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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
  
Caràcter:       Ordinari 
Data:           24 de juliol de 2012 
Lloc:              sala de plens 
 
 
 
Assisteixen 
 
Alcalde 

JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI 
 

Regidors 

MIQUEL MORET I ESPINOSA 

ARACELI POLO VELASCO 

JUAN JOSE IGLESIAS BARCIA 

CRISTINA PARERA SALLENT 

PERE CABOT I BARBANY 

RAMON VILAGELIU RELATS 

NÚRIA FEDERICO FUERTES 

JOAQUIM BLANCH CONEJOS 

MARTI FERRES OLLE 

FRANCESC MONTES I CASAS 

AGUSTÍ GONZALO ALVAREZ 

Excusa l’assistència 
ISABEL VALLS I BASSA 

Secretari 
Josep Lluís Llavata i Ferrer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A la Casa de la Vila a les 19:00 

hores del dia 24 de juliol  de 2012, 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: 
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1. APROVACIÓ ACTES DELS PLENS  

L’alcalde obre la sessió i en primer lloc excusa la assistència de la regidora Sra. 
Isabel Valls, que a l’ haver sofert un accident, l’havien operada i estava ingressada a 
l’hospital. Els membres de la corporació li desitgen una ràpida recuperació.  

Aprovació si s’escau de les següents actes: 
Acta 10 de maig 
Acta 31 de maig 
Acta 28 de juny 

L’alcalde manifesta que existeixen actes pendents d’aprovació, la primera perquè el 
grup d’I-ERC, va manifestar en el ple anterior que volien que s’hi afegís quelcom, 
però que no havien dit res. 

El Sr. Ramon Vilageliu va manifestar que presentaven una moció referent a les 
actes perquè entenien que no recollien bé el que es deia a les sessions, però amb 
els apunts que tenien els era mols difícil refer-les, i tampoc no havien tingut ocasió 
de posar-s’hi a fons. Per això, s’abstindrien d’aprovar-les. 

El Sr. Blanch  va dir que li semblava que es produïa un tracte desigual, recollint-se 
amb menys precisió les intervencions de l’oposició. D’altra banda, es mostra en 
contra de determinades afirmacions, per entendre que no eren certes, efectuades 
per la regidora Isabel Valls en la darrera sessió. Finalment va recordar que malgrat 
que el seu grup era sempre molt respectuós, a l’acta hi figurava “un prec del 
company de J. Blanch”, referint-se al regidor Sr. Martí Ferres, i això resultava 
completament reprovable. L’alcalde li reconeix la raó, i manifesta que es rectificarà 
immediatament, i sense disculpar-ho, considera que probablement va succeir al 
moment de transcriure l’acta de l’esborrany. 

Sotmeses les actes a aprovació, s’aproven amb els següents vots:  
 
VOTS A FAVOR:  8 , cinc de CiU, dos del PSC i un del PP) 
VOTS EN CONTRA: Cap 
ABSTENCIÓ: 4, tres d’I-ERC i un d’ICV-EUIA 
 
2. INFORMACIÓ DIVERSA 
 
No n’hi ha 
 
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 maig fins el 30 de juny de 2012 (números de decret del 115 al 201) 
 
4. DECLARACIÓ D’INHABILITAT DEL MES D’AGOST 

 
Als efectes del millor funcionament i millor garantia pels administrats, en relació als 
terminis per a la tramitació d’expedients municipals i d’altres sol·licituds, s’estima 
oportú declarar el mes d’agost inhàbil pel que fa al còmput de terminis d’aquesta 
administració.  
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Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Declarar inhàbil el mes d’agost de 2012 als efectes de còmput dels terminis 
per a la tramitació d’expedients particularment d’urbanisme i d’activitats; i per a la 
resolució de recursos administratius.  
 
Segon.- Fer pública aquesta resolució mitjançant el corresponent edicte al BOP i al 
tauler d’edictes de la Corporació. 

L’alcalde diu que tal com es fa cada any es declara inhàbil el mes d’agost. 

El Sr. Pere Cabot diu que efectivament, aquest acord sempre s’havia pres per 
l’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, però ara i degut a la minsa consideració 
que l’equip de govern els tenia, havien pres la decisió d’abstenir-se en les votacions, 
a excepció dels assumptes que consideressin més transcendents.   

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb els següents vots:  
 
VOTS A FAVOR:  8 , cinc de CiU, dos del PSC i un del PP) 
VOTS EN CONTRA: Cap 
ABSTENCIÓ: 4, tres d’I-ERC i un d’ICV-EUIA 
 
5.- APROVACIÓ FESTES LOCALS 2013 

 
Atès que des de la Conselleria de Treball i Indústria s’ha començat a preparar 
l’Ordre de Festes Locals de Catalunya per l’any 2013, 
 
Atès que segons l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors, de les catorze festes 
laborals, dues són locals i han de ser fixades per ordre del Conseller de Treball, a 
proposta dels municipis respectius.  
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Establir com a dies de festa local el 10 de desembre, Santa Eulàlia; i el dia 
26 de juliol, Festa Major d’Estiu. 
 
Segon.- Fer arribar aquests acords a la Conselleria de Treball I Indústria als efectes 
pertinents. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb els següents vots:  
 
VOTS A FAVOR:  8 , cinc de CiU, dos del PSC i un del PP) 
VOTS EN CONTRA: Cap 
ABSTENCIÓ: 4, tres d’I-ERC i un d’ICV-EUIA 

 
6.- ADHESIÓ AL PROTOCOL GENERAL DEL PLA "XARXA DE GOVERNS 
LOCALS 2012-2015" DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
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Vist el protocol general del Pla de la “Xarxa de governs Locals 2012-2015”, que 
estableix la normativa reguladora entre la Diputació de Barcelona i els ens locals 
que s’hi adhereixin, en el desenvolupament del pla. 
 
Atès que l’adhesió al pla “xarxa de Governs locals 2012-2015” és requisit 
indispensable per a la concertació d’ajuts i la formalització de les d’actuacions 
derivades del Pla. 
 
Atès que l’adhesió ha de ser aprovada per l’òrgan competent dels ens locals i 
notificada posteriorment a la Diputació. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió  de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, al protocol 
general del Pla de la “Xarxa de governs Locals 2012-2015”. 
 
Segon.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona. 

L’alcalde diu que l’adhesió ve obligada per aconseguir les subvencions de la 
Diputació, i es fa periòdicament.. 

El Sr. Cabot s’interessa pel contingut, si són els mateixos i si l’ajuntament es podrà 
acollir a tots, o s’haurà de renunciar. L’alcalde contesta que per part de la Diputació 
hi ha un compromís verbal que es mantindrà l’aportació, i fins i tot s’augmentarà pel 
tipus de població com Santa Eulàlia. També que prioritzaran projectes 
supramunicipals, i una part de la subvenció podrà ser destinada a pagar despesa 
corrent. D’altre banda, fora d’aquest Pla, s’han concedit subvencions per asfaltar 
l’entrada de l’institut, i una per mobiliari municipal, que s’intentaria canviar per 
destinar-la  a les obres d’arranjament de l’aparcament de l’escola de la Sagrera, i 
tenir-ho enllestit abans que comenci el curs. 

Sotmesa la proposta a votació,  
 
VOTS A FAVOR:  8 , cinc de CiU, dos del PSC i un del PP) 
VOTS EN CONTRA: Cap 
ABSTENCIÓ: 4, tres d’I-ERC i un d’ICV-EUIA 

 
7.-RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI DE TURISME 
DEL VALLÈS ORIENTAL 
 
El 22 de desembre de 1998, es va constituir el Consorci de Turisme del Vallès 
Oriental, d’ara endavant Consorci, del qual en formem part. 

 
Les finalitats del Consorci de Turisme del Vallès Oriental eren les següents: 
 
a) Promoure activitats encaminades a incrementar la demanda turística i 

comercial de la comarca del Vallès Oriental. 
b) Incrementar i millorar l’oferta turística de la comarca del Vallès Oriental. 
c) Coordinar tots els sectors interessats en el foment del turisme. 
d) Promoure programes de millora de la imatge turística de la comarca i accions 

orientades a la seva promoció, promovent i donant suport a la presència del 
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sector turístic del Vallès Oriental en els mercats turístics (campanyes, 
publicacions, fires), així com desenvolupar nous productes turístics.  

e) Coordinar la tasca d’informació dels patronats i oficines d’informació turística, 
així com afavorir-ne de nous. 

f) Representar els interessos turístics del Vallès Oriental en organismes d’àmbit 
superior. 

g) Realitzar qualsevol altra activitat que ajudi al compliment de les finalitats per 
a les quals es crea el Consorci. 

 
Estatuts:  
 
1. Els estatuts del Consorci van ser publicats en el DOGC núm. 2708 de 21 d’agost 

de 1998. 
 

2. L’11 de juliol de 2000, la Junta General del Consorci va aprovar la modificació 
dels articles dels estatuts referents a les entitats consorciades, òrgans de govern 
i de gestió, Junta General, les competències de la Junta General, les 
competències de la Presidència, les vicepresidències, les competències de la 
Junta de Govern, la direcció tècnica, Secretaria, Intervenció i Tresoreria, les 
sessions, adopció d’acords, els recursos econòmics, les aportacions obligatòries, 
altres aportacions, del compliment de les obligacions, règim de comptabilitat 
pública i la subjecció al règim laboral. 
 

3. El 29 de gener de 2004, el president mitjançant Decret 3/2004 va aprovar la 
modificació dels estatuts per incorporar a l'article 1 dels Estatuts la referència al 
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, en lloc de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, 
del mateix nom, que havia estat derogada. 
 

4. El 28 de maig de 2009, la Junta General del Consorci va aprovar la modificació 
dels estatuts, per la qual modificava els quòrums de constitució i votació dels 
òrgans col·legiats i adaptava el text dels estatuts a les previsions de la Llei 
30/2007, de 30 de setembre, de contractes del sector públic.  
 
La Diputació de Barcelona va publicar el text íntegre en el BOPB núm. 109 de 7 
de maig de 2010. 

 
Membres:  
 
5. En sessió de data 29 de març de 2007, el Ple de l’Ajuntament va aprovar 

inicialment la constitució del Consorci de Turisme del Vallès Oriental, d’ara 
endavant Consorci. 

 
Dissolució:  
 
6. El 26 de juny de 2012, la Junta General del Consorci de Turisme del Vallès 

Oriental va aprovar inicialment la dissolució del Consorci de Turisme del Vallès 
Oriental i va fixar la data d’efectes de la dissolució el 30 de juny de 2012.  
 
La quota de liquidació del Consorci pel nostre Ajuntament és de 565,23 euros 
que s’ha d’abonar al compte corrent 2013 0046 81 0201230065, com a data 
límit el 31 de juliol de 2012. 
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Fonaments de Dret 
 
Dissolució:  
 
1. L’article 34 dels Estatuts del Consorci disposa que el Consorci es dissoldrà per 

alguna de les causes previstes a l’article 324 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1998, de 13 de juny, d’ara 
endavant ROAS. 
 

2. L’article 324.1 del ROAS, disposa que el Consorci es pot dissoldre, entre altres 
causes que figurin en els estatuts, per alguna de les següents: 
 
a) Compliment de la finalitat del consorci. 
b) Mutu acord dels ens consorciats. 
c) Impossibilitat de continuar-ne el funcionament. 
d) Separació d'algun dels membres si amb això el consorci esdevé inoperant. 
e) Incompliment de l'objecte. 
f) Transformació del consorci en altre ens. 

 
3. L’article 324.2 del ROAS estableix que l'acord de dissolució l'ha d'adoptar l'òrgan 

superior de govern del consorci, per la majoria que estableixin els estatuts, i ha 
de ser ratificat pels òrgans competents dels seus membres. L'esmentat acord ha 
de determinar la forma en què s'hagi de procedir per a la liquidació dels béns del 
consorci i la reversió de les obres i instal·lacions existents a les administracions 
consorciades. 
 

4. L’article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, pel qual es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre 
legal de membres de la corporació per acordar la creació, modificació o 
dissolució. 

 
5. L’article 35 dels Estatuts del Consorci disposa que l’acord de dissolució haurà de 

contenir els criteris de liquidació del Consorci, i també la reversió a cada entitat 
consorciada dels seus béns i drets, així com determinar la solució de les 
obligacions respectives. 
 
En tot cas, s’haurà de respectar la proporcionalitat establerta en les quotes de 
participació en el Consorci. 
 
L’acord de dissolució també haurà de determinar, si escau, la destinació 
dels funcionaris i personal del Consorci a les plantilles respectives dels 
ens consorciats. 

 
6. Els articles 324 i 312.3 del ROAS: el primer disposa de ratificar l’acord del 

Consorci per tots els membres i el 313.2 es remet a la tramitació general per 
crear, adherir-se, modificar, separar-se o dissoldre, i sotmet els acords a una 
informació pública de 30 dies, per la qual cosa s’ha d’entendre que això implica 
no només un acord de simple ratificació, sinó una aprovació inicial per cadascun 
dels ens locals integrants, la qual esdevindrà definitiva si no es presenta cap 
al·legació en el termini d’informació pública i, en aquest cas, l’elevació dels 
acords a definitius es produeix automàticament. Si es presentessin al·legacions, 
obligaria a resoldre-les, i a prendre-les en consideració per tots els ens i, en 
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conseqüència, a reunir a cadascun dels respectius òrgans competents per a fer 
l’aprovació definitiva. 

 
Per tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS:  
 
1. Ratificar l’acord de la Junta General del Consorci de Turisme del Vallès Oriental 

de 26 de juny d’aprovació inicial de la dissolució del Consorci. 
 

2. Aprovar la quota de liquidació del Consorci de Turisme del Vallès Oriental de 
565,23 euros. 

 
3. Autoritzar, disposar i obligar el pagament amb càrrec a la partida corresponent 

del pressupost general d’ingressos i despeses de l’any 2012. 
 

4. Encarregar a la Diputació de Barcelona i en el seu defecte al Consell Comarcal 
l’assumpció del tràmit d’informació publica respecte al procediment referit i 
determinar, en conseqüència, que els anuncis relatius a la dissolució tindran 
caràcter col·lectiu i substituiran, si així ho acorden les entitats consorciades, els 
que haurien de publicar separadament cadascuna d’elles. 

 
5. Traslladar aquest acord al Consorci de Turisme del Vallès Oriental, carrer Miquel 

Ricomà, 46 de Granollers. 

L’alcalde manifesta que calia la ratificació d’aquest acord perquè el Consorci de 
Turisme del Vallès Oriental va decidir l’auto dissolució quan la Diputació va anunciar 
que deixaria de formar part d’aquest consorci, ja que la reducció de les aportacions 
econòmiques que comportava significava que el Consorci no podia subsistir. Fent-ho 
en aquest moment la Diputació també haurà d’assumir la seva part importantíssima 
en el cost de la dissolució, juntament amb la resta d’ajuntaments, però si s’esperava 
a fer-ho al 2013 com que ja no en formaria part, no se li podrien repercutir les 
despeses de la dissolució.  

Afegeix que les competències les assumeix el Consell Comarcal amb l’equip humà 
que disposa sense noves incorporacions, i endavant rebrà les mateixes aportacions 
que rebia el Consorci. A preguntes del Sr. Blanch, diu que dintre del Consell 
Comarcal hi haurà un àrea de turisme que portarà a terme les tasques que venia 
fent el Consorci, i rebent les mateixes subvencions. 

Sotmesa la proposta a votació,  
 
VOTS A FAVOR:  8 , cinc de CiU, dos del PSC i un del PP) 
VOTS EN CONTRA: Cap 
ABSTENCIÓ: 4, tres d’I-ERC i un d’ICV-EUIA 
 
 
8.- MOCIÓ DE DECLARACIÓ EN DEFENSA DEL MÓN LOCAL I DE LA SEVA 
AUTONOMIA 
 
El govern de l’Estat espanyol ha anunciat i aprovat una reforma de la Llei  
reguladora 
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de Bases del Règim Local (LRBRL) que tot i que encara no coneixem l’articulat 
definitiu, volem expressar el següent: 
 
MANIFESTEM: 
 
Els ajuntaments són govern i han d’estar en peu d’igualtat institucional a la resta de 
nivells de govern amb els que conviuen i reivindiquem el paper que des de 1979 
han tingut en la lluita contra la pobresa, la cohesió social, la superació de situacions 
anteriors de crisi econòmiques, el desenvolupament econòmic, l’equilibri territorial, 
la sostenibiliat, la construcció nacional i la construcció de democràcia. Volem pobles 
i ciutats sostenibles en els seus recursos i ens reafirmem en que els pobles i ciutats 
son els dics de contenció de la crisi i de la defensa dels drets de la ciutadania. 
La proposta de reforma suposa la vulneració del principi d’autonomia local i del 
principi de subsidiarietat i afectarà de forma fonamental la cohesió econòmica, 
social i territorial, comportant un greu retrocés de la qualitat democràtica, la 
desaparició i la pèrdua de qualitat de molts serveis públics i especialment un 
trencament del principi constitucional d’igualtat de drets i deures de la ciutadania. 
Aquesta reforma proposa un model basat en la centralització, la configuració 
territorial del govern en les províncies i per tant, no reconeixent les especificitats 
organitzatives dels territoris i en el nostre cas vulnerant el marc competencial 
contingut en l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i el mapa municipal català. 
Després de 30 anys esperant un nou marc competencial, la proposta ha estat feta al 
marge de qualsevol procés de diàleg i consens necessari amb el món local, partint 
en molts casos del desconeixement sobre els nivells de prestació de serveis que 
ofereixen els municipis i l’ofec financer en què es veuen sotmesos i que suposarà 
una involució sense precedents del món local, i en cap cas abordarà els problemes 
històrics llargament reclamants sobre el marc competencial municipal i el model de 
finançament local. 
 
Significarà la desaparició i la pèrdua de qualitat de molts serveis públics bàsics 
(serveis d’ocupació, escoles bressol, formació d’adults, escoles de música i dansa, 
seguretat alimentaria, polítiques d’habitatge, prevenció de la violència de gènere...), 
que els Ajuntaments han anat assumint al llarg dels anys i que han estat decisius en 
el progrés del nostre país i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania. Una 
proposta que generarà desequilibris territorials i socials importants, comportant 
greus discriminacions entre administracions però també entre ciutadans i 
ciutadanes, amb l’existència de ciutadania de primera i ciutadania de segona 
atenent al lloc de residència. 
 
La proposta comporta un greu retrocés de la qualitat democràtica, en proposar la 
pèrdua de capacitat de decisió sobre les polítiques de proximitat per part dels 
Ajuntaments, que són el nivell institucional més proper a la ciutadania. Es proposa, 
fins i tot, derivar part de la decisió i la gestió d’aquestes polítiques a les Diputacions, 
que no estan sotmeses a votació directa, allunyant d’aquesta manera les decisions 
del control de la ciutadania. En aquest mateix sentit, la reducció del nombre 
d’electes comporta una pèrdua de pluralitat política i de representativitat 
democràtica. 
 
Atès que a més la reforma s’ha basat exclusivament en la “Ley d’estabilitat 
presupuestaria i sostenibildtad financera” sense tenir en compte el principi 
d’autonomia local i el principi de subsidiarietat i ignorant les necessitats de la 
ciutadania i els nivells de qualitat, eficàcia i eficiència dels serveis que presten avui 
els governs locals. 
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Per tot això, el Ple de la Corporació municipal declara: 
 
Primer.- Rebutjar la proposta presentada pel Govern de l’Estat de reforma de la Llei 
Reguladora de Bases de Règim Local per la vulneració flagrant l’autonomia local dels 
ajuntaments i el trencament que significa amb el marc competencial del món local 
contingut en l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la Constitució. 
 
Segon.- Instar al govern de l’Estat espanyol a no impulsar cap reforma de la Llei 
Reguladora de Bases del Règim Local sense l’imprescindible i necessari diàleg amb 
el conjunt del món local i les entitats municipalistes, per tal de traçar l’horitzó del 
marc competencial dels ajuntaments des de la premissa de ser l’administració més 
propera a la ciutadania i com administració determinant en el benestar del conjunt 
dels homes i dones i del país. 
 
Tercer.- Instar al conjunt de les entitats municipalistes i institucions catalanes a fer 
un front comú en defensa de la urgència d’una nova legislació competencial del món 
local i un nou marc de finançament tenint present el principi de subsidiarietat. 
 
Quart.- Instar al conjunt de forces catalanes amb representació al Congrés dels 
Diputats a oposar-se a qualsevol proposta de reforma, que s’adopti sense el diàleg 
necessari, i que pugui suposar un atac contra l’autonomia del món local, la invasió 
competencial estatutària i el mapa municipal de Catalunya. 
 
Cinquè.- Instar al Govern Català a defensar l'Estatut i els governs locals. 
 
Sisè.- Traslladar aquesta acords a al Govern de l’Estat espanyol, als Grups 
parlamentaris del Congrés i del Senat, al President de la Generalitat de Catalunya, 
als Grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la FEMP, a la FMC i a l’AMC. 

El Sr Gonzalo exposa que es tracta d’un rebuig envers les intencions del govern 
central respecte als ens locals, que d’aplicar-se significarien la disminució de 
competències, de recursos econòmics i de representativitat, i que es dirigeixen cap 
una centralització, primer a les diputacions, i després de la diputació a l’estat. 

El Sr. Cabot diu que es perfectament adient i votaran a favor, ja que a part de 
potenciar el mon local en èpoques de crisi, també s’ha de procurar mancomunar 
serveis, i finançar els serveis de proximitat, i la intenció del govern sembla la 
contraria, la de potenciar macro administracions. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat 

9.- MOCIÓ DE PROPOSTA PERLA DISSOLUCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANTA 
EULÀLIA DE RONÇANA. 
 
L’origen de l’estat segons uns teòrics va ser la organització dels recursos hidràulics, 
segons d’altres l’organització de la guerra. 
 
Sigui com sigui, la justificació de l’existència d’un estat modern és el garantir els 
drets dels ciutadans i la organització dels serveis que facin possible el normal 
desenvolupament de la societat. 
Uns entenen que aquests serveis s’han de limitar a la protecció de la propietat 
privada i el dret a acumular beneficis, d’altres consideren que els drets que l’estat 
ha de protegir són molt més amplis i que l’estat cal que doni serveis bàsics. 
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És evident que l’aparell administratiu del municipi, l’ajuntament, forma part de 
l’administració de l’estat. 
 
Es podria desprendre dons, que la funció de qualsevol ajuntament, i del nostre 
Ajuntament en particular, seria el de protegir drets dels veïns i donar-les-hi serveis 
en el àmbit de les seves competències. 
 
Es ben cert també, que per una via i una altra, la funció i la autonomia municipal es 
vol limitar de manera dràstica. Entre d’altres, limitacions pressupostaries, sostracció 
de competències, limitació de la representació als consistoris de les minories. Per tot 
això i DONAT QUE l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana ha vingut fent un 
desistiment de la seva responsabilitat de protegir drets i prestar serveis. 
 
DONAT QUE entenem que aquesta es la seva funció fonamental. 
 
DONAT QUE el manteniment de l’administració municipal es una despesa important 
que suportem els ciutadans mitjançant els nostres impostos. 
 
DONAT QUE la despesa en càrrecs electes, càrrecs de confiança i suport als 
mateixos es totalment prescindible. 
 
DONAT QUE la resta del personal de l’Ajuntament podrien passar a formar part 
d’altres administracions de l’estat, sense que això els hi causés perjudici. 
 
DONAT QUE això representaria un estalvi considerable, i contribuiria a disminuir el 
dèficit públic. 
 
DEMANEM QUE AQUEST PLE ACORDI la dissolució d’aquest consistori i faci 
desistiment de les seves competències a favor d’altres administracions. 
 
En cas que no es consideri adequada aquesta proposta DEMANEM QUE es consideri 
la possibilitat de privatitzar l’Ajuntament, en el ben entès de que aquesta proposta 
s’alinea amb la política que estan portant des de l’administració central de l’estat el 
govern del PP i des de la Generalitat CiU. 

El Sr. Gonzalo diu que votarà en contra de la moció que ell mateix ha presentat, 
però que aquest absurd és per fer palès la justificació de la necessitat de l’existència 
de les institucions, ajuntaments, estat, etc., que la responsabilitat de les 
administracions és envers els ciutadans que té en el seu àmbit, i que hi han 
competències que no son opcionals, i no es poden deixar d’exercir, tal com s’està 
fent, i com es pot observar amb les privatitzacions que es portaven a terme, Institut 
Català de la salut, Renfe, etc.,  

El Sr. Cabot pensa que la moció s’ha presentat a tall de broma, però també a tall de 
broma es podia dir que si aquesta moció s’hagués presentat un any abans potser 
ara l’ajuntament estaria millor.  

 
Sotmesa la proposta a votació, es rebutjada per unanimitat.  
 
10.- MOCIÓ D’ICV-EUiA-EPM DE REBUIG A LA INSTAL·LACIÓ 
DELMACROCOMPLEX “EUROVEGAS”. 
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Atès que el passat mes de novembre, els conseller d'Economia i Coneixement, 
Andreu Mas-Colell, i de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, van viatjar a Las 
Vegas (USA) pertractar amb el Sr. Adelson propietari del grup inversor “Las Vegas 
Sands Corporation” la  possible instal·lació a Catalunya d’un complex d’oci que 
tindria 12 “ressorts” amb 36.000 habitacions, sis casinos, 50.000 places de 
restauració, teatres, camps de golf i zones per a convencions. 
 
Atès que segons s’ha explicat públicament pel Govern de Catalunya, la Generalitat 
de Catalunya ha ofert a l’empresa “Las Vegas Sand Corporation”, de forma 
unilateral, un total de 800 hectàrees del delta del Llobregat, entre Viladecans i 
Cornellà de Llobregat per instal·lar aquest complex d’oci vinculat a la indústria del 
joc conegut col·loquialment com “Eurovegas”. 
 
Atès que la possible ubicació d’aquest projecte cada cop té l’oposició de sensibilitats 
més diverses. Fet que es reflecteix en el Manifest “Per un desenvolupament de 
qualitat. No al model que representa Eurovegas”, impulsat pel Centre d’Estudis 
Comarcals del Baix Llobregat, o en el qüestionament públic de sindicats com UGT, 
CCOO, i CGT, i en resolucions i escrits d’entitats com Unió de Pagesos, el Bisbat de 
Sant Feliu de Llobregat, i d’altres entitats socials i sindicals, que han alertat de 
l’impacte social i territorial negatius que representa. 
 
Atès que l'Agrupació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya (AAUC), l'Agrupació 
Catalana de Tècnics Urbanistes (AETU-ACTU) i la Societat Catalana d'Ordenació del 
Territori (SCOT) han presentat un manifest conjunt on alerten de l’impacte social i 
territorial negatius que representa el projecte Eurovegas i el rebutgen frontalment. 
Atès que en aquest manifest, al qual també s'ha adherit l'Institut d'Estudis Catalans 
(IEC), les associacions d'urbanistes defensen la legitimitat de l'ordenament jurídic i 
el planejament territorial i urbanístic vigent, i alerten que Eurovegas crearia un 
precedent en el tractament de les singularitats en l'ordenació del territori en futurs 
projectes. 
 
Atès que amb les dades que s’han facilitat, el projecte d’Eurovegas produiria una 
afectació greu i irreversible de la recàrrega dels aqüífers del delta, una de les 
reserves d’aigua més estratègiques de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i una 
alteració dels aiguamolls, que es troben protegits per la Unió Europea. 
 
Atès que la implantació d’Eurovegas suposaria l’eliminació de la producció agrícola 
d’una de les zones més fèrtils de Catalunya i suposaria l’eliminació quasi total de la 
zona sud del Parc Agrari del Baix Llobregat on treballen prop d’un miler de pagesos. 
Atès que davant de la crisi energètica resulta primordial disposar d’agricultura i 
ramaderia propera a les conurbacions metropolitanes, i el Delta del Llobregat és un 
enclavament estratègic per a la seguretat alimentària. 
 
Atès que la implantació d’Eurovegas requereix la modificació de la legislació vigent 
per introduir excepcionalitats rellevants, en concret, s’afectaria com a mínim: la 
normativa laboral, d’estrangeria, de la seguretat social, de protecció del menor, de 
protecció de la salut, dels jocs d’atzar, de la tributació local, dels espectacles, 
urbanisme, espais naturals i equipaments comercials. 
Atès que l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha de basar el seu model de creixement 
i ocupació en la formació qualificada dels treballadors/es i el valor afegit, 
dinamitzant el teixit empresarial mitjançant la recerca, la investigació i 
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desenvolupament en nova tecnologia, tal i com preveu el Pla Estratègic Metropolità 
de Barcelona. 
 
Atès que l’oferiment dels terrenys per part de la Generalitat trenca el consens entre 
les diverses administracions (Generalitat, Diputació, Corporació i Mancomunitat de 
Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Consell Comarcal i el conjunt dels 
Ajuntaments), establert en els últims 30 anys per l’equilibri territorial, i en que en el 
Baix Llobregat es tradueix en una relació harmònica entre les zones residencials, 
industrials, forestals, agrícoles i fluvials. 
 
Atès que el projecte requereix de més d’un miler d’expropiacions, ja que es tracta 
de terrenys, molts d’ells dedicats a l’agricultura, de petites dimensions i molt 
repartits entre múltiples propietaris. 
 
Atès que l’empresa Las Vegas Sands Corporation ja ha expressat la seva negativa a 
comprar directament cap tipus de terreny i que exigeix que sigui la Generalitat i els 
Ajuntaments qui expropiïn i posin a la seva disposició un sòl reclassificat a 
urbanitzable que tindria un valor de milers de milions d’euros. 
 
Per tot l’exposat, el grup municipal ICV-EUIA-EPM proposa al proper ple els 
següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- QÜESTIONAR al Govern de la Generalitat de Catalunya per la manca 
d’informació fidedigna i oficial oferta als ajuntaments afectats sobre un complex 
que, cas de ser construït empitjorarà radicalment les perspectives econòmiques, 
socials i de vida de la comarca del Baix Llobregat, i per extensió, de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 
 
SEGON.- REBUTJAR la possibilitat que a la comarca del Baix Llobregat o a qualsevol 
altre indret de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i per extensió de Catalunya es 
desenvolupi el macrocomplex d’hotels, casinos i espectacles anomenat “Eurovegas” 
per ser un projecte fonamentat en “privilegis excepcionals” que s’ofereixen al capital 
estranger per a dur a terme activitats d’oci i de joc, quan els emprenedors/es i 
empreses i comerços del nostre país hi estan mancats i mancades dels suports 
necessaris dels Governs Català i de l’Estat Espanyol per a dur a terme activitats 
productives, tant agrícoles com industrials. 
 
TERCER.- INSTAR el Govern de la Generalitat a què abandoni qualsevol proposta 
que afavoreixi la implantació d’aquest tipus d’instal·lacions a Catalunya. 
 
QUART.- INSTAR la Generalitat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i els seus 
municipis a impulsar i desenvolupar el Parc Agrari del Baix Llobregat i el Pla 
Estratègic Metropolità de Barcelona per tal que el model econòmic que superi 
l’actual crisi es basi en la recerca, la innovació, l’educació, la formació i la 
capacitació de qualitat en els diversos sectors productius. 
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquests acords al President de la Generalitat de Catalunya, al 
Conseller d’Economia i Coneixement, al Conseller de Territori i Sostenibilitat, als 
Grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al President de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, al Director de l’INCASOL, als i les membres del Parc 
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Agrari del Baix Llobregat, al President del Consell Comarcal del Baix Llobregat i als 
Alcaldes i Alcaldesses de la comarca del Baix Llobregat. 
 

El Sr. Gonzalo exposa les raons de l’oposició a aquest complex, tant des de punts de 
vista de models econòmics, com del que es pretén com a país, i el significat que 
implica que es faci una operació d’aquest tipus, que en el sentir mes comú s’associa 
amb “màfia”. S’afegeix el greu de l’emplaçament, perquè a més es pretén fer a un 
territori excepcional, amb un inqüestionable valor ecològic, el delta del Llobregat, 
que patirà una agressió irreversible.  

La Sra. Federico diu que per calibrar el projecte cal tenir en compte que l’extensió a 
urbanitzar amb l’EuroVegas, seria més de la meitat de Santa Eulàlia, i com havia dit 
el Sr. Gonzalo, afecta amb un espai molt sensible, amb un riu a que va estar a punt 
de morir, i que s’ha salvat amb l’esforç de tothom i del que ara es pot gaudir, 
havent-se recuperat aus i peixos, un parc agrari dels més fèrtils de la mediterrània, 
i un aqüífer important que és una reserva en època de sequera. Tota aquesta zona 
es veurà afectada amb l’Euro Vegas, i afegida a la pressió que ja suporten pel port, 
l’aeroport i la constant urbanització. A més portaria la promoció de màfies, 
prostitució, ludopaties i drogues, etc., i un model especulatiu que és la causa de la 
crisi econòmica actual.  

El Sr. Blanch subscriu la intervenció de la Sra. Núria Federico i està a favor del 
rebuig d’aquest complex. 

L’alcalde completa la informació sobre el projecte dient que calia tenir en compte 
que  destinat al joc, només era un 4 per cent de tot l’espai, essent la resta per 
centres de convencions, hotels, teatres, etc.,. A més es valoraven els milers de llocs 
de treball directes i indirectes que es generaven.  

Sotmesa la proposta a  votació, s’obté un empat, al votar en contra els 5 
regidors de CiU i 1 del PP i a favor 3 regidors d’I-ERC, 2 del PSC i 1 d’ICV-
EUIA. 
Posat novament a votació l’assumpte, de conformitat allò disposat a 
l’article 100.2 del ROF, s’han obtingut els mateixos vots i empat, decidint el 
vot de qualitat de l’alcalde, per tant queda rebutjada la moció.   
 
11.- MOCIÓ EN RELACIÓ A LES MESURES ADOPTADES PEL GOVERN DE 
L’ESTAT EN EL REIAL DECRET LLEI 20/2012 SOTA LA JUSTIFICACIÓ DE LA 
REDUCCIÓ DEL DÈFICIT PÚBLIC. 
 
Atès que el REAL DECRETO-LEY 20/2012, de 13 de julio, de mesures per garantir 
l’estatbilitat pressupostària i el foment de la competitivitat aprovat pel Govern del 
PP, responen a les exigències plantejades pel memoràndum aprovat pel Consell 
d’Assumptes Econòmics i Financers de la Unió Europea (ECOFIN) del passat 10 de 
juliol significant una agressió sense precedents als drets socials, econòmics i 
culturals del conjunt de la ciutadania. 
 
Atès que aquestes mesures se sumen a d’altres mesures com la reforma laboral i la 
reforma sanitària que el Govern ha impulsat i el Congrés ha aprovat i que ja han 
implicat una precarització del món laboral i una pèrdua de benestar de la majoria de 
la ciutadania. 
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Atès que el Govern del PP ha negociat un rescat al sistema bancari espanyol i 
acceptat les condicions imposades pel Consell d’Assumptes Econòmics i Financers de 
la Unió Europea (ECOFIN) i ha traduït les 32 imposicions plantejades amb un 
conjunt de retallades que seran especialment lesives per a la majoria de la 
ciutadania. 
 
Atès que les mesures impulsades ara pel Govern de l’Estat es justifiquen en el marc 
del compliment de l’article 135 de la Constitució Espanyola que es va modificar al 
setembre de 2011 amb el consens del dos partits majoritaris de l’arc parlamentari 
PSOE i PP. 
 
Atès que aquesta modificació estableix el concepte d’estabilitat pressupostària en el 
marc constitucional i introdueix uns nivells de dèficit públic inassolibles per la 
majoria d’administracions públiques i que perjudiquen a les polítiques de creixement 
que necessita el país. 
 
Atès que totes les mesures adoptades responen a la voluntat de posar per sobre de 
tot els compromisos de pagament del deute públic, que considerem il·legítim en una 
part significativa perquè no es va emetre per les necessitats de l'Estat sinó per 
donar suport al deute de les institucions financeres privades. 
 
Atès que la política de mesures d’austeritat en la despesa i la reducció del dèficit 
públic iniciades al maig de 2010 i que s’han anat aprofundint fins a dia d’avui, no 
han creat ocupació ni han servit per sortir de la crisi, més aviat l’han aprofundit i 
que lluny de ser una sortida cap endavant de la crisi és una regressió econòmica i 
social i significa una involució democràtica. 
 
Atès que aquestes mesures, juntament amb les reformes laborals i d’altres reformes 
com la sanitària han provocat retallades en el sector públic i han causat 
l’empobriment i la precarietat de milions de persones que han vist baixar 
ostensiblement el seu poder adquisitiu i la seva protecció social per part de l’Estat. 
 
Atès que el Consell de Ministres de 13 de juliol ha aprovat un primer paquet de 
mesures que implicarà una vintena de lleis en els àmbits de les administracions 
públiques, tributari, d'ocupació i Seguretat Social, de liberalització de l'economia, de 
la unitat de mercat, energètic, de competitivitat i d'educació. 
 
Atès que aquesta política fiscal i pressupostària del Govern més que augmentar 
ingressos el que farà és augmentar desigualtats, assestant un cop dur a les 
prestacions i drets dels sectors més febles i que amb això està aconseguint 
empobrir la immensa majoria de la societat espanyola. 
 
Atès que el PP va prometre a les eleccions generals un programa contrari a les 
mesures que està aplicant, fet que significa un frau democràtic. El PP va prometre 
crear ocupació i només ha provocat més atur; va dir que no tocaria les prestacions 
socials i ha anunciat que les baixa; va dir que no tocaria el poder adquisitiu dels 
pensionistes i el torna a baixar; va dir que abaixaria els impostos i ha apujat els que 
afecten als sectors populars, inclòs l’IVA , i a més fa efectiva l’amnistia fiscal als 
grans defraudadors/es. 
 
Atès que la nova pujada de l'IVA colpeja més a les classes més desfavorides, perquè 
es tracta d'un impost indirecta que paga tota la ciutadania indiscriminadament, 
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sense tenir en compte les diferències econòmiques. Aquesta mesura debilita el 
consum, i per tant agreuja la crisi econòmica i perjudica l'ocupació, considera luxe a 
determinats drets i alhora es posa contra les cordes a les petites empreses i als 
autònoms amb la pèrdua del poder adquisitiu d’importants sectors de la ciutadania. 
 
Atès que es redueix la prestació per desocupació, i es dificulta l'accés a altres 
prestacions quan aquestes ja no es perceben. 
 
Atès que les retallades en les retribucions dels empleats públics constitueixen una 
mesura injusta, que busca la seva culpabilització i una aplicació fàcil de la reducció 
de despesa pública. Atacant als empleats públics es contribueix al desballestament 
de l'Estat i amb ell al retrocés dels drets i llibertats democràtiques. 
 
Atès que aquestes mesures del govern de l’Estat culpabilitzen injustament els 
municipis d’un dèficit que el món local no ha generat. Els ajuntaments, la institució 
democràtica més propera a la ciutadania i l’administració més eficaç davant de la 
ciutadania, no pot veure perpetuar i agreujar encara més les seves deficiències 
competencials i financeres. 
 
Atès que el govern de l’Estat no afronta la modernització dels governs locals i el que 
fa es retallar competències i finançament als Ajuntaments empenyent a la 
recentralització de competències cap a les Diputacions Provincials. L'objectiu de la 
reforma de l’administració local no és l'eficiència sinó retallar la democràcia i els 
serveis públics. Les mesures proposades pel govern porten directament a la 
privatització o desaparició de serveis públics fonamentals com escoles bressol 
municipals, beques, atenció domiciliària.... 
 
Atès que el decret aprovat amplia la liberalització dels horaris comercials i una 
pretesa promoció de les vendes, condueix inexorablement cap a la destrucció del 
model comercial de proximitat de la nostra ciutat perjudicant injustament comerç 
minorista. 
 
Atès que davant de mesures excepcionals no és suficient que els governs apel·lin al 
sacrifici de la ciutadania i a la seva responsabilitat sense més, sinó que es fa 
necessari un aprofundiment democràtic i una corresponsabilitat de la ciutadania en 
els afers públics i en les decisions que determinaran a curt i mig termini el seu futur 
com a societat. 
 
És per tot això que el Grup Municipal d’ICV-EUiA-EPM proposa al Ple de l’Ajuntament 
els següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- Rebutjar el paquet de mesures econòmiques, fiscals i normatives 
aprovades pel govern i que representen un atemptat als drets dels sectors més 
febles de la societat i produiran l’empobriment de la immensa majoria de la nostra 
societat. 
 
Segon.- Demanar al Govern de l’Estat a retirar les mesures aprovades al Consell de 
Ministres de 13 de juliol del 2012 
 
Tercer.- Instar al Govern de l’Estat a que realitzi una auditoria sobre el deute públic 
i una renegociació del mateix i els seus interessos, perquè es tregui el deute i els 
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interessos il·legítims que provenen del deute privat i de la banca i que està pagant 
el conjunt de la societat espanyola. 
 
Quart- Reclamar al Govern de l’Estat que convoqui un referèndum perquè el 
conjunt de la ciutadania es posicioni sobre les condicions del rescat a la banca i el 
memoràndum, així com sobre les mesures pel seu compliment, decidides pel Govern 
de l’Estat. 
 
Cinquè.- Instar al Govern de l’Estat a derogar la Llei d’Estabilitat Pressupostària i a 
modificar l’article 135 de la Constitució Espanyola en relació a l’Estabilitat 
Pressupostària i el deute públic, que va ser legislat sense consultar a la ciutadania 
en referèndum. 
 
Sisè.- Demanar al Govern de l’Estat l’elaboraració d’un nou paquet de mesures 
econòmiques i fiscals, que augmentin els ingressos públics a través de la lluita 
efectiva contra el frau fiscal, amb major esforç de les rendes econòmiques i 
patrimonials més altes, amb nova tributació per les SICAV i per les transaccions 
financeres i d’altres mesures que no afectin el poder adquisitiu de la majoria de la 
ciutadania i puguin garantir el manteniment dels serveis públics i la protecció social 
dels sectors més vulnerables. 
 
Setè.- Traslladar els anteriors acords al Govern de l’Estat, al Govern de la 
Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés i el Senat i als Grups parlamentaris 
del Parlament de Catalunya. 
 

El Sr. Gonzalo manifesta que les directrius del govern es basen en la prioritat de 
pagar el deute sobre qualsevol altre qüestió, però el resultat que donen les 
polítiques econòmiques d’austeritat aplicades són una crisi més profunda, i el que 
s’observa es que cada vegada el pou és més profund, pel que replantejar-se si no 
caldria un canvi i mesures que fessin que la crisi també la paguessin altres, com ara 
les grans fortunes, combatre el frau fiscal, etc., i no mesures com les que aplicarà el 
govern en aquest decret, que tornen a repercutir en els mateixos, els que a més, no 
són culpables de la situació de crisi generada.  

El Sr. Vilageliu diu que quan una institució més alta s’equivoca, es de justícia que 
els que estan a sota, facin notar que s’equivoca, i fóra bo que tots el ajuntaments 
que pateixen aquesta embranzida fessin conjuntament, tots a una, aquesta repulsa. 
També manifesta que els fan patir les diputacions, perquè sembla que es pretén que 
s’omplin de contingut desmesuradament, i això legalment està en contradicció amb 
les propostes d’independència del país.    

Sr. Blanch manifesta que a la vista des punts 8 i 11, retiren la moció del PSC, 
assenyalada amb el núm. 14, i s’adhereixen a les presentades pel Sr. Gonzalo. Per 
altre banda, diu que tot i tractar-se projectes, la estratègia que pretén el govern és 
clarament la d’una centralització de l’estat, i en alguns aspectes suposa tornar a 
pràctiques oblidades de la dictadura, on els electes, el poble, no té vot, sinó que es 
Madrid a través d’uns tècnics, qui ho controla tot. 

L’alcalde diu que votaran en contra de la moció perquè no estan d’acord en el que 
es diu en el redactat, per exemple, es retreu que el deute públic s’hagi de pagar, 
però com persones responsables, el deute públic s’ha de pagar. D’altre banda en la 
moció es retreu que el PP, implanti mesures contraries a les manifestades en la 
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campanya electoral, però tot i que CiU està en contra d’algunes de les decisions del 
PP, considera que es poden entendre perfectament, perquè CIU també es va 
presentar amb un programa que en alguns aspectes tampoc no es pot dur a terme. 
A nivell estatal ha estat al conèixer la situació en que es trobava el país després del 
govern socialista, i a Santa Eulàlia, al saber la veritable situació econòmica de 
l’ajuntament. 
 
 
Sotmesa la proposta a  votació, s’obté un empat, al votar en contra els 5 
regidors de CiU i 1 del PP i a favor 3 regidors d’I-ERC, 2 del PSC i 1 d’ICV-
EUIA. 
Posat novament a votació l’assumpte, de conformitat allò disposat a 
l’article 100.2 del ROF, s’han obtingut els mateixos vots i empat, decidint el 
vot de qualitat de l’alcalde, per tant queda rebutjada la moció.   
 
 
12.- MOCIÓ INSTANT EL GOVERN DE L'ESTAT A MODIFICAR LA LLEI 
HIPOTECÀRIA A FI DE REGULAR LA DACIÓ EN PAGAMENT RETROACTIVA I 
ADOPTAR LES MESURES NECESSÀRIES PER EVITAR ELS DESNONAMENTS 
PER MOTIUS ECONÒMICS 
 
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.  
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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, 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 realitzar-
se 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, Indpendents-ERC proposa a aquest ple municipal l’adopció 
dels següents acords:  
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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 
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 expropiadora, 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 diu que la moció l’havien presentat al novembre, en aquell moment 
tenia un sentit, ara en té un altre, perquè té un sentit de complement del que va 
aprovar el parlament de Catalunya per unanimitat, i on caldria que l’ajuntament de 
Santa Eulàlia generés els punts de trobada perquè quan hi hagués un conflicte 
d’aquest tipus existís un fort per tirar-ho endavant, tal com s’havia fet a Caldes de 
Montbui, i tot en favor dels més dèbils. 

El Sr. Gonzalo diu que havia llegit que es feien 500 desnonaments diaris, i li 
semblava una barbaritat. Respecte a pagar els deutes, diu que és costum de la gent 
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pagar els deutes, i habitualment, quan més modesta és una família, millor pagadora 
és.. Però el que succeïa ara, era que els bancs amb la seva política, havien generat 
un dèficit que els ciutadans devien cobrir, i que la crisi generada deixava a molta 
gent sense feina ni recursos econòmics, i per això perdien la casa. Però el banc que 
n’era l’origen de l’espiral, es quedava la casa, encara mantenia un crèdit contra la 
persona, i també els diners que l’estat li havia donat. Tot plegat era un sense sentit 
i una bestiesa. Per això que menys que ajudar a aquesta gent. 

L’alcalde diu que ja s’havia parlat d’aquesta moció i que ideològicament se està en 
línia, perquè difícilment es podria pensar diferent, però tal com es var dir al seu 
moment, es proposen prendre mesures que no pertoquen a Santa Eulàlia, ja que es 
tracta d’una moció tipus que reben tots el partits, però que s’han d’adaptar a la 
realitat social de cadascun, i aquí no s’ha fet. Posa com exemple, l’apartat que 
tracta de la creació d’una comissió mixta, amb una plataforma d’afectats que al 
poble no existeix, i els informa que dels 500 desnonaments diaris que es 
mencionaven, a Santa Eulàlia de Ronçana, en tot l’any 2011, tants sols s’havia 
produït un desnonament i en el que es portava de l’any 2012, no s’havia produït cap 
ni un. Per tant, estant ideològicament d’acord amb el significat, crear una comissió 
amb tot el que representaria de tècnics, reunions, etc., no sembla justificat, i d’altre 
banda els serveis socials ja atenen aquestes situacions, i es disposa d’un servei 
jurídic gratuït, via Consell Comarcal,  que assessora a les persones. 

Sotmesa la proposta a  votació, s’obté un empat, al votar en contra els 5 
regidors de CiU i 1 del PP i a favor 3 regidors d’I-ERC, 2 del PSC i 1 d’ICV-
EUIA. 
Posat novament a votació l’assumpte, de conformitat allò disposat a 
l’article 100.2 del ROF, s’han obtingut els mateixos vots i empat, decidint el 
vot de qualitat de l’alcalde, per tant queda rebutjada la moció.   
 
 
13.- MOCIÓ PER CONVOCAR EL CONSELL PEL DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 
 
Atès  que fa més d’un any que es va celebrar l’última reunió del Consell pel 
Desenvolupament Sostenible de Santa Eulàlia de Ronçana el 14 de febrer de 2011. 
 
Atès que ha canviat el govern municipal a conseqüència de la voluntats dels veïns 
del poble expressada a les eleccions del 23 de maig de 2011. 
 
Atès que el govern municipal ha pres diferents decisions que afecten a les polítiques 
de desenvolupament i la sostenibilitat del nostre municipi: canvi en la recollida i 
tractament del residus sòlids urbans, reinici dels treballs del Pla D’Ordenació 
Urbanística Municipal,.... 
 
Atès que s’estan desenvolupant obres que afecten a l’entorn natural i agrari del 
poble: gasoducte. 
 
Atès que a l’última reunió del Consell es va aprovar el Pla d’Acció per l’Energia 
Sostenible de Santa Eulàlia de Ronçana. 
 
Atès que fa més de 10 anys que es va aprovar l’Agenda 21 i el seu Pla d’acció per la 
sostenibilitat. 
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Qüestions totes elles que requereixen del coneixement i avaluació del Consell pel 
Desenvolupament Sostenible municipal. 
 
Per tot l’exposat, el Grup Municipal d’Independents Esquerra proposa el següent 
acords, 
 
Primer.- Sol·licitar la convocatòria del Consell pel Desenvolupament Sostenible de 
Santa Eulàlia de Ronçana en el termini màxim d’un mes des de l’aprovació 
d’aquesta moció. 
 
Segon.- Incloure a l’ordre del dia de la convocatòria els següents temes: 

• Anàlisis de la recollida de residus sòlids urbans. Variacions en el model. 
• Estat dels treballs de redacció del POUM i anàlisi dels criteris i objectius a 

aplicar. 
• Estat dels treballs d’execució del Gasoducte Martorell-Figueres. 
• Seguiment del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible. 
• Revisió de l’A21 i de seu Pla d’Acció per la Sostenibilitat. Conveniència de la 

seva actualització. 
 
No obstant això, el Ple resoldrà. 

El Sr. Cabot manifesta que com que l’única manera de fer bona política és la 
participació de tothom, per això demanen que es convoqui el consell.  

L’alcalde diu que ja feia dos anys que no es reunia, i que les decisions que prenia el 
govern tenien el seus propis espais de debat i participació. Respecte al POUM que es 
posava com a referència, diu que hi ha un programa aprovat de participació, i la 
resta d’informació dels assumptes sempre es trobava a disposició dels regidors, pel 
que no resultava necessària la convocatòria d’aquest consell. 

El Sr. Cabot replica que les decisions que s’han pres fins avui de transport, de 
recollida selectiva, afecten al desenvolupament sostenible i no s’han après amb 
participació.  

L’alcalde diu que el que fan, es complir el mandat que tenen, que és per governar, i 
ho fan de la mateixa manera que ho van poder fer els membres del govern anterior, 
que en cap moment van consultar a ningú, si per exemple, convenia el porta a 
porta, o també sobre decisions que van resultar molt dramàtiques referides al 
POUM. Per això cadascun governava amb el mandat que tenia dels ciutadans, i 
l’equip de govern considerava que no era el moment de convocar el consell.  

Sotmesa la proposta a  votació, s’obté un empat, al votar en contra els 5 
regidors de CiU i 1 del PP i a favor 3 regidors d’I-ERC, 2 del PSC i 1 d’ICV-
EUIA. 
Posat novament a votació l’assumpte, de conformitat allò disposat a 
l’article 100.2 del ROF, s’han obtingut els mateixos vots i empat, decidint el 
vot de qualitat de l’alcalde, per tant queda rebutjada la moció.   
 
 
14.- MOCIO EN CONTRA DEL PROJECTE DE LLEI  de “Racionalización y 
Sostenibilidad de la administración Local”, anteprojecte que va tractar el 
Consell de Ministres el dia 13 de Juliol de 2012.   
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El regidor Joaquim Blanch en representació i com a portaveu del Grup Municipal del 
Partit Socialista de Catalunya retira la moció.  
 
15.- AFERS URGENTS 
 
Proposta d'ampliació del termini per a resoldre al·legacions en l'acord de 
modificació de la plantilla de personal de l'Ajuntament, adoptat en sessió 
plenària de 28 de juny de 2012 
 

L’alcalde justifica la urgència d’aquest punt en el fet que el termini per presentar 
impugnacions i al·legacions sobre la plantilla de personal finalitzava el dia 19 de 
juliol, que era la mateixa data en que es celebrava la Comissió Informativa, però 
aqueix mateix dia es van rebre al·legacions i al no haver-hi temps material per 
poder-les resoldre, es tracta ara d’aprovar una pròrroga de quinze dies per poder-ho 
fer.  

Sotmesa la urgència a  votació, s’obté un empat, al votar a favor els 5 
regidors de CiU i 1 del PP i en contra 3 regidors d’I-ERC, 2 del PSC i 1 d’ICV-
EUIA. 
Posada novament a votació la urgència, de conformitat allò disposat a 
l’article 100.2 del ROF, s’han obtingut els mateixos vots i empat, decidint el 
vot de qualitat de l’alcalde, per tant queda aprovada la urgència.   
 
 
Proposta d'ampliació del termini per a resoldre al·legacions en l'acord de 
modificació de la plantilla de personal de l'Ajuntament, adoptat en sessió 
plenària de 28 de juny de 2012 
 
 
Atès que en el ple de 28 de juny de 2012 es va adoptar el següent acord, que es 
transcriu literalment:  
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal i relació de 
llocs de treball, amb l’objecte d’amortitzar les següents places del personal adscrit a 
l’escola bressol de La Font del Rieral: 
 - Una plaça de Mestre/a escola bressol. 
 - Dues places d’Educador/a escola bressol. 
 - Tres places d’Auxiliar escola bressol 
 
Segon.- Sotmetre l’acord anterior a informació pública per termini de quinze dies als 
efectes de que es puguin formular reclamacions o suggeriments, considerant-se 
aprovat definitivament si dins aquest termini no es presenten reclamacions. En cas 
contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre les al·legacions i 
procedir en el seu cas a l’aprovació definitiva. 
 
Tercer.- Aprovada definitivament la modificació de la plantilla de personal, 
TRAMETRE còpia al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya en el 
termini de trenta dies i publicar-ho íntegrament al BOP i al DOGC (article 283 del 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya). 
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Quart.- L’extinció de les relacions laborals del personal que ocupa les places es 
diferirà fins al 30 de setembre de 2012, a l’objecte de destinar les jornades laborals 
que legalment els corresponguin, a elaborar i presentar a l’ajuntament un estudi i 
pla de viabilitat econòmic de l’escola bressol. 
 
Atès que en data 19 de juliol finalitzava el termini per a presentar al·legacions, i que 
en aquest mateix dia s’ha presentat una al·legació contra l’acord, i és voluntat de 
l’Ajuntament atendre totes les opcions existents.  
 
Atès que per coincidir en el temps amb la celebració de la Comissió Informativa, 
aquesta no es va poder pronunciar sobre l’al·legació ni emetre’n dictamen, ni per 
tant, incloure la seva resolució en l’ordre del dia del Ple.  
 
Atès el que estableix l’article 49 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic i Procediment 
Administratiu Comú en relació a l’ampliació de terminis en el procediment. 
 
Atès que resulta oportú ampliar el termini per a resoldre les al·legacions contra 
l’esmentat acord, i que amb aquesta ampliació no es perjudiquen drets a tercers.  
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Ampliar el termini per a resoldre les al·legacions contra l’acord de 28 de 
juny de 2012 relatiu a la modificació de plantilla de personal de l’Ajuntament, per un 
termini suplementari de quinze dies. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades i publicar-lo al BOP, als 
efectes d’informació pública.  

El regidor Sr. Blanch diu que entenia que existia temps suficient perquè el dia 19, a 
la mateixa Comissió Informativa es podia haver parlat d’allargar els terminis i no 
caldria que fos un assumpte urgent. En quan a la proposta en sí, vol aclarir dues 
qüestions, si existia una o més al·legacions, i que quan deia que era voluntat de 
l’ajuntament atendre totes les opcions, en realitat era una obligació de l’ajuntament. 
També demana un aclariment sobre el contingut de l’article 49,3 de la Llei 30/1992, 
ja que considerava que segons aquesta disposició, si al butlletí de la província es 
donaven quinze dies per al·legacions, s’haurien de contestar en la meitat d’aquest 
termini. 

L’alcalde explica que el dia 19 s’acabava el termini, i a partir del 19  hi havien 30 
dies per contestar, i per tant, dins d’aquest termini es proposa la pròrroga. 

El Sr. Cabot diu que es podia haver explicat a la Comissió Informativa, i que si 
produïa afectació en els interessats, que de conèixer abans el resultat disposarien 
de més temps per plantejar-se les seves opcions. 

Sotmesa la proposta a  votació, s’obté un empat, al votar a favor els 5 
regidors de CiU i 1 del PP i en contra 3 regidors d’I-ERC, 2 del PSC i 1 d’ICV-
EUIA. 
Posat novament a votació l’assumpte, de conformitat allò disposat a 
l’article 100.2 del ROF, s’han obtingut els mateixos vots i empat, decidint el 
vot de qualitat de l’alcalde, per tant queda aprovada la urgència.   
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16.- PRECS I PREGUNTES 

Precs que formula el regidor Sr. Vilageliu:  

-Que en una entrevista de Canal 7 a l’alcalde, aquest va dir que quan havien entrat 
al govern, feia quinze mesos que no es pagaven les factures al proveïdor Sagalés, 
però com sigui que al llistat de factures per ser satisfetes amb el préstec de l’estat, 
tant sols ni ha vuit, en faltarien 7, pel que consideren que va ser un error 
d’apreciació del mateix alcalde, i per això, preguen que es faci una rectificació 
pública.  

-En la mateixa entrevista diu que el servei porta a porta costa 530.000 euros, 
l’interventor diu que el preu actual es de 450.000 euros, existeix una diferencia molt 
gran de 75.000 euros, i per això, també demanen una rectificació.  

-En la carta que l’alcalde va adreçar al veïns i veïnes, explica que pel que fa al canvi 
de sistema de residus, l’estalvi serà de 220-230.000 euros anuals, però dels 
informes de l’interventor en resulta un estalvi estimat de 76.252 euros, pel que tot i 
ser molt apreciable, resulta una xifra allunyada de l’assenyalada en la carta. En el 
debat del ple, es parlava d’un estalvi de 100-150.000 euros. Per tant, per allunyar 
equívocs, es prega que es rectifiqui, utilitzant els mateixos mitjans, la carta que es 
va fer arribar casa per casa,  al no ser reals les xifres donades. També que no animi 
al veïnatge a incomplir l’horari de dipositar les escombraries. 

-Que continuen tenint l’apreciació que en molts moments les actes del Ple no 
responen a les intervencions que tenen els membres del grup I-ERC, pel que 
preguen que es canvií el mètode de resum que s’utilitza, i a partir del proper Ple, es 
faci una transcripció literal, i que simplement s’apliqui una correcció ortogràfica. 

Precs que formula la regidora Sra. Núria Federico:  

Referent a l’escola Bressol la Font del Rieral, que les dades que es donen provinents 
de l’ajuntament no són les mateixes, perquè d’una banda, la carta de l’alcalde diu 
que el cost mitjà per alumne es de 6.000 euros; a la web de l’ajuntament diu que és 
de 6.257,23 euros, i l’escola costa 344.180 euros; i l’informe de l’interventor diu 
que el cost mitja per alumne és de 5.536,50 euros, i el cost és de 304.516 euros. 
Davant d’aquest ball de xifres preguen que se´ls faciliti el cost real de l’escola del 
Rieral. 

Que a la web de l’ajuntament queden reflectides totes les despeses que suposa el 
manteniment de l’escola, però sorprenen alguns conceptes, com ara el de la 
brigada, perquè es dubtós que s’haguessin d’incloure en el llistat. Per això preguen 
que se’ls faciliti el mateix detall de les despeses de l’escola bressol L’Alzina. 

L’últim prec del grup I-ERC, manifestant el Sr. Cabot que en el que es portava de 
legislatura el govern s’havia oblidat en massa freqüència d’informar i convidar als 
regidors de l’oposició, dels diferents actes de representació que organitza i participa 
l’ajuntament, entenen que tots el membres tenien el mateix dret a participar-hi. Per 
això preguen que a partir d’ara se’ls informi i si es el cas, se´ls convidi, mitjançant 
correu electrònic i amb la suficient antelació, a tots el actes de representació que 
organitza o participa l’ajuntament. 
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L’alcalde amb el propòsit de no allargar en un altre Ple, les qüestions plantejades, 
contesta el següent: 

Respecte a les factures de Sagalés,  que eren les que hi havien al mes de juny de 
2011, quan varen entrar al govern, però abans d’incorporar aquestes factures al 
crèdit de l’estat, ja s’havien pagat d’altres amb el crèdit ICO.  

Respecte al cost del servei de recollida de residus, no existeix cap error, són les 
dades reals 450.000 euros, és el que costa al 2012, tot i haver-ho congelat, però 
530.000 euros, és el que costarà al 2013, tal com es deia a la carta que s’havia fet 
esment. Tampoc es podien agafar ofertes més econòmiques perquè l’ajuntament 
estava lligat per un contracte. 

Respecte a l’estalvi que es produeix amb el canvi de sistema, és en funció de la 
qualitat del servei de recollida que podria arribar a la xifra assenyalada de 220-
230.000 euros d’existir la mateixa qualitat de recollida. D’haver-hi menys qualitat, 
l’estalvi serà lògicament inferior, però l’informe fet, es basa en una qualitat de 
recollida del 50 per cent, el que no significa que l’ajuntament es conformi amb 
aquesta xifra i tant sols és una referència per tenir-ho present, tot i que l’equip de 
govern està convençut que la qualitat de recollida serà superior, perquè si en els 
pobles on no hi ha la cultura del porta a porta, o de seleccionar les deixalles, hi ha 
un 38 per cent que ho fa bé, a Santa Eulàlia, que es té la inèrcia de fer-ho bé, 
resulta probable arribar a un 60 ó 65 per cent. Referent a l’horari de dipositar les 
escombraries, els ciutadans que venen el cap de setmana al poble, i marxen a les 
cinc de la tarda, el millor que poden fer es dipositar les escombraries als contenidors 
per evitar les piles d’escombraries al carrer, com passa en l’actualitat. Per això 
l’existència d’un contenidor si facilita la vida als ciutadans. 

Respecte a la transcripció literal de les actes no és possible, perquè per llei, han de 
ser un recull succint del que es  tracta i del sentit dels vots, de manera excepcional, 
alguna intervenció es pot fer constar literalment, però no amb caràcter general.  

Respecte a les xifres de l’escola diu que li sembla que existeix un ball de xifres entre 
les dues escoles, però al no tenir davant les dades ni trobar-se present la regidora, 
li contestaran més endavant. 

Respecte al que demanava el Sr. Cabot, aclareix que sempre que en un acte es 
coincideix amb un regidor se’l convida a seure en un lloc rellevant, però el regidor 
Sr. Cabot ha posat uns exemples desafortunats, perquè quan va venir al poble el 
President, el Molt Honorable Sr. Artur Mas, no se’ls va convidar, perquè no era 
l’ajuntament que ho promovia, era un acte d’una entitat privada que va aconseguir 
que vingués el President. En la reunió del gasoducte es va avisar de la forma 
habitual, es va penjar a la web, i també  va sortir a Canal 7. 

Preguntes, que formula I-ERC. 

-Referent a un tancament amb retard de l’exercici de 2011.  

El regidor Sr. Montes diu que en la pregunta s’efectua una afirmació incorrecta 
perquè no era cert que a finals de maig es fes el tancament dels comptes de 2010, 
ja que a mitjans de juny de 2011, el nou equip de govern tants sols va rebre un 
llistat provisional, i aquest va ser un dels motius de discussió, precisament per 
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l’endarreriment que duia en les comptes el govern sortint, ja que no tenia al dia la 
comptabilitat i portaven un retard de més de vuit mesos, sense reflectir la realitat 
dels comptes. En qualsevol cas, calia aclarir que dels tretze mesos transcorreguts de 
legislatura, quatre s’havien esmerçat en la preparació dels ICOS, l’auditoria, i les 
factures del decret “RAJOY”. És a dir, tràmits que no eren posar al dia la 
comptabilitat enrederida, ni els tràmits diaris, i dels nou mesos restants, també calia 
descomptar els sis mesos per refer una comptabilitat pràcticament inexistent, i el 
que havia aplicat erròniament, com ara el preus públics o el transport municipal. Per 
tot tenint en compte que les previsions eren convocar la Comissió de Comptes al 
setembre, i a finals d’any tenir la comptabilitat de 2012 al dia, es podia afirmar que 
s’havia fet una molt bona feina, fent en onze mesos la feina que l’anterior govern no 
havia fet en quatre anys. Avança que la liquidació del 2011 tindrà un dèficit superior 
al 1.200.000 euros, essent atribuïble també a l’anterior govern, al resultar aquestes 
xifres del dèficit del 2010, i del pressupost de 2011 que havia elaborat l’anterior 
govern. El nou equip de govern s’ha hagut de limitar a regularitzar les irregularitats 
del govern sortint. 

El Sr. Cabot replica que no existia cap impugnació ni advertiment sobre la 
documentació, i el Sr. Montes diu que els organismes supervisen els que se’ls 
entrega, i tret de que facin una auditoria o comprovació, només inspeccionen el que 
se’ls entrega, i s’ha pogut “vestir el sant”, però en els comptes de l’ajuntament si 
que hi apareixen totes les anomalies.  El que es pot dir és que no hi ha hagut 
inspecció, no que estiguin bé els comptes. 

-Referent a Enagas i la conducció del gas. 

El regidor Sr. Moret contesta que la empresa Enagas no té parada la construcció del 
gasoducte, l’únic que té aturat és el tram d’Hostalric a Figueres, i el que està en 
marxa servirà per que moltes comarques puguin gaudir d’aquest servei. Pel que feia 
al que havia succeït  a Viladecavalls, era que l’ajuntament tenia un traçat alternatiu, 
però s’ha arribat a un acord i les obres continuen amb normalitat. A Santa Eulàlia, 
s’estan cobrint les rases, i reposant els terrenys a la cota anterior, i les previsions 
són que a finals de setembre estigui tot el gasoducte soterrat. Les reunions es varen 
anunciar amb els mitjans habituals, però es tindria en compte, per properes 
ocasions, fer-ne una avís específic.  

-Respecte a l’emplaçament de la festa major. 

El regidor Sr.Moret diu que inicialment havien col·locat els firaires al mateix lloc de 
sempre, però els veïns havien protestat perquè tenien un document signat per 
l’anterior regidor Sr. Sala, que l’equip de govern desconeixia, per això s’havia 
buscat un nou emplaçament, en un lloc que també era molt cèntric. També feia un 
comentari adreçat específicament al Sr. Cabot, ja quan va entrar a l’ajuntament el 
nou d’equip de govern, a la brigada treballaven 18 persones, i actualment hi 
treballen 14, pel que es podria dir que la brigada feia molta feina, la feia ben feta, i 
n’era un col·lectiu actiu, i que no es mereixia que en un mitjà públic se´ls 
menystingués. 

El regidor Sr. Vilageliu diu que si prèviament s’hagués informat a la resta de 
regidors, s’evitarien rumors, i es podria haver analitzat conjuntament el 
desplaçament dels firaires a un altre indret.  
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-Respecte al clavegueram de les Cases del Lluiset. 

El Sr.Moret recorda el que havia dit en un ple anterior, i és que el procés 
d’adjudicació, s’havia portat en part per l’anterior equip de govern, concretament 
pel Sr. Cabot, i l’obra es tenia que realitzar per Drenatges Urbans, amb un 
pressupost de 59.119 euros, però va sorgir un problema quan assabentats els veïns, 
varen  presentar un escrit, disconformes amb els diàmetres dels tubs, i tot va 
quedar parat. El nou equip de govern va parlar amb els afectats, i va reprendre el 
projecte, amb una canonada que permetia cobrir les necessitats i que feia 
innecessària l’eventualitat de rebentar el clavegueram, com inicialment estava 
previst. Com fos que per l’execució d’aquesta obra Drenatges va mantenir el 
pressupost, s’ha adjudicat a l’empresa Can Farell, que presenta una oferta de 
34.246,87 euros, mantenint l’ajuntament la mateixa aportació.  

-Respecte a l’Assemblea dels municipis per la independència.  

El alcalde diu que no tenia coneixement de l’assistència d’algun regidor de 
l’ajuntament a l’estar adherida Santa Eulàlia. Que reafirma que tot i considerar que 
un marc de sobirania plena garanteix un futur pel país, l’equip de govern no 
preparava altres accions concretes, a part d’accentuar el caràcter del 11 de 
setembre.  

-Obertura de dades municipals a tota la ciutadania.  

L’alcalde diu que la moció es va aprovar per unanimitat, i a l’últim trimestre de 
2012, es posaria en practica. 

-Falta de manteniment de les places i jardins.  

El Sr.Moret diu que és cert que en alguns indrets existeix una manca de 
manteniment, inicialment ja es va fer una actuació general, i la brigada fa tot el que 
pot, també s’havien revisat les consoles de la programació dels regs per garantir 
l’eficàcia, però tot està limitat pel pressupost reduït de que es disposa.   

-Canvis en l’apartat de comunicació. 

El Sr. Vilageliu diu que han sentit que hi hauran canvis respecte a la tècnica de 
comunicació, i volen saber si es cert, o pel contrari l’oposició s’assabentarà quan 
estigui fet. També d’ existir algun problema, s’ofereixen per ajudar a solucionar-ho.  

L’alcalde contesta que no existeix cap problema amb la tècnica de comunicació, que 
ella mateix coneix que és molt valorada i té tot el suport de l’equip de govern, que 
aprecia i valora la seva professionalitat, a banda d’això es cert que s’ha rebut una 
oferta d’una empresa de l’àmbit de la comunicació per prestar tots els serveis de 
comunicació, a un preu inferior del que suposa actualment per l’ajuntament, i 
incloent-hi més serveis, entre d’altres facebook, twitter, anuari local, nova portada 
del tornaveu, i aplicacions per iPad i iPhone gratuïtes pel ciutadà. En qualsevol cas, 
l’ajuntament va posar com a condició per parlar-ne, que la tècnica actual no quedés 
al marge, el que varen acceptar perquè també necessiten professionals qualificats. 

El Sr. Vilageliu diu que en conseqüència es podia deduir que aquesta empresa de 
l’Ametlla oferia un preu inferior, el que es respost afirmativament per l’alcalde. El  
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Sr. Vilageliu diu que per sobre de consideracions econòmiques s’ha de defensar la 
persona que realitza les funcions per que és una bona professional i l’aprecien. 

El Sr. Blanch demana si aquesta empresa depèn de la federació de CIU del Vallès 
Oriental, el que és negat per l’alcalde, perquè independentment de les afinitats de 
component no existeix una relació jeràrquica o directrius de partits o formacions 
polítiques. 

-Reunió amb les educadores de la Font del Rieral. 

La Sra. Federico diu que com en el dia d’ahir tenia lloc la reunió amb les 
educadores, per tal que poguessin continuar amb el seu projecte educatiu, volia 
conèixer els acords a que havien arribat. 

L’alcalde contesta que tal com li havien explicat les mateixes educadores, havien 
portat unes xifres que detallaven les necessitats econòmiques per tirar endavant el 
seu projecte, encara que alguns aspectes com ara que l’escola continués sent 
municipal no podien encaixar, també demanaven utilitzar l’escola 365 dies a l’any, 
recolzar-les en les sol·licituds de subvencions a les instàncies superiors, i que 
l’ajuntament es fes càrrec de les despeses de l’escola. En conjunt eren 5 apartats 
que ascendien a més de 25.000 euros. Des de l’ajuntament se’ls recorda que no era 
la solució plantejada inicialment, perquè el que es pretenia precisament era 
desvincular-se, i no tenir-ne la responsabilitat, però d’aquesta forma si al cap de 
tres mesos no els funcionava l’experiència, l’ajuntament tornaria a tenir aquest 
problema. Per altre banda les educadores es constituïen en una cooperativa i es 
contractaven elles mateixes, però no tenien clar si de no funcionar, l’ajuntament es 
veuria obligat a pagar les seves nòmines. Per tot això s’insistia en que l’idea de 
l’ajuntament era cedir l’espai a cost zero, i donar les màximes facilitats perquè 
poguessin tirar endavant un projecte cooperatiu, però que no fos municipal.  En 
qualsevol cas, la reunió finalitzà amb el compromís de l’ajuntament d’estudiar totes 
les opcions, perquè eren la primera i  casi exclusiva opció per tal de preservar el 
llocs de feina existents, encara que es deixes de percebre l’import d’un lloguer. 
Afegí que les educadores havien establert un nombre mínim de 40 alumnes per 
obtenir rendibilitat, i aquest era un objectiu difícil d’aconseguir.  

La Sra. Federico diu que entenia per les explicacions que li havien facilitat que 
s’havia de definir el cost zero, perquè es podia entendre de moltes maneres.  

Preguntes del PSC. 

-Valoració del govern sobre les festes majors dels barris. 

La regidora  Sra. Araceli Polo diu que la valoració era molt positiva i el govern els 
havia donat tot el suport possible. 

El Sr. Blanch diu que ha detectat un descontent general en les associacions de 
veïns, perquè s’ha entrat en una dinàmica que no es comparteix l’associacionisme, 
ni es fomenta la ciutadania als barris, pels següents detalls: al calendari anual i per  
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primera vegada no hi figura cap festa major dels barris, a les publicacions que fa 
cultura, tret de la festa de la primavera, no han fet cap menció. Per tant 
consideraven lamentable que es perdés l’oportunitat de compartir gresca amb els 
veïns i veïnes. També denunciava que Can Juli no havia fet la festa major per 
qüestions econòmiques, i que l’ajuntament encara els devia alguns diners, i el 
regidor desconeixia si és que a l’equip de govern no els interessava que es fessin 
aquestes festes.  Finalment diu que l’any passat ja havien manifestat que l’ermita 
de San Cristòfol no s’havia netejat, i aquest any ha succeït el mateix, i a la festa de 
San Cristòfol l’ermita estava sense netejar.  

L’alcalde contesta que s’havia pensat en una col·lecta popular per posar una 
campana a Sant Simple, de manera que es pogués aconseguir que per la festa 
d’hivern es fes la missa i estigues ja col·locada. En quant a la crítica sobre si es 
volen o no les festes, i els agrada assistir-hi, però amb independència de que la 
gent cada vegada té més tendència a anar al sopar de Sant Simple, es clar que a 
l’equip de govern li agrada que es celebrin les festes majors, però també és cert, 
que es celebren moltes coses, i algunes se solapen, i per costum, van a reu on els 
conviden, però si en algun lloc no els conviden, no hi van.   

-Respecte a quan es convocarà el Consell Social. 

La regidora Sra. Cristina, diu que no existia cap esdeveniment per convocar-ho, i pel 
moment no tenia data de convocatòria. Respecte al banc d’aliments es col·labora 
amb Càrites amb el pla d’ajuda alimentaria, i també econòmicament, amb 
aportacions dineràries i el producte de la tómbola de la festa major. Les famílies 
acollides durant el mes de juliol havien estat 34, al servei de SAT, atenció 
domiciliaria, havien estat ateses 31 persones, i d’ajudes tècniques 22 persones. A 
teleassistència es cobreixen 127 persones. 

-Un darrera pregunta sobre el mercat setmanal és contestada per l’alcalde 
manifestant que havia resultat més favorable ampliar el termini perquè havia 
permès rebre més sol·licituds, i encara que en aquest moment desconeixia la xifra 
exacta, segur que eren més de vint, i es  podia considerar un èxit, tenint en compte 
que els paradistes els havien manifestat que tenien un cert recel a anar a un mercat 
nou, perquè quant estaven amb un que funcionava, els costava anar a un de nou. 
Les previsions ara, eren començar el segon o tercer dissabte de setembre, i tenia el 
convenciment que el mercat funcionaria bé.  

-Sobre la capa d’asfalt a la Font d’abril. 

L’alcalde contesta que es mantenien reunions, i es plantejava agafar el pressupost 
més econòmic, que la Junta estava molt engrescada en tirar-ho endavant, i malgrat 
que calia tenir garantida l’aportació veïnal per assegurar l’execució de l’obra, alguns 
ja havien manifestat el seu consentiment. 

-Privatització del camp de futbol.  

L’alcalde contesta que en cap cas es privatitza el camp de futbol que és municipal, 
el que s’ha valorat es la possibilitat de treure a concurs l’explotació del bar, perquè 
existeix un problema que es conegut, i millor que ningú, ho sap el Sr. Martí Ferrés, 
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que es el problema de dos vestuaris que comparteixen unes dutxes, i quan venen 
dos equips a jugar es creen moments de tensió als vestuaris, i al existir espai 
suficient, fora el millor crear una altre filera de dutxes, amb el que cada vestuaris 
tindria les seves, i a continuació el espai per el bar. L’actual bar té aluminosi i 
quedaria com a magatzem, i l’idea seria treure a concurs el servei de bar amb 
l’obligació del adjudicatari de fer les obres. 

-Sobre la piscina. 

El Sr. Martí Ferrés, sobre que el problema que havia sofert la piscina havia tornat a 
aparèixer, i sobre si s’havia fet el curset de natació, el nombre d’assistents i el preu. 
Contesta el Sr. Joan Iglesias que el mal funcionament era per un desconeixement 
del sistema pels encarregats. De continuar se’ls tornaria a explicar i ajudar-los. El 
Sr. Martí Ferrés diu el clor i ph, estava bé, però l’aspecte no era bo. De les altres 
qüestions se’ls facilitaria la informació.  

El Sr. Gonzalo pregunta si era cert que s’havia demanat als que impartien els 
cursets de la Fàbrica, que es paguessin els autònoms. L’alcalde li diu que no era 
cert, que el que s’havia fet era legalitzar la situació de les persones que impartien 
cursos, perquè abans no estava legalitzada, i el que s’havia fet l’any passat, va ser 
fer un contracte, per aquest any, a l’estar prohibida la contractació, per les mesures 
de correcció del dèficit, s’ha buscat la fórmula que permetés impartir els cursos de 
manera legal, però sense tenir-los que contractar l’ajuntament, i existint les opcions 
que es fessin autònoms, i també la d’alguna empresa que els contractes. 

El Sr. Gonzalo diu que també hi altres maneres, i que hi ha sentències de la 
magistratura de treball que afirmen que si no s’arriba a uns mínims, no existeix 
l’obligació de donar-se d’alta com autònoms. L’alcalde li contesta que també s’ha 
tingut en compte. 

I a les vint-i-dues hores, 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     Josep Lluís Llavata i Ferrer 
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