscal, i per coherència havien de votar negativament, no perquè una llei
de fiançament local no la consideressin necessària, sinó perquè els socialistes no
estaven per la intenció de jugar al joc del
concert econòmic, sinó perquè
s’aprofitessin al màxim les línies de finançament de l’Estatut de Catalunya, que
permetia un recorregut. Al no poder-ne consensuar una moció conjunta, havien
presentat la moció alternativa.
El Sr. Gonzalo digué que els ajuntaments estaven mal finançats, que els ciutadans
patien un dèficit, i també que a Catalunya existia un dèficit fiscal, al contribuir per
sobre del que es recuperava, i hi estaven d’acord amb un sistema com el que
plantejava la moció. El que si volia manifestar era que, agafant dades i utilitzant un
article de Vicenç Navarro, resultava que Catalunya era un país ric que estava en el
110 per cent del 15 països mes rics d’Europa, però que en canvi, respecte a aquest
països feia un gasto social, molt per sota, i resumint-ho es calculava que el dèficit
fiscal de Catalunya era un 5 per cent, però el dèficit social era del 12 per cent, i
encara que la financiació de Catalunya es resolgués amb els termes que plantejava
la moció, continuaria tenint un defecte d’inversió social del 7 per cent, el que
significava que tot i resoldre la financiació no es resoldria el problema, perquè la
qüestió era que els que més tenien eren els que menys pagaven. Per això era un
problema doble, perquè ni havien 2 dèficits fiscals.
El Sr. Vilageliu, digué que donarien suport a les dues mocions, que el pacte que el
seu grup defensava era la independència, que era el més clar, perquè més que de
dèficit, s’hauria de parlar d’espoli, i a la base de moltes de les discussions es
trobava l’incapacitat per entendre que el país era capaç de ser el 115 país del mon, i
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a més molt solidari amb la resta, quan calgués. Per això votarien a favor, ja que
dintre del que havia dit que consideraven l’independència el millor, el que els
interessava era remarcar la línia, un concert econòmic, perquè de pactes fiscals
podien haver-n’hi molts, i de fet, sempre que hi havia hagut una relació amb el
govern central, hi havia hagut un pacte entre mig.
Sotmesa la proposta a aprovació s’aprova amb els següent vots:
Vots a favor: 10 ( 6 regidors de CIU, 3 regidors d’ I.ERC i 1 regidor del PP)
Vots en contra: 3 (2 regidors del PSC, i 1 regidor de IC.)
El secretari llegeix l’altre moció, presentada pels socialistes.
“La situació econòmica i financera dels municipis de Catalunya és més que
preocupant per al conjunt d’alcaldes i alcaldesses del territori. A la manca de model
de finançament local que el municipalisme reclama fa anys s’han sumat noves
decisions de les administracions de Catalunya i de l’Estat que comprometen, encara
més, la capacitat dels municipis per fer front a les seves obligacions i a les
necessitats dels seus veïns i veïnes.
Una situació que s’agreuja si es té en compte que, en nombroses ocasions, les
corporacions locals han de fer front, per responsabilitat i com a administració més
propera, a obligacions per a les quals no tenen competència atribuïda legalment –
els anomenats serveis impropis que, segons estudis recents, representen un 30%
del pressupost anual - i, per tant, tampoc compten amb recursos assignats.
A la situació precària de les finances municipals s’han sumat els últims mesos la
reclamació per part de l’Estat de la devolució de les transferències de més que va
atorgar a compte als municipis els anys 2008 i 2009, per causa d’una previsió
errònia feta pel mateix Estat i que va ser superior a la real. Ara, l’Estat reclama als
ajuntaments 3.731 milions d’euros, quan aquests diners ja s’han invertit i ho fa en
la pitjor situació financera del municipalisme democràtic.
D’altra banda, els municipis estem rebent constants notícies de retallades en els
serveis públics per part de la Generalitat i també de reducció de les aportacions que
el govern de Catalunya farà per al manteniment de serveis com les escoles bressol
públiques o les escoles municipals de música, i d’altres . Decisions que,
indubtablement, afectaran de ple les administracions locals, que han d’afrontar, com
a administracions més properes, les situacions creades i que es creïn en un futur
arran d’aquestes decisions. Cal tenir en compte, també, que algunes d’aquestes
retallades encara no concretades en termes econòmics es fan amb caràcter
retroactiu a principi d’any, la qual cosa comporta una afectació de la despesa
corrent ordinària i un transvasament directe de l’endeutament de la Generalitat als
ajuntaments que, a hores d’ara, no poden repercutir aquests dèficits dels serveis
afectats als usuaris atès que aquest ja s’ha efectuat. A tot plegat cal sumar
l’important deute que la Generalitat manté a dia d’avui amb els municipis.
Ens trobem, doncs, davant d’un context global en el qual els municipis no podem
continuar complint amb les obligacions que se’ns plantegen i on correm el risc que
les tensions pressupostàries que ja s’estan vivint en alguns ajuntaments s’estenguin
de forma generalitzada.
És per això que s’acorda:
1. Proposar a la Generalitat un Acord per l’estabilitat econòmica dels
Ajuntaments catalans. Un acord que hauria de gestar-se al mes de setembre
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i definir actuacions concretes i immediates a l’octubre, el qual hauria
d’incorporar els següents continguts:
a. Fixar el calendari pel pagament del deute de la Generalitat amb els
Ajuntaments, integrant al conjunt de les conselleries i dels seus
organismes dependents.
b. Demanar a la Generalitat l’increment dels recursos que destina i
transfereix als Ajuntaments, i que aquests siguin incondicionals.
c. Garantir el manteniment de l’aportació econòmica del govern de la
Generalitat derivat d’acords i convenis, que afecti al desenvolupament
de competències municipals i, especialment, en matèria social i
educativa. En aquest sentit, caldria que totes les retallades
pressupostàries s’integressin en un sol paquet per tal que els
Ajuntaments puguem fer una previsió i no anar rebent les notícies de
les retallades que afecten els serveis municipals d’una en una, amb la
dificultat de gestió que això comporta. Així mateix, exigim que en cap
cas les retallades no haurien d’efectuar-se en serveis ja prestats pels
Ajuntaments i, per aquest motiu, no podem acceptar cap disminució
de les aportacions que afecten a les escoles bressol, les escoles de
música, d’art i dansa, i els serveis de benestar social. Aquests
ajustaments s’haurien de produir amb caràcter de futur facilitant la
previsió de control de la despesa en els consistoris.
d. El compromís, no només del Govern de la Generalitat sinó també dels
grups parlamentaris, de la revisió d’aquelles lleis que comportin un
esforç econòmic difícil d’assumir avui per als Ajuntaments i tal com
s’estableix a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i al mateix temps,
evitar que es facin noves normatives que comportin nous esforços
pressupostaris afegits pels ens locals.
e. Demanar a la Generalitat la convocatòria de la comissió bilateral
Generalitat -ens locals per avançar en el compliment de les
disposicions estatutàries en matèria de finançament local previstes a
l’Estatut. Això ha de comportar fixar un calendari i una metodologia
de treball acordada entre les dues administracions per a la redacció
de la Llei de Finançament Local catalana, la constitució del Consell de
Governs Locals, i iniciar l’estudi i revisió de tota la normativa sectorial
que impliqui competències impròpies i que actualment no van
acompanyades del seu preceptiu finançament “
El Sr. Blanch digué que el mateix text de la moció definia clarament el contingut, i
no es tractava de coses de fora, ni de concerts fiscals, es tractava d’assumptes
d’aquí.
El Sr. Vilageliu digué que si l’anterior moció era una presa de posició, de base,
aquesta era una que tocava terra, i permetia caminar, essent evident que sense les
previsions que es demanaven a la moció, difícilment un ajuntament podria tirar
endavant amb normalitat. Amb això semblaria que l’ajuntament hauria d’estar a
favor de la moció que defensava molt l’activitat del govern. Afegí que una moció no
estava en contra de l’altre, i el seu grup també hi votaria a favor.
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El Sr. Gonzalo, digué que votaria a favor perquè entenia que era la línia de treball
on haurien d’estar els ajuntaments, i l’administració que finançava als ajuntaments
era la Generalitat de Catalunya, i es podia tractar de l’assumpte de la relació amb
la hisenda estatal, però IC estava en contra, perquè ni que demà Catalunya fos
independent i disposés del 100 per cent dels seus recursos, si governes CIU, -sola o
amb l’ajuda del PP-, tot continuaria igual, perquè els retalls se estaven fent per
voluntat política, i no per necessitats econòmiques, i la mala financiació només era
una excusa de mal pagadors.
Aquest comentaris originaren la replica de la regidora de CiU, Sra. Isabel Valls,
al·ludint a la interpretació del que havia manifestat el poble de Catalunya en les
votacions del passat diumenge.
Sotmesa la proposta a aprovació fou rebutjada amb els següent vots:
Vots a favor: 6 (3 regidors d’ I.ERC, 2 regidors del PSC, i 1 regidor d’ IC).
Vots en contra: 7 ( 6 regidors de CIU, i 1 regidor del PP)

9. MOCIÓ EN RELACIÓ
AJUNTAMENTS

A

L'EXEMPCIÓ

D'IVA

PER

PART

DELS

La Llei 37/1992, de 28 de desembre regula el Impost sobre el Valor Afegit, i
bàsicament es refereix a les entregues de bens i prestacions de serveis per
empresaris i professionals, en l’exercici de la seva activitat.
L’activitat dels Ajuntaments s’aparta del mecanisme normal de l’impost, i les
prestacions que efectuen als ciutadans, al tenir naturalesa tributària no tenen IVA,
pel que freqüentment, els ajuntaments, esdevenen deutors de l’administració
estatal, al no haver pogut repercutir les quotes suportades que en concepte d’IVA,
prèviament han satisfet a empresaris i professionals.
Per pagar les seves factures i per tant els IVA’s corresponents, s’estableixen una
sèrie de tributs a càrrec dels ciutadans. Això comporta que per pagar un impost (el
de l’IVA), els ajuntaments estableixen impostos als ciutadans, de manera que
finalment un impost es paga amb un altre impost, cosa del tot irregular.
Aquesta circumstància provoca dificultats de liquiditat i planteja la conveniència de
l’estudi de la possibilitat de introduir modificacions en la legislació, via exempció o
no subjecció, per tal de limitar les conseqüències desfavorables pels ajuntaments.
Per això es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Demanar a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis i
Comarques de Catalunya, l’elaboració d’una proposta sobre una modificació de la
Llei de l’Impost sobre el valor afegit, que contempli la repercussió de les
administracions locals.
L’alcalde manifesta que l’esperit de la moció venia determinat perquè els
ajuntaments es finançaven majoritàriament amb tributs, i al ser finalistes de
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compres i de consums, resultava que havien de pagar un IVA, que a la vegada
s’havia de repercutir en els tributs als ciutadans, per tant es gravava per un doble
concepte, i lligant-lo amb tota la problemàtica del finançament municipal, semblava
oportú sol·licitar-lo a les associacions municipalistes per tal que elaboressin una
moció acurada, i repartint-la a tots els municipis, es sol·licités al Congres del
diputats, la modificació de la llei.
El Sr. Vilageliu digué que els semblava correcte, i que hi votarien afirmativament.
El Sr Blanch, manifesta que com a proposta dels socialistes s’havia introduït una
petita modificació, que la feia més entenedora, també votarien a favor.
Sotmesa la proposta a aprovació s’aprova per unanimitat
10. MOCIÓ EN RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI HIPOTECÀRIA A
FI DE REGULAR LA DACIÓ EN PAGAMENT
Atès que amb l’esclat de la crisi i l’augment de l’atur, centenars de milers de
famílies han arribar a una situació límit que no els permet cobrir les seves
necessitats més bàsiques.
Atès que les previsions, segons les dades del Consell General de Poder Judicial, que
entre 2011 i 2012 les execucions hipotecàries podrien arribar a les 500.000 famílies
a tot l’Estat.
Vist que quan això succeeix, les famílies no només s'enfronten a la pèrdua de seu
habitatge sinó també a una condemna financera de per vida: l'entitat bancària
interposa una demanda i s'inicia el procés d'execució hipotecària que finalitza amb
la subhasta de l'immoble. Si la subhasta queda deserta (cosa que en l'actual context
de crisi passa en la majoria dels casos), amb la llei vigent l'entitat bancària
s'adjudica l'habitatge pel 60% del valor de taxació i segueix reclamant el pagament
del deute restant, més els interessos i costes judicials, a les persones en situació
d'insolvència, mitjançant l’embargament de nòmines, comptes, etc, així com
embargaments als avaladors. És a dir, a més de perdre l'habitatge, milers de
famílies s'enfronten a una condemna financera de per vida que es tradueix en una
condemna a l'exclusió social i l'economia submergida.
Atès que aquesta legislació que permet que les entitats financeres s'adjudiquin els
habitatges pel 60% del valor de taxació no només és anòmala i no té comparativa
amb les legislacions d'altres països del nostre entorn, sinó que a més era
desconeguda per les famílies quan van signar els contractes hipotecaris, fet que se
suma a la publicitat enganyosa amb la qual es van comercialitzar la majoria
d'aquestes hipoteques, a la sobrevaloració en les taxacions i al llenguatge de difícil
comprensió utilitzat en els contractes que ara es descobreix que en molts casos
amagava tot tipus de clàusules abusives, com és el cas de les clàusules sòl.
Vist que és inadmissible que en un Estat social i democràtic de dret s’estiguin
produint centenars de milers de desallotjaments al mateix temps que existeixen
més de 2 milions de pisos buits que no estan complint amb la seva funció social.
Vist que els desallotjaments aboquen a la pobresa i a l’exclusió social a centenars de
milers de famílies. Això significa marginar-les, estroncant els seus projectes de vida,
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trencant la seva estabilitat, dinamitant el seu desenvolupament al mateix temps que
destrueix el teixit social dels barris. Cada desallotjament és una situació
d’emergència vivencial ja que la llar d’una persona, d’una família, és molt més que
el lloc on es viu, és la base en la qual es sustenta el seu desenvolupament personal i
familiar.
Vist que els costos que generen els desnonaments, tant a nivell econòmic com a
nivell social, recauen sobre l’administració local i acaben revertint sobre el conjunt
de la societat, ja que una vegada produït el desnonament, reintegrar la família a la
societat és una empresa difícil i que requereix d’uns recursos econòmics i unes
prestacions ingents que desbordaran els ja sobrepassats serveis socials.
Atès que els desnonaments per motius econòmics vulneren l’actual marc jurídic, ja
que el dret a l’habitatge és un mandat constitucional, recollit en l’article 47 de la
Constitució espanyola, que diu: “Tots els espanyols tenen dret a un habitatge digne
i adequat. Els poders públics promouran les condicions necessàries i establiran les
normes pertinents per fer efectiu aquest dret ... ". Però també en l'article 33, que
limita clarament el dret a la propietat privada al compliment de la seva funció social
(i que a dia d'avui s'incompleix sistemàticament als pisos buits acumulats per bancs
i caixes), o a l’article 24 que garanteix la tutela judicial (vulnerat en els processos
d’execucions hipotecàries on es produeix clara indefensió). Així com els
compromisos jurídics en matèria de dret a l'habitatge assumits per l'estat espanyol
en ratificar tractats internacionals vinculants com són, entre d’altres, la Declaració
Universal de Drets Humans (article 25) i el Pacte Internacional de Drets Econòmics,
socials i Culturals (article 11), especialment a partir de la seva Observació General
núm. 4, que concreta el contingut del dret a un habitatge adequat, i l'Observació
General núm. 7, que defineix els desallotjaments forçosos com una de les principals
vulneracions del dret a l'habitatge.
Atès que tot el que s’ha exposat depèn bàsicament d’una normativa de competència
estatal, però els seus efectes dramàtics es concreten en l’àmbit municipal, ja que és
als ajuntaments a on es dirigeixen majoritàriament les persones i famílies afectades
a la recerca d’ajuda. Així, els ajuntaments es converteixen en doblement
perjudicats: en primer lloc, perquè es vulneren els drets fonamentals dels seus
ciutadans; en segon lloc, perquè en ple context de crisi, quan els recursos són més
escassos que mai, reben moltes de les peticions d’ajuda de les persones i famílies
empobrides.
Atès que la pèrdua d’habitatge priva la persona o la família de tota residència i que,
al mateix temps, l’absència de residència els exclou de tota via administrativa
comportant per això la pèrdua de drets, impedint a les persones afectades realitzarse tant professionalment com familiarment.
Atès que hi ha també una gran quantitat de població, sobretot joves, amb dificultats
per accedir a un primer habitatge a causa de la situació econòmica actual.
Per tot això, el Grup Municipal d’Independents-ERC proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Demanar al Govern central que, tal com ve proposant la Plataforma
d'Afectats per la Hipoteca i altres organitzacions socials, que aprovi una modificació
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de la regulació hipotecària que inclogui la figura de la dació en pagament
retroactiva, de manera que, en els casos de deutors de bona fe, si el banc executa
la hipoteca i es queda amb l'habitatge, la totalitat del deute (principal, més
interessos i costes judicials) quedi liquidat, tal com succeeix en altres països de la
UE o als EUA.
Segon.- Instar el Govern a aprovar una moratòria o implementar les mesures
necessàries per paralitzar i donar solució als desnonaments de les famílies en
situació d’insolvència sobrevinguda i involuntària. Per als desnonaments ja produïts,
que s’aprovin amb caràcter d’urgència mesures destinades a què els milers de pisos
buits que estan acumulant les entitats financeres com a conseqüència d’aquests
embargaments, siguin posats immediatament a disposició de les famílies
desnonades i sense recursos en règim de lloguer social, no superant mai el 30% de
la renda familiar disponible, tal com recomanar el Banc Central Europeu.
Tercer.- Estudiar les mesures a emprendre a nivell municipal per paralitzar els
desnonaments, creant una comissió mixta en què participin representants del ple
municipal i de les associacions d’afectats, veïnals i altres organitzacions socials
coneixedores de la problemàtica, així com els tècnics municipals necessaris.
L'objectiu principal d'aquesta comissió serà buscar alternatives que evitin els
desnonaments per motius econòmics. En els casos que no sigui possible, garantir el
reallotjament digne de les famílies afectades.
Quart.- Actualitzar el cens d’habitatges desocupats del municipi, que inclogui també
aquelles promocions d’habitatge desocupat o inacabat, en mans de les entitats
financeres o de les promotores immobiliàries.
Cinquè.- Mediar amb les entitats financeres perquè facilitin mantenir-se en el seu
habitatge actual, mitjançant un arrendament a la família desnonada, vetllant perquè
en cap cas el lloguer superi el 30% dels ingressos familiars.
Sisè.- En cas d’efectuar-se el desnonament, establir un protocol d’actuació
d’urgència per tal de trobar solucions per als casos de famílies desnonades, a través
d’habitatges de lloguer, d’acord amb les possibilitats econòmiques de les persones
afectades.
Setè.- Donar trasllat d’aquests acords al Deganat del Jutjat, al Consell de Ministres,
i en especial al Ministeri d’Economia i al Ministeri de Justícia, així com als grups
parlamentaris del Congrés dels diputats i el Senat, al Parlament Autonòmic, a la
Plataforma d’afectats per la hipoteca i a les associacions de veïns de Santa Eulàlia
de Ronçana.
El Sr. Vilageliu digué que estaven contents de presentar la moció que estava en la
línia de la feta per l’ajuntament de Barcelona, que causalment avui mateix feien la
taula que es desprenia d’aquesta moció, i escoltant-lo pensava en la coincidència en
l’aprovació a Santa Eulàlia. Per això la moció no s’inventava res de nou, i el mes
important era que a Santa Eulàlia segurament ni hauria gent amb aquest problema.
També calia fer complir les lleis als bancs, i que d’una vegada donessin els llistats d’
habitatges que tenien vuits. Amb aquesta proposta i amb una mica de mà esquerra,
considerava que es podia oferir a la gent amb problemes, un servei acurat,
imaginatiu, i sense patir tant les turbulències procel·loses de la crisis, arribar-ne a
solucions perquè la gent trobés una solució amb aquesta taula, i així també
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l’ajuntament hauria acomplert el que els ciutadans esperaven que fes. Per això
desitjaven que s’aprovés.
Es dona la paraula a la regidora de Ciu, Sra. Isabel Valls, que digué que l’equip de
govern estava d’acord en que calia fer una modificació de la llei hipotecària que
inclogués la figura de la dació en pagament, però la moció presentada no s’adaptava
gens a la realitat de Santa Eulàlia, i precisament al punt de la moció on es deia de
crear una comissió mixta, no tocaven gens de peus a terra, perquè el procediments
dels desnonaments eren accions judicials, i el conflicte era entre dues parts, i el
representants dels ajuntaments i el veïns poc podien fer, sinó era convertir-se en
piquets per impedir l’acció de la justícia. Per contra, si es podia fer la tasca que ara
ja es feia, i era que, a través de la regidoria d’afers socials s’atenien els problemes i
es buscava una millor solució. D’altra banda, tampoc existia la possibilitat d’oferir un
re-allotjament a les famílies afectades, pel que no podien recolzar la moció.
El Sr. Blanch es mostra sorprès, del fet què en un assumpte tan punyent, i tant
candent, no fossin capaços de posar-se d’acord, perquè sàpiguen que existien
persones que tenien aquest problema, i tots bàsicament estarien d’acord en aprovar
una moció per intentar ajudar-les, resultava que no es podia aprovar la moció. Per
això demanà que la moció “dormís” unes setmanes, i es modifiqués per consensuarla.
En el torn de rèplica el Sr. Vilageliu també es mostra sorprès perquè li semblava
que l’ajuntament de Santa Eulàlia ho hauria d’aprovar, i de no fer-ho, fins i tot
resultaria ridícul, perquè des del punt de vista de les persones afectades era
important, i recollint el suggeriment expressat pel Sr. Blanch, retirava la moció en
espera d’un consens que permetés l’ aprovació en una propera sessió.
L’alcalde volgué efectuar una puntualització, essent que calia entendre bé el que es
presentava a aprovació, perquè l’equip de govern no estava en contra d’ajudar a la
gent que quedava desnonada, al contrari era el que s’estava fent, a l’igual que es
feia des de l’anterior govern municipal. El que se estava en contra era en el fet
d’organitzar no se sabia que, per impedir l’acció de la justícia. A aquesta solució
resultava impossible donar-li suport des de l’ajuntament. S’estava d’acord en ajudar
a les persones que fossin desnonades, però no a les accions per paralitzar els
desnonaments, i no hi havia més que dues maneres de paralitzar els desnonaments,
o pagant, o amb un piquet.
En conseqüència, pel grup de I-ERC, es retirà la moció.
11. MOCIÓ PER L’ADHESIÓ AL MANIFEST A FAVOR DE L’EDUCACIÓ 0 A 3
ANYS
Atès que les Escoles Bressol del país, com molts altres col·lectius d’interès social,
estan patint les retallades que el govern de la Generalitat està imposant, en concret
enguany ha estat de l’11%.
Vist que avui més que mai, aquest servei és necessari per a la cohesió social, que
els serveis integrats de la primera infància son imprescindibles i que l’atenció i la
qualitat dels serveis a les famílies en les primeres edats i el rigor professional, és
apostar per a un gran estalvi en el futur.

19

Atès que cada municipi és diferent i que les seves característiques demanen
investigació per oferir propostes diversificades per atendre a les famílies i als infants
d’aquesta franja d’edat.
Atès que molts municipis i institucions han apostat i estan treballant enèrgicament,
amb imaginació, creativitat per sobreviure totes les dificultats però no poden
sobreviure si es retallen els pressupostos, el grup municipal d’INDEPENDENTS-ERC
demana que ens unim, com a Ajuntament sensible a la realitat ciutadana al
manifest que els col·lectius educatius de Xarxa Territorial i Rosa Sensat han elaborat
i que diu el següent:
MANIFEST
El 9 de juliol de 2004, el Parlament de Catalunya aprovà per unanimitat, la
Llei5/2004, de creació de llars d’infants de qualitat.
La Llei recull en el seu preàmbul
A Catalunya es fa cada dia més evident la necessitat de garantir els drets dels
infants entre els zero i els tres anys i d’atendre les necessitats de les famílies i les
noves realitats socials.
Els infants de zero a tres anys tenen drets socials, entre els quals el dret a
l’educació, un dret que el Govern ha de garantir d’acord amb els principis establerts
per la Convenció dels drets de l'infant.

Aquesta Llei, fruit de la preocupació i el compromís actiu de la societat catalana per
l’educació dels infants, pretén ésser un primer pas cap a una oferta pública ajustada
a la demanda real.
Article 1 El Govern, en coordinació i col·laboració amb els ajuntaments, ha
d’impulsar el desenvolupament de la dita xarxa.
Article 2 El Govern ha de garantir que la xarxa de llars d’infants de titularitat pública
de Catalunya de nova creació i que aquestes es mantinguin en el futur.
Article 4 Per mitjà del departament competent en matèria d’educació, el Govern ha
de garantir el caràcter educatiu, la qualitat i els requisits mínims que han de complir
els diversos models de llars d’infants que la realitat catalana exigeix, i ha de
considerar aquestes com una part del sistema educatiu.
Disposicions finals:
Primera El Govern ha de dotar les partides pressupostàries necessàries en els
pressupostos de la Generalitat a fi d’acomplir, el que disposa aquesta Llei.
Davant d’això hem de fer tres peticions necessàries:
Avui és urgent reclamar l’aplicació estricta de la Llei d’iniciativa popular
aprovada per unanimitat per el Parlament de Catalunya.
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Primera: que no es dedueixi en cap cas la mínima qualitat actual de les llars
d’infants de Catalunya, perquè tota possible reducció perjudicaria greument
l’educació dels infants de 0 a 3 anys.
Segona: En cap cas el Govern pot eludir la seva responsabilitat de garantir el
manteniment de les llars d’infants de titularitat pública, per tant, demanem que nno
redueixi la seva aportació als ajuntaments.
Tercera: El Govern pot ignorar que la greu crisi econòmica afecta a un nombre molt
important de famílies de Catalunya i, en conseqüència, lluny de reduir la qualitat de
l’educació a les Llars d’Infants i les aportacions als ajuntaments per al seu
manteniment, és imprescindible una millora.
Per tot això, el grup municipal d’Independents-ERC proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Que el ple de l’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana s’adhereixi al
“Manifest a favor de l’educació 0-3 anys”.
Segon.- Que se doni trasllat d’aquest acord a les entitats que han elaborat i divulgat
aquest manifest (els col·lectius educatius de Xarxa Territorial i Rosa Sensat), així
com al Departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya i les Escoles
Bressol de Santa Eulàlia de Ronçana.
Intervingué la Sra. Federico, que manifestà que suposava que tothom havia llegit la
moció, i coneixia el que suposava el manifest i l’adhesió. Es tractava de la
importància cabdal que tenia l’educació dels 0 a 3 anys, que degut a la societat que
es vivia, molta canalla anava a l’escola bressol, i resultava primordial que estigués
ben atesa, i per això feien falta diners. Però amb les retallades de l’11 per cent que
s’havien fet des del Departament, aquesta despesa requeia encara més en els
ajuntaments. Per això, la xarxa Rosa Sensat demanava que no es fes la retallada,
ajudant a la cohesió social, al tenir totes les criatures una atenció acurada. Es
basava també en la llei del Parlament de Catalunya l’any 2004, amb una sèrie de
punts que consistien en un compromís actiu de la societat catalana envers aquesta
educació. També digué que semblaria molt interessant que des de l’ajuntament, que
eren els que rebien directament aquesta retallada, es demanés l’adhesió a aquesta
demanda, que ja es feia des de l’època del franquisme per l’educació catalana.
Es dona la paraula a la regidora de Ciu, Sra. Isabel Valls, que diu que amb la
defensa feta encara es reafirmaven més en el seu vot desfavorable a la moció, ja
que tenia un to absolutament partidista, parlant-ne contínuament de retallades, i ja
abans s’havia escoltat una intervenció dient que el govern de la Generalitat feia
retallades per gust, per que li agradava, però si hi havien ajustaments era perquè
els moments eren molt complicats. També es parlava d’una llei de l’any 2004, però
les circumstàncies de l’any 2004 no eren les d’ara, i les retallades no s’aplicaven a
l’ensenyament i després a la sanitat, sinó que els ajustaments, i no retallades, es
feien per sortir d’una situació, i poder tornar a invertir al futur, a les escoles bressol,
pel que calia tocar de peus a terra, i si calia estrènyer el cinturó s’havia de fer.
L’equip de govern també estava per més qualitat a les escoles bressol, i per més
qualitat a les universitats, els instituts i les escoles, però calia ser conscient de la
situació, i que tal com s’havia assenyalat anteriorment, el país, i en concret, el poble
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de Santa Eulàlia, havien demostrat entendre en les recents eleccions, votant
majoritàriament a favor d’unes sigles de les que, s’acaba de dir, que el que feien,
era retallar per gust.
El Sr. Blanch digué que la regidora els refregava contínuament la intervenció
anterior, però volia fer menció que quan es van aprovar els preus públics, s’havia dit
que quan esdevingués allò que els tenia anunciat la Generalitat, que les aportacions
que feien als ajuntaments per les escoles bressol baixarien, es preguntaria al
govern, que es faria llavors, si ho aplicaria directament a les famílies, o lo
sufragarien la resta dels ciutadans de Santa Eulàlia.
El Sr Gonzalo manifestà que havia seguit la campanya electoral i el Sr. Mas, però
mai va dir el que faria a l’endemà de les eleccions. Respecte a la moció, efectua una
referència al que havia escoltat d’un premi Nobel de medicina, el doctor “Jacob”,
que en un discurs havia dit que la genètica garantia la diferencia, i que la societat i
l’estat, eren els responsables de garantir l’igualtat. I per igualtat s’havia de entendre
la d’oportunitats, i aquesta començava als 0 anys. Digué que de poder escollir, totes
les persones escolliren famílies amb recursos, amb pares formats, i amb ambients
en els que la formació fos òptima, però al no poder escollir cadascun havia caigut on
havia caigut, amb sort o amb desgracia, i la societat era responsable de treballar
per esmenar les diferencies. També que quan es lamentaven els fracassos escolars,
tal vegada començarien als 3 mesos, i la guarderia hauria de ser un lloc que
fomentes l’igualtat i la cohesió social, i no semblava casualitat que la primera
mesura que havia pres Convergència, o pot ser Unió, havia estat canviar el nom, i
posar-ne ensenyament, i al darrere d’això ja hi havia un concepte molt clar de com
s’entenien aquestes coses. Per acabar cita un llibre que deia que “tot el que havia
necessitat aprendre a la vida, ho havia après a la guarderia”.
Sotmesa la proposta a aprovació fou rebutjada amb els següent vots:
Vots a favor: 6 (3 regidors d’ I.ERC, 2 regidors del PSC, i 1 regidor d’ IC).
Vots en contra: 7 ( 6 regidors de CIU, i 1 regidor del PP)
12.AFERS URGENTS I SOBREVINGUTS
No n’hi han
13. PRECS I PREGUNTES
L’alcalde digué
d’intervencions.

que

es

retiraven

les

primeres

preguntes,

i

obri

el

torn

Donada la paraula el regidor Sr. Montes, exposa que a les Comissions Informatives
era costum plantejar les preguntes que anirien al Ple, per tal que, amb antelació, es
pogués preparar la seva contestació. En la última Comissió però, el mateix regidor
d’hisenda, havia plantejat a l’oposició determinades qüestions, i tant els socialistes
com el regidor d’iniciativa, amb la millor voluntat i amb un gest honrós, havien
acceptat contestar-les, i per això els agraïa molt la seva predisposició, però ara
aquestes preguntes les retirava. Essent el motiu que el fet de formular les
preguntes no era per conèixer la resposta, que ja la coneixia, sinó perquè s’havien
fet acusacions, i per part d’esquerra s’acusava al govern de mentir, i malgrat donar
la documentació que es demanava, per demostrar que el govern no mentia, sinó
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que deia la veritat, en cap moment havien tingut l’honestedat de retirar l’acusació, i
aquestes preguntes tenien per objecte fer pales aquesta evidencia. Afegí, que per la
seva banda considerava les preguntes com respostes, per la insistència que havien
demostrat en remoure cel i terra, i fins i tot, demanar un informe a secretaria, per si
estaven obligats a contestar-les, perquè sota cap concepte volien respondre, i amb
això ratificaven el que ja sabien i continuaven allà mateix.
El Sr. Vilageliu, en la replica digué que precisament els agradava haver de contestar
a les preguntes perquè era el que esperaven. Però el que no consideraven adient
era que el govern, que precisament devia vetllar per la formalitat dels
procediments, fes en un acte formal, una informalitat com aquestes preguntes, i
respecte de la seva idoneïtat només calia llegir-se una mica la llei. També posa en
dubte el fet de haver-li negat al regidor la contestació de les preguntes.
El Sr Blanch afegeix que les sessions eren per controlar al govern, però en qualsevol
cas, el seu grup s’oferia a donar resposta al que se’ls demanés.
El Sr Gonzalo va dir que li semblava un acte de creativitat, però podien adreçar-la a
dirigir el govern en la actual situació de crisis.
Preguntes del Ple del mes de setembre.
El Sr. Moret respongué a les preguntes:
-Referent a la senyera de la rotonda, dient que els tècnics havien examinat la
instal·lació per les dimensions, resistències, l’alçada, les mides de la bandera i els
fonaments, i finalment havien realitzat una valoració tècnica. Amb aquestes dades, i
la proximitat de l’11 de setembre, s’havia actuat, considerant adient la seva
instal·lació. També digué que s`havia realitzat amb la contribució de quatre
empreses, amb un pagament diferit, en funció de les possibilitats de l’ajuntament, i
que el pressupost havia estat de 5.000 euros, incloent el trasllat de l’olivera
existent, que no es trobava en bona condició i sense manteniment des de feia 2
anys.
-Respecte al cost del manteniment que era molt baix, 10 euros al trimestre per
l’aigua; i 3 euros anuals d’herbicida. Finalment que la majoria de la gent es mostra
molt favorable, malgrat que els grups d’I-ER i socialistes, havien votat en contra de
posar la senyera al poble.
El grup d’I-ER demana una replica, i l’alcalde l’atorgà, amb l’advertència de la
necessària brevetat, ates l’important nombre de preguntes formulades. El Sr. Cabot
digué que quan es feien les obres a la rotonda ja ho havia preguntat, i ningú en
sabia res; que el manteniment seria superior, i demanà veure les factures de la
instal·lació.
El Sr Moret continua contestant les preguntes:
-Respecte de les actuacions que estaven previstes per dur a terme del pressupost
del 2011, digué que al moment d’entrar a l’ajuntament, i a la vista de la situació
econòmica en que es trobava, havien tingut que començar a aturar algunes
actuacions.
-L’abastament d’aigua potable, amb fons municipal no s’havia fet, s’havia instal·lat
un regulador de pressió al barri de Can Torres, amb càrrec al fons de reposició de
Sorea.
-Al col·lector provisional de Can Met s’havia substitut el grup de gasoil, que havia
deixat l’anterior govern amb un cost monstruós, i a més, amb una implicació de la
fiscalia de Barcelona, i amb ex-alcalde implicat. S’havia tret el gasoil, i ara estava
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connectat a la corrent, tot i que encara hi havia problemes perquè el col·lector era
mol petit, però estava estabilitzat.
-Sanejament dels antics vestidors del camp de futbol. Hi havia un abocament sobre
el que l’anterior equip de govern no havia actuat, i s’havia fet una actuació amb una
depuradora petita, i ara no perjudicava el medi ambient.
-El clavegueram de Can Franch- Des de feia uns anys estava previst el clavegueram
al barri del Bonaire, al sector de can Franch, però per desavinences una part no
s’havia fet, però allà hi havia un problema sanitari d’abocament, i s’havia tornat a
posar em marxa per poder-ho executar.
-Biblioteca casa de cultura. L’actuació estava acabada.
-Casal de Joves. L’actuació estava parada perquè costava mes de 1.300.000 euros,
i l’ajuntament no podia fer-ne front, i les subvencions eren petites respecte al cost
total. Afegí que sortosament ho havien aturat, perquè examinat els dossiers
d’aquesta actuació i repassant el topogràfic, malgrat que el projecte havia costat
mes de 34.000 euros, resultava que a l’emplaçament s’envaïen terrenys que no
eren municipals, i això venia a ser una mostra de la gestió de l’anterior equip
municipal i de gastar diners sense fixar-se. També digué que per això es
considerava enfadat, ja que després de rebre tantes acusacions en els últims
mesos, ara veia els exemples de mala gestió dels que acusaven, i que en aquest
cas, suposava envair una propietat privada sense seguir cap tràmit, ni el de
l’expropiació.
-Actuació del pas de vianants de la cruïlla a l’IES. L’anterior ajuntament, havia
signat, com era habitual, una cessió per ocupar el terreny; però el que no era
normal, era que signes la cessió amb una persona que no era el propietari, i ara
l’actual equip de govern havia tingut que posar ordre, i aconseguir que el veritable
propietari fes la cessió. En conseqüència de tot això, volia dir a l’oposició que
tinguessin en compte les preguntes que els feien, ja que resultava inadmissible que
s’haguessin fet actuacions tan errònies.
-Nou edifici de la policia local. Es digué que aquesta actuació estava aturada.
-Centre de treball. També estava aturat.
-L’escola Ronçana. S’havien fets unes intervencions.
-L’Escola bressol Alzina. No s’havia fet cap inversió.
-Nova caldera de calefacció del pavelló. Ja estava fet. Respecte a l’adequació de les
instal·lacions esportives al Pavelló d’esports, s’havia comprat un aparell de so, i
efectuat una neteja de les aigües residuals, amb una depuradora autònoma, a les
casetes del camí de la Rovira.
-Pinedes del Castellet. No s’havia fet cap inversió.
-Adequació d’edificis municipals. S’havia fet l’adequació i una ampliació de l’arxiu
municipal, que estava totalment abandonat, i hi havia de tot, matalassos, pols,
coloms, etc., De tot, menys ordre que no existia. Els despatxos dels serves tècnics i
d’hisenda estaven plens d’arxivadors i amb papers apilats, i s’havia gestionat amb
l’arrendatari que fins al 2013 s’ocuparia la part del soterrani de l’arxiu, i ara estava
net i condicionat, el lloguer no havia sofert increment, i s’utilitzaria. Respecte al cost
ha estat el d’arrenjar-lo i pintar-lo.
-Obres d’arranjament a la via publica. S’havien fet parxejat de carrers i arranjament
de camins. Els havien fet les empreses Barnasfalt i Garriga.
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-Senyalització i mesures de seguretat vial. S’havia feta una reunió i facilitat còpies.
-Accessos a l’IES Vall de Tenes. L’actuació estava aturada fins principis del 2012,
per qüestions de pressupost, s’intentaria arranjar aquest tram.
-Pas de vianants dels Ametllers. S’hi estava treballant,.
-Pla d‘actuació del riu Tenes. Ja es coneixia, s’havia vist i s‘havia parlat.
-Reurbanització dels barris, Can Maspons i Camí de Can Met. Les actuacions
s’havien finalitzat per l’antic govern
-Redacció del projecte del barri de Font de San Joan. S’havia aprovat a l’últim Ple
de l’antic mandat, ja s’estava portant a terme.
-Plaça Can Torres. Era una actuació acabada.
-La Sala era una actuació parada.
-Enllumenat públic. S’havien instal·lat dos punts de llums a la corba de Can Met, al
camí de Caldes, era una reivindicació de molta gent, i un dels reductors de velocitat,
s’havia tret i s’havia posat un mirall a la sortida de les cases.
-També estava previst que el vial que anava des de la Campinya a Sant Isidre es
posessin cinc punt de llums.
-Equipaments de barris. La redacció del projecte de la zona de Pinedes del Castellet
estava aturada.
-Parcs i zones verdes. L’única que s’havia fet era la rotonda de la senyera de la
creueta.
-Infraestructures d’informació ciutadana. Ho desconeixien, no es tenia la informació
perquè era un qüestió que gestionava directament el regidor Sr. Blanch.
-Franges de prevenció d’incendi. S’havien executat les de Doctor Vázquez,
Primavera, Can Met, millores de la carretera de Barcelona.
L’alcalde intervingué per contestar la pregunta referent al cost previst del POUM que
era de 132.598 euros, mes IVA, i s’informaria quan es reiniciessin els treballs.
Donada la paraula, continua el Sr. Moret.
-Arranjament de camins. S’havia actuat al carrer Mare de Déu del Pilar, de la Torre
del Gos a Can Miravall , i ho havia fet Barnasfalt amb un pressupost de 131.000
euros, però tractant-se d’una prova pilot amb material de regs asfàltics, el cost per
l’ajuntament havia estat zero, i això s’havia fet perquè l’ajuntament gastava entre
70-80.000 euros en arranjament de camins, i l’actual equip de govern, si l’economia
millorava, tenia la previsió de en quatre anys, d’intentar arranjar els camins. I
d’anar tot be, l’any vinent es podria començar a fer arranjament d’aquest tipus, a
diferents sectors, de manera que no tinguessin un manteniment tan costos.
Les següents peguntes formulades
contestades pel Sr. Moret.

pel

grup

Independents

Esquerra,

foren

-Obres del riu. Respecte al gual que substitueix la passera de la campinya,
assenyala que a l’ultima visita feta, amb l’assistència entre d’altres, del regidor Sr.
Vilageliu, s’explica que s’acabaria de decidir, i també si es faria una passera mòbil
que es desplaces davant una riuada. El pressupost era el mateix, de 1.280.000
euros.
-L’arranjament de la font de San Cristòfol. Seria una de les estrelles de
l’arranjament del riu, i una zona privilegiada i no abandonada com fins ara, es
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remodelaria la font, i es faria una zona perquè la gent pugues anar a aparcar més a
prop, i gaudir-ne dels bancs, passejar etc.,.
-Les modificacions al projecte afectaven a la capacitat del riu,
la capacitat
hidràulica, i a la seguretat dels habitatges a la zona inundable. No hi existia cap
dubte ni discussió, i finalitzats es veuria que en molts punts la riera s’havia
eixamplat, i hi havien talussos, i més garanties.
-Respecte a les subvencions, com se sabia de des de l’inici, eren a càrrec del
FEDER, que sufragava la meitat del cost de l’obra. També era cert que l’ajuntament
no tenia diners, i se sabia per les informacions, que l’ACA no pagava, perquè es deia
que est robava en fallida tècnica.
El Sr. Alcalde que digué les gestions havien estat les màximes, s’havien reunit amb
el director de l’ACA, i amb el Conseller, però les respostes sempre eren les
mateixes, que no tenien diners, i per això no podien complir amb el compromís; i
com que tampoc no tenien obligació de pagar fins que no estigués subscrita
l’addenda al conveni, i fer-ne la addenda depenia de ells, legalment no es podia
exigir. Afegí que definir i concretar aquest assumpte havia estat sempre una petició
de CIU, que quan estava a l’oposició ja demanava que es fes, perquè al no fixar-se
una data límit, ni existir una data concreta, dintre de 50 anys, podrien no haver
pagat, i estar complint el conveni. Per tot això, tenien que comptar, que aquests
diners no vindrien, i s’haurà de pagar d’altres maneres.
El Sr. Cabot digué que les preguntes que feien les havien presentat per escrit però
en alguns casos voldrien argumentar-les.
L’alcalde li digué que havien presentat 65 preguntes, i tot i que ara les contestessin
totes, això no es podria repetir, entre d’altres motius, per respecte als altre grups i
perquè legalment la sessió havia d’acabar a les 12 de la nit, i potser tindria que
suspendre el ple, i encara no se haurien contestat totes les preguntes.
El Sr. Cabot demanà que si no se’ls havia contestat podien tornar a repetir la
pregunta, però l’alcalde li va dir que no es tractava d’un debat, que eren preguntes,
i es contestava de forma concreta al que es demanava, i si de cara a la galeria li
interessava argumentar no se sabia que, calia que utilitzes altres mitjans, però no el
ple.
El Sr. Cabot digué que algunes preguntes no s’havien contestat, perquè en la
pregunta de la passera, també es demanava més coses, i el regidor Moret els havia
parlat de l’obra del riu en general. Aquest comentari motiva que el Sr. Moret
intervingués per contradir-lo, recordant-li que havia parlat de la passera i de les
diferents solucions proposades, i que a més havia invitat al regidor Sr. Vilageliu,
llavors present, per donar-li informació, i precisament això era justament el contrari
que havien fet quan manaven els d’I-ERC, fins el punt que, fins i tot el síndic de
greuges els havia cridat l’atenció, a l’estar un any sense respondre’ls les preguntes
que els feien, i ara, quan l’actual equip de govern respon quan toca, es deia que no
responien be.
El Sr Cabot digué que no se l’havia contestat a la pregunta, i torna a insistir en
demanar si s’havia fet el projecte de la passera o del gual o el que s’hagués de fer, i
si hi havia pressupost a l’obra.
-El Sr Moret manifestà que el projecte s’havia fet i no quantificat perquè se estava a
expenses de presentar a l’ACA la solució definitiva, a la vista de que del gual
presentat, i les dificultats observades per part dels tècnics i del regidors. Per això
abans de tancar el que valdria el gual, que en qualsevol cas seria menys del
pressupostat, entre tots es decidirà com es feia.
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-El Sr Alcalde contesta l’altra pregunta referent a la redistribució d’espais per
oficines municipals, exposant que els membres de l’oposició demanaven un espai
privat per fer les seves reunions, i el que se’ls havia destinat estava obert, però es
podria tancar de convenir-ne.
-Respecte al cost dels canvis, es digué que era mínim, el del temps esmerçats per la
brigada.
-Respecte al cost que tindria el lloguer i la remodelació del local a la plaça de
l’ajuntament, per ubicar el punt jove, es contestà que el lloguer serien 500 euros
mensuals, i amb això s’aconseguiria tenir tots els departaments junts i tenir-ne un
espai per canal Set..
-Respecte al cost en hores perdudes, dels tècnics dels diferents departaments que
s’havien reubicat una o més vegades, i l’efecte en el funcionament del servei, es
contestà que infinitament inferior a l’invertit en projectes i coses que no s’havien
fet. La previsió per la definitiva ubicació seria al mes de desembre.
El Sr Montes respongué a les qüestions sobre l’auditoria dient que ja s’havia acabat,
i s’estava a l’espera de rebre l’informe.
-Respecte a les factures pendents de l’exercici 2010 i 2009, i perquè no es podia
saber de quines factures es tractava, el Sr. Montes digué que els regidors d’I-ER
devien patir una mena de dislèxia pel que feia a les dates, ja que quan el Sr. Montes
estava a l’oposició feia molt poques preguntes, però els temps que es trigava en
contestar-li, era d’entre 8 mesos i un any i mig. En canvi ara, la pregunta havia
entrat el dia 9 de novembre, per tant, nomes feia una setmana, i ara l’oposició
pensava que feia 3 ó 4 mesos que l’havien feta.
-Sobre la pregunta referent a facilitar els saldos bancaris de l’ajuntament de cada
mes, des de març a octubre de 2011; les ordres de pagament de l’alcalde; i un
llistat dels ingressos fets per l’oficina de gestió tributaria. Es contestà que
pràcticament tota la informació que demanaven, precisament era del moment en
que ells mateixos estaven al govern. Per això el Sr. Montes els digué que la
resposta tenia que ser la pregunta de si l’anterior regidor d’hisenda no els donava
informació.
-Respecte a la petició del juny fins ara, el Sr. Montes digué que com s’havien trobat
que a l’ajuntament no es portava comptabilitat, encara no es podia donar, perquè
tampoc no es tenia.
-Respecte a la pregunta de quan es farien els pagaments al proveïdors, es contestà
que al moment que es pogués reconduir la caòtica situació en que s’havien trobat
l’ajuntament, ja que al moment en prou feines n’hi havia per pagar els salaris.
El Sr. Cabot replicà que la informació la demanaven, perquè com a ciutadans no la
tenien, sinó que estava a l’ajuntament, i encara que fos de l’etapa anterior, no se la
havien emportat, i estava a l’ajuntament. En relació a l’escrit, manifestà que s’havia
demanat per escrit després de fer-ho varies vegades de paraula, i s’havia demanat
des del moment que s’havia començat a dir públicament el deute que hi havia a
l’ajuntament.
-Sobre el transport públic municipal. El Sr Alcalde contesta que s’estava analitzant
que es podia fer amb l’autobús, però el que era segur, era que el model actual no es
mantindria, no perquè es volguessin eliminar serveis per gust, sinó perquè costava
13.000 euros cada mes, i no es podien pagar. A mes gairebé sempre viatjava casi
buit, i era molt poc utilitzat, i en moments com els actuals era insostenible. Estava

27

prevista una reunió el dia 29 per tornar a parlar amb la companyia Sagalés i la
Generalitat.
El Sr Cabot digué que amb un article es deia que l’autobús costava 30.000 euros al
mes, contestant-li l’alcalde que era un error. El Sr cabot digué que disposava de
dades mes favorables d’utilització del servei, tornant l’alcalde a assenyalar que les
dades facilitades eren les de la companyia Sagalés, que no s’inventaven res, i que
probablement el regidor es confonia amb les dades de l’autobús que anava a
Granollers, essent molt diferent el viatge d’anar a Granollers, del de circular per
dintre de Santa Eulàlia
-Sobre la valoració del nou model de recollida de escombraires, el Sr Montes
contestà que de moment només hi havien les dades d’octubre, i era poc temps per
fer-ne una evolució acurada.
-Sobre el manteniment de les previsions d’estalvi econòmic fetes pel govern, es
contesta afirmativament, perquè no s’anava a Sant Boi, però també era cert que les
escombraries seguien sent un greu problema, i Urbaser que al final també era una
empresa privada, alertava del deute tan important que arrossegava l’ajuntament de
500.000 euros, que amb el vidre suposava un deute total per les deixalles, en
números rodons, de 800.000 euros, i ja demanava recollir de forma més practica
que del porta a porta, el que s’estava avaluant.
-Respecte a les bosses sense recollir, sabien que existien alguns nuclis conflictius,
com ara al darrere la Sala, i es tractava d’una situació que també ja l’havia patit el
govern anterior, però s’estava intentat recollir, i dels comerços i bars n’hi havia una
disfunció, que era que els dies que havien de passar no ho feien, i s’havia
solucionat. Per tant s’intentava donar solucions a totes les incidències, però davant
el desfàs econòmic, la postura de l’empresa Urbaser, no era precisament de
debilitat.
-Respecte a l’acumulació de deixalles al parc de San Simple i altres indrets, el Sr.
Moret contestà que efectivament havien detectat el problema, i estaven valorant si
posaven contenidors més grans al parc, perquè allà era freqüent que es fessin
moltes festes de la mainada, al ser-ne un recinte molt maco, i moltes vegades es
recollien el dilluns per la mateixa brigada d’obres.
Respecte a les fulles molles que havien quedat al carrer els passats dies de pluja, el
regidor Sr. Moret, coincidí en el que es deia, constatant que anaven endarrerits,
com passava amb les esporgues, que cada dia que es posaven, plovia i no podien
fer-ho. Confiaven posar-se al dia en dues setmanes, i que eren limitacions per la
climatologia.
Abans de passar a una altre pregunta que era l’enllumenat públic, el Sr. alcalde
deixa intervindré al Sr. Vilageliu, que volia precisar que Urbaser no era una empresa
privada, sinó publica, i també tenia una relació dependent de l’ACA, que devia
diners a l’ajuntament, per tant, més que cuidar a l’empresa es tenia que collar
molt, perquè a la fi formava part d’un mateix entorn. També que del que s’havia dit,
s’intuïa que s’aniria a deixar la recollida porta a porta, i si fos així, valdria la pena
calcular-ho conjuntament, entre tots plegats, ja que al 2005 es reciclava el 19 per
cent, i això significava llançar 5.000 tones de CO2; i ara serien 2.500. Per tant, eren
coses a tenir en compte, valorant un cost potser superior, però la incidència en la
contaminació. També digué que quan estaven al govern havien fet un pla per
l’energia sostenible al poble, que comprenia 70 o 80 accions, i sense fer-les totes,
calia anar-hi treballant amb aquest direcció i abans d’implantar una mesura dràstica
com seria treure el porta a porta, cali calcular-ho tot.
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Enllumenat públic. Carrers de la Sagrera a les fosques. El Sr. Moret digué que
efectivament uns carrers havien estat a les fosques, però calia recordar que havia
caigut un llamp al terra, i pel cablejat soterrat havia anat fins l’església, que amb la
potencia va agafar la coloració que havia fet pensar que el llamp havia caigut al
campanar. Això havia provocat una averia greu en les instal·lacions que afectava als
carrers, i es va trigar en solucionar fins que es va detectar el troc malmès i es va
obrir, i reparar.
Respecte a la biblioteca i les llums de l’interior que quedaven oberts es revisarien el
rellotges programadors i si existia alguna averia es canviaria, i es tindria cura
d’apagar els llums al tancar la biblioteca. També es programaria perquè estiguessin
les hores accessibles al públic, demanat si s’havia detectat l ‘anomalia i es posaria
solució.
Respecte a que no funciones l’aigua del jardí de la biblioteca, es contestà que la
causa era deguda a un altre dels invents de l’antic govern, perquè havien instal·lat
un disseny incorrecte, i la bomba tenia un cabdal i els forats un pas d’aigua, i amb
la calç no funcionava i al final es parava. Es parlava amb la constructora i
l’arquitecte per veure si existia una solució a aquest problema del rec.
Preguntes referides a temes de personal. El Sr Montes contesta que el cost del
secretari eren 31.000 euros anuals; que el cost de l’interventor, sense trobar-se
encara tancat, seria inferior al cost de l’anterior, el Sr. Martí Torruella. Sobre els
cost dels acomiadaments, digué que no s’especificava si volien referir-se al present
mandat o en general, als acomiadaments de l’ajuntament de Santa Eulàlia, i per
això contestaria les dues. En el present mandat no s’havia fet cap acomiadament,
tan sols s’havien amortitzat places, i el procés d’amortització tenia el cost de 350
euros, cost de les publicacions als butlletins. Respecte a l’ajuntament en general, el
mandant anterior s’havia acomiadat, de manera improcedent, a l’arquitecta Sra.
Beatriz Julian, i com a cost orientatiu suposarien 39.000 euros, mes 12.000 de
salaris de tramitació, en total podrien suposar 50.000 euros aproximadament.
Respecte al risc que pogués tenir l’acomiadament del president del comitè
d’empresa, el Sr. Montes contestà que cap, perquè no se l’havia acomiadat, es
tractava d’una de les places amortitzades. Respecte al risc d’una demanda per
aquest fets, digué que eren eventualitats, i les possibilitats sempre hi eren.
Respecte a si el tracte rebut pels afectats, havia estat correcte,
contesta
afirmativament.
Respecte a les preguntes del següent punt, titulat “terrenys de Can Brustenga”,
l’alcalde digué que havien estat contestades amb anterioritat, fent menció del
missatge subliminal que pretenia el canvi de denominació, quan sempre es deia
“terreny del Camp de Fútbol”.
Respecte al lloguer de parcel·les de Can Magre, la regidora, Sra. Isabel Valls
contestà que se havia fet per quatre anys, i 12.000 euros cadascuna. Sobre les
activitats que es portarien a terme serien magatzem i espai de logística, i es faria
l’adequació i tancament que aniria a càrrec dels llogaters.
Clavegueram de les Cases Lluiset. El Sr. Moret contesta dient que l’obra la faria
Construccions Can Farell, i que del l’import dels 59.000 euros de cost, s’efectuaria el
mateix repartiment que havia previst l’anterior govern, pertocant als veïns 18.215
euros.
Respecte al fet que tots el veïns estiguessin d’acord amb la solució, contesta que
així ho semblava, i que l’actual equip de govern posaria el clavegueram adequat,
que també servis pel PERI, i amb el mateix cost pels veïns, evitant obrir les
clavegueres dues vegades. Afegí que en aquest assumpte de les Cases del Lluiset,
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es tornava a evidenciar un exemple de la manera de fer de l’anterior govern. Així,
l’anterior govern pretenia obrir unes claveguerams pel servei dels veïns, però, que
al ser d’una dimensió inferior, no serien les definitives. Però en l’acta de la Junta de
12 de març de 2.011, -essent l’alcalde el Sr. Barbany, i el regidor d’obres, el Sr Pere
Cabot-, el Sr. Montes havia preguntat si els veïns estaven d’acord, i si el
clavegueram seria o no, el definitiu. Es contestava que tots menys un, estaven
d’acord. Però no era veritat i el cert era, que els veïns no hi estaven d’acord. I no
estaven d’acord perquè tindrien que pagar dues vegades, perquè si es feia el PERI,
es tenia que tornar a obrir i tornar a pagar. A més, a l’acta s’adjuntava un conveni
que no havia signat cap veí. El resultat de tot, era que a l’oposició, que en aquells
moments era l’actual govern, se’ls havia mentit. En conclusió, el regidor Sr. Moret
torna a retreure que amb les preguntes que feien ells mateixos es descobrien.
El Sr. Cabot replica la intervenció del Sr. Moret, dient que en un principi, quan es va
presentar la proposta i es va explicar la problemàtica del PERI, els veïns estaven
d’acord, i el que el full no estigués firmat, no volia dir que en principi els veïns no
estiguessin d’acord, però que havien estat els responsables del PERI els que no
havien volgut col·laborar. Que no era cert, que haguessin mentit, que havien donat
la informació que tenien en aquell moment; i si després no s’havien posat d’acord
era un altre tema, i que havien intentat arribar a un acord pel que els veïns només
paguessin la part que els corresponia a ells, no la part del PERI.
Respecte a la gestió dels cursets de català es contestà per la regidora Sra. Cristina
Parera, que es gestionaven a traves d’una empresa externa, que es deia “Més que
Lleure”, i això era perquè no existien contractes amb els mestres, i havien volgut fer
quelcom més legal i controlat, i el motiu pel que s’havia posposat l’inici era pel
temps necessari per buscar-ne la solució. Els cursos de català començarien el 2 de
desembre. Al final s’efectua un aclariment, en el sentit que la contesta es referia als
cursos de català per als nouvinguts, i la pregunta, probablement referida als cursos
de la fabrica, seria contestada en una altra sessió.
Respecte al Consell Consultiu de Cultura i altres Comissions, la regidora Sra. Isabel
Valls, contesta que les funcions eren donar el seu parer sobre les línies mestres de
la política cultural del poble, i de les decisions que s’havien de prendre des de la
regidoria de cultura. Es tractava d’informes no vinculants i estava al servei de la
regidoria, i s’havia cregut necessària la seva creació per la concepció que tenia
l’actual equip de govern de la cultura. Entenien que treballar en aquest camp,
significava conrear uns coneixement que s’havien acumulat al llarg de molts segles,
i s’havien de fer en un poble petit com era Santa Eulàlia i amb pocs recursos, pel
que calia optimitzar i aprofitar tota la feina que ja s’havia fet. Per això havien buscat
un perfil amb persones cultes, amb un sentit ortodox, que poguessin aportar la seva
experiència, fugint de partidismes. Pel moment hi havien dues persones, idònies per
la seva experiència professional i tarannà humà, confiant que més endavant
poguessin afegir-se d’altres. Sobre la continuïtat del projecte educatiu de poble,
confiaven que tindria influència.
Respecte al Tornaveu, la Sra. Polo contesta que sortiria sobre el mes de desembre,
abans d’acabar l’any, i més endavant la periodicitat seria semestral.
Respecte a la continuïtat del projecte educatiu de poble, la regidora Sra. Isabel
Valls, contesta que eren poc entusiastes ja que sobre el paper aquest projecte PEP i
LAIA s’entenia be, però a l’hora de implementar-lo es plantejaven dubtes, i
començant a enumerar algunes de les entitats que ja existien, i amb finalitats
diverses des de culturals i tradicionals, coral, gitanes, geganters, etc., , a altres com
canal set, arrancada, etc.. entitats solidaries, entitats esportives, el Ronçana comerç
actiu, les pròpies escoles, es podia fàcilment concloure que existien moltíssimes
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entitats, i totes i cadascuna d’elles molt eficients, i completament entregades, i
sempre implicades en tot el que se’ls demanava. Per això no es veia l’oportunitat de
crear des de la regidoria d’ensenyament una altra entitat per dinamitzar un treball
transversal que ja s’estava fent, i ja estava dinamitzat d’una manera natural, pel
que l’objectiu que es proposava amb el PEP i LAIA ja es donava, i no resultava
necessari.
El Sr. Vilageliu demanà un torn de replica, i agraí la intervenció de la regidora,
perquè després del retrets que havien escoltats del Sr Moret, es desprenia quelcom
positiu de la tasca de l’anterior govern. També volgué fer un incís, referit al fet que
si el Sr. Montes al seu moment havia pogut fer unes preguntes, era perquè existia
una Comissió Delegada que ho permetia, i deia això perquè el PEP I LAIA”, complien
una altra funció, i a títol d’exemple, havien fet l’activitat sobre Maragall, que havia
convocat i concitat gran entusiasme; i essent les opinions diverses, tenia una
capacitat d’alliberar a la societat d’una preocupació, que a més del que feia, havia
de tenir voluntat de vocació amb la gent jove, i si ara no es pogués tirar endavant,
seria per la voluntat política, però un dels èxits del mandant anterior havia estat
concitar aquesta capacitat del PEP i LAIA.
Respecte a l’escola Ronçana, la regidora Sra. Isabel Valls, digué que les obres i
adequacions que creien necessàries s’havien acabat, amb consens amb l’escola
Ronçana, i per començar el curs 2011-2012. Les dues adequacions més
significatives eren, l’aula de psicologia i P3, però hi havien més adequacions, i tot
havia quedat molt digne. El pressupost era d’11.132,66 euros, IVA inclòs, o poc
més, amb la factura d’algun industrial. Ho havia fet Construccions Molins, fusteria
Vázquez i pintor Iglesias, seguint el procediment habitual de demanar 3
pressupostos, i adjudicar-lo a la millor oferta.
Respecte a la convocatòria de una Junta de l’ Organisme Autònom Local, Canal set.
La Sra. Polo digué que estaven endarrerits a l’estar pendents del nomenament de
algun representat de les associacions de veïns, però semblava solucionat i aviat es
rebria la convocatòria per la Junta. El Sr Vilageliu demana la paraula, i manifesta
que entenia que depenia de la comissió de barris, però no tenia constància que
s’haguessin fet els nomenaments. I el cas era que aviat Canal Set tindria que
aprovar els pressuposts, i també es coincidien moments significatius, amb la
commemoració dels 20 anys, i volien prendre part i efectuar-ne alguna intervenció.
Arrel d’això demanà els estatuts que tampoc no els tenia.
L’alcalde digué que amb aquestes preguntes s’acabaven les presentades pel grup
d’Independents Esquerra, i es passaria a contestar las del grup del Socialistes de
Catalunya.
El Sr Blanch, digué que en tenia poques preguntes, però s’estimava fer-les
personalment.
La primera es referia a les marquesines compromeses pel govern per les parades
del bus, i si es complirien els compromisos que havien assumit, d’instal·lar-les, atès
que ja havia arribat el període de pluges, i aviat vindria l’hivern meteorològic, que
augmentaria les incomoditats i aquests dies ja s’havien donat queixes. L’alcalde
contesta que eren molt conscients de les queixes que des de feia anys, formulaven
els ciutadans, i per això ho havien assenyalat al programa electoral, però ara,
donada la situació d’incertesa respecte del servei de l’autobús, calia esperar per
veure que es feia. El Sr Blanch prega que la marquesina que estava tocant al Camí
de la Rovira, i no l’utilitzava ningú, es traslladés a la cruïlla de la carretera la
Sagrera, on estava el bus 777, perquè en aquest indret donaria més profit. L’alcalde
li agraí el suggeriment, i digué que el tindrien en compte, tot i que en aquest
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moment no resultava viable fer-ho, perquè al començar les obres del pont de Can
Baró, es tindria que tornar a treure per remodelar la zona, i seria llançar el diners.
El Sr Blanch formula una segona pregunta, referent als canvis que se havien produït
a la mancomunitat de la Vall del Tenes, i sobre el quals no s’havia informat a
l’oposició ni a la ciutadania, i volien saber la composició del Consell de la
mancomunitat, també qui era el gerent, i si havia estat escollit mitjançant selecció
de candidats que acreditessin la seva idoneïtat, o bé si es tractava d’una persona
capacitada incorporada com a càrrec de confiança. L’alcalde relacionà els càrrecs de
la mancomunitat manifestant que els hi faria arribar una relació per escrit. Respecte
al nou gerent es tractava d’un càrrec de confiança que anomenava la Junta, i es va
coincidir en designar al Sr. Josep Uñó que era economista i havia estat alcalde, i
president de la mancomunitat. El Sr. Blanch demanà si podien tenir les actes i els
comptes de la mancomunitat, o s’havien de demanar a la mancomunitat. L’alcalde
digué que li contestarien més endavant, perquè ara no sabien com ho feien.
El Sr. Blanch dona per contestada la tercera pregunta, essent la quarta, que havien
rebuts queixes de veïns de la regidoria d’atenció ciutadana, perquè no contestava
els correus que se li envien. Personalment també havia viscut aquest episodi i
semblava que es tractaria d’un problema tècnic. La regidora Sra. Isabel Valls exposa
que la norma general era la de contestar totes les cartes i els correus; i tot i que
sempre podien haver-hi errors, sempre es contestava. Les excepcions podien ser
quan es preguntaven coses més concretes, que es derivaven a altres regidors o als
tècnics, i també que es prioritzava, en els casos que ja existia una comunicació
verbal, continuar atenent els altres correus, ja que existia un gruix important d’ells.
Amb tot, demanava disculpes si de vegades no havia succeït així, i procurarien ferho amb la màxima diligencia.
El Sr Blanch manifestà que abans s’havia parlat del tema de l’Agencia Catalana de
l’Aigua, i volia preguntar si després de la proposta del PSC a la Comissió del Territori
i Planificació del Parlament, on s’instava al Govern de la Generalitat, a que complís
el seus compromisos de finançament del Pla de Millora a l’Espai Fluvial, dotant a
l’ACA dels recursos econòmics necessaris, i ser aprovada aquesta resolució per
unanimitat, volia saber si es coneixia alguna cosa més. L’alcalde li contesta que
després d’aprovar-se aquesta resolució, hi havien hagut nous contactes, i s’havien
implicat dos Consellers mes, a part del Sr Recoder, que eren el Conseller Turull, i el
Conseller Espadaler, i tots s’havien reunit en defensa dels interessos de Santa
Eulàlia en el tema de l’ACA, i per tant s’havia implicat molta gent, gent que ocupava
càrrecs importants però la resposta sempre era la mateixa, que faltava l’addenda, i
no podien complir perquè faltava pressupost.
El Sr Blanch demana fer un prec, i un consell, essent que a l’escola bressol la Font
del Rieral, hi havia un rentavaixelles que no funcionava des del mes de setembre, i
per tant no es podia complir la normativa de rentar a 85 graus, i això que era una
cosa senzilla de solucionar, fins i tot era possible que el govern o desconeixes. La
regidora Sra. Isabel Valls digué que existia un procediment que es seguia en els
manteniments i averies, i a més havia donat instruccions perquè la mantinguessin
informada, i no recordava que existís aquesta petició, però en prenia nota i a
l’endemà mateix s’interessarien.
El Sr. Blanch digué que el següent era referent a quan es parlava de capes de
rodadura, que s’havia parlat de la Font de Sant Joan però no sabia com estava el
tema de la Font d’Abril. La regidora Sra. Isabel Valls manifesta que donava un avanç
perquè avui mateix havien estat reunits amb els serveis tècnics, i es plantejava el
seu cost, i quina col·laboració podria fer l’ajuntament, tenint en compte que per
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normativa amb una Unitat d’Actuació s’estableixen les participacions, era un tema
que estava damunt la taula i s’estava treballant.
El Sr. Martí Ferres, demanà uns precs, recordar que al pas de vianants al costat de
la benzinera, existia un semàfor que no funcionava, i s’havien arreglats altres
semàfors i aquest no s’havia arreglat; també el fanal que hi havia al carrer de la
Sagrera davant de Jaume I, per últim que havia anat al punt d’emergència i havia
trobat que la separació dels envasos al punt d’emergència no servia, i es tenia que
desmuntar la bossa i tirar-la a la campana un per un, per això caldria col·locar un
contenidor groc que permetés abocar la bossa. El Sr. Moret contesta referent al
primer punt que era cert, que el semàfor portava mesos que no funcionava, però el
problema era que es tractava d’un semàfor de led, i la reparació era molt costosa,
ara sempre anava en àmbar i certament era un perill pels vianants. Tractaven de
solucionar-ho amb l’empresa, però demanaven el pagament al comptat. En
qualsevol cas intentarien solucionar-ho el més aviat possible. Respecte al contenidor
d’envasos va dir que coneixia la dificultat i intentarien solucionar-ho, o pintar-ne un
dels verds.
A continuació intervingué el Sr Gonzalo, manifestant que les preguntes que tenia
envers el riu ja estaven aclarides, i que se’n alegrava de que anés be, perquè tenia
les seves recances de que no fos així, a l’haver escoltat opinions negatives d’algun
membre del govern, per això volia felicitar tant a l’alcalde pel que havia manifestat
a favor de l’obra, com a l’equip de govern anterior que havia endegat aquest
projecte.
Seguidament es comenta si el pis que ocupaven les antigues oficines municipals
podrien ser d’utilitat en el casos de desnonaments, explicant l’alcalde que el pis
s’havia deixat perquè es trobava en mal estat, i la seva utilització requeria molta
inversió.
La regidora Sra. Federico digué que demà era el dia de la dona maltractada, i que
s’havia preparat un manifest per si l’alcalde ho volia llegir, acordant-se repartir una
copia entre tots els regidors per examinar-ho.
I a les 22,35 hores del vespre, es dóna per finalitzada la sessió i s’estén aquesta
acta, i jo, el secretari, ho certifico, amb el vist-i-plau de l’Alcalde.
L’Alcalde
Joaquim Brustenga i Etxauri

El Secretari,
Josep Lluís Llavata i Ferrer
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