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

Ordinari
16 de juliol de 2014
Sala de plens

Assisteixen
Alcalde
JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI
Regidors
ISABEL VALLS I BASSA
ARACELI POLO I VELASCO
FRANCESC BONET I NIETO
CRISTINA PARERA I SALLENT

A la Casa de la Vila a les 19:00
hores del dia 16 de juliol de 2014, 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:

VICENÇ FUERTES I BERGUA
PERE CABOT I BARBANY
RAMON VILAGELIU I RELATS
ANGEL EXOJO I LOZANO
JOAQUIM BLANCH I CONEJOS
MARTI FERRES I OLLE
FRANCESC MONTES I CASAS
AGUSTIN GONZALO I ALVAREZ

No assisteix:
Cap
Secretari
Josep Lluís Llavata i Ferrer
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1. APROVACIÓ ACTA DEL PLE DE LES SESSIONS 29 DE MAIG I 26 de juny
de 2014
L’Alcalde sotmet a votació l’acta corresponent a la sessió del Ple de data de 29 de
maig i 26 de juny de 2014.
El Sr. Cabot manifesta que en l’anterior sessió havien aprovat les actes, però a la
vista del que havia succeït en el mateix ple i de les actuacions del govern, entenien
que no havia canviat res perquè I-ERC canviés d’actitud i per tant seguirien
abstenint-se de recolzar tot allò que no fos transcendental, per tal de no donar
suport a aquesta manera de governar.
Les actes són aprovades amb el vot favorable de sis regidors de CiU, dos del PSC,
un del PP i un regidor de ICV-EUIA. S’abstenen el tres regidors d’I-ERC.
2.-INFORMACIÓ DIVERSA
L’alcalde proporciona al consistori les següents informacions:
-Les instal·lacions del camp de futbol estant molts malmeses, particularment
l’edificació del bar, que té aluminosi i s’ha anat deteriorant molt, fins que s’ha hagut
de prohibir l’entrada a la gent pel perill que suposava. L’equip de govern tenia
assumit amb els responsables del futbol, un compromís polític que era el de fer una
edificació nova durant el seu mandat, i encara que aquesta actuació s’ha anat
retardant degut a la situació econòmica, ara és el moment de fer-ho, ja que al bar
no es pot entrar i cal tenir en compte que el futbol aporta molt a Santa Eulàlia,
existint més de 200 nanos i joves que fan esport allà, i mentre fan esport, no estan
en altres llocs menys profitosos, per això, cal donar-los un cop de mà, perquè la
gent tingui ganes d’anar-hi, i també les famílies que acompanyen als nens. Per
tant, s’ha pres la decisió de fer aquesta edificació nova a continuació dels vestidors
actuals. També resultarà molt convenient perquè es faran altres dutxes, i per tant,
cada vestidor tindrà les seves dutxes, evitant els incidents que en ocasions provoca
la circumstància que els equips contraris han de compartir un únic bany. A la part
de dalt es farà el bar, amb unes escaleres per accedir, d’aquesta manera es podrà
tenir accés des de fora i aconseguir que la persona que exploti l’activitat de bar
pugi tenir-lo obert sempre, fent menús al migdia i obrir per sopar, etc., i això pot
ser un atractiu més pel municipi i interesant pel que ho porti. El cost aproximat
serà de 70-80.000 euros, i es pagarà en despesa plurianual començant aquest any,
d’inici de les obres, i finalitzant l’any vinent.
-Que el pròxim dissabte s’inaugurarà el monument als colors, que es va instal·lar a
la rotonda de la plaça Joan Maragall, amb la participació de totes les colles de
colors. També que com què, en un determinat moment, algú va decidir que s’havia
de pintar de coloraines, i allò no va agradar a ningú, ni tampoc a les colles de colors
ni al govern, s’ha passat una mà de pintura per retornar-lo a la condició inicial, que
era negre, el que resulta mes seriós i adient. Així, dissabte estan tots convidats a la
inauguració del monument dels colors.
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-Que el pròxim Ple serà després de l’11 de setembre, i com que no hi haurà ocasió
d’explicar el actes que es faran, dir que en principi serien similars al de cada any,
però atès que a la tarda està prevista una manifestació important a Barcelona, amb
la voluntat que pugui assistir el màxim de gent possible es decidiran els actes, quan
es coneixen els programes i els horaris que es faran a Barcelona. Llavors es
decidirà com es fa l’acte del matí a Santa Eulàlia, i probablement s’haurà d’avançar
un mica, però s’informarà oportunament perquè tothom estigui al corrent.
-Que estant a les portes de la Festa Major, com any anteriors, s’havia instal·lat una
tómbola en benefici de Càritas de Santa Eulàlia, que es situa a la plaça de
l’Ajuntament, i convida a tothom a participar, ja que és una molt bona finalitat
recollir diners per ajudar a aquesta entitat que tant bé fa a Santa Eulàlia.
3.-DONAR COMPTE DE DECRETS I RESOLUCIONS D’ALCALDIA
Es dóna compte dels decrets dictats entre les dates 1 de maig i 30 de juny de
2014, i que corresponen als números 218 al 307.
4.-DECLARACIÓ D'INHABILITAT DEL MES D'AGOST PER A DETERMINADES
TRAMITACIONS
L’alcalde exposa que com és habitual, cada any en l’últim Ple abans del mes
tradicional de vacances, es procedeix a declarar inhàbil el mes d’agost per la
tramitació d’expedients d’urbanisme, activitats i la resolució de recursos
administratius. Que això es fa en benefici dels ciutadans, evitant que pel fet de
trobar-se de vacances, se’ls passin els terminis de poder presentar recursos, etc.
La proposta dictaminada favorablement, és com segueix:
“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, en determinades tramitacions.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Declarar inhàbil el mes d’agost de 2014 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”.
Intervencions
Sense intervencions, la proposta és aprovada amb el vot favorable de sis regidors
de CiU, dos del PSC, un del PP i un regidor d’ICV-EUIA. S’abstenen el tres regidors
d’I-ERC.
5.-APROVACIÓ FESTES LOCALS DEL MUNICIPI PER A L'ANY 2015
Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
Carretera de la Sagrera, 3. 08187 - Telf. 93.844.80.25 Fax. 93.844.93.80
www.santaeulaliaroncana.cat - st.eulaliaron@diba.cat

L’alcalde explica que com també és habitual, s’han de determinar quines són
les festes locals pel 2015, i es proposa el dia de Santa Eulàlia i el de la Festa
Major d’estiu.
La proposta dictaminada favorablement, és com segueix:
“Atès que des de la Conselleria de Treball i Indústria s’ha començat a preparar
l’Ordre de Festes Locals de Catalunya per a l’any 2015.
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/a 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 24 de juliol, Festa Major d’Estiu.
Segon.- Fer arribar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació als efectes
pertinents”.
Intervencions
Sense intervencions, la proposta és aprovada amb el vot favorable de sis regidors
de CiU, dos del PSC, un del PP i un regidor d’ICV-EUIA. S’abstenen el tres regidors
d’I-ERC.
6.-APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL A 1 DE GENER DE
2014
L’alcalde explica que són dades que no s’elaboren a l’ajuntament sinó que
venen donades, que enguany la xifra és de 7.115 i, curiosament, com l’any
passat amb més homes que dones.
La proposta dictaminada favorablement, és com segueix:
“Atès que el Departament d’Estadística de la Diputació de Barcelona realitza la
gestió informatitzada del padró d’habitants d’aquest municipi, i que ha confeccionat
el resum numèric del Padró Municipal d`Habitants corresponent a 1.1.2014 de la
població del terme municipal dels Santa Eulàlia de Ronçana, segons les dades que
es relacionen a continuació:
1. Xifra Final Ajuntament: 7.115
Homes: 3.577
Dones: 3.538
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
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ACORDS
Primer.- Aprovar el resum numèric del Padró Municipal d`Habitants a 01.01.2014
amb una xifra total de 7.115 habitants”.
Intervencions
No es produeixen.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada amb el vot positiu unànime del sis
regidors de CiU, el tres d’I-ERC, dos del PSC, un del PP i el regidor d’ICV-EUIA.
7.- CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT DESFIBRIL·LADORS PER
EQUIPAMENTS MUNICIPALS
L’alcalde explica que per normativa s’han d’adquirir uns desfibril·ladors per
col·locar-los al municipi. Que s’ha estat estudiant molt i el resultat és una tasca que
cal agrair a la regidora de sanitat, la Sra. Parera, que ho ha fet molt bé, negociant
amb diferents proveïdors per ara finalment adquirir en renting tres desfibril·ladors,
del que un resulta de franc, gràcies a la referida gestió de la regidora. Els
desfibril·ladors inicialment s’instal·larien a La Fàbrica, al Pavelló i al Camp de
Futbol, al ser els llocs amb més moviment de gent i més possibilitats de ser
utilitzats. Es posaran exteriors, no quedaran tancats i si hi ha una urgència es
podran utilitzar immediatament. La contractació té un cost de 125 euros al mes
durant 60 mesos, i inclou la instal·lació, la posada en marxa, l’assegurança dels
equips, el manteniment integral amb el canvi il·limitat de bateries i d’electrodes,
servei de 24 hores i servei de consulta per professionals sanitaris experts. Tenen 10
anys de garantia, i el proveïdor ofereix una formació inicial per a vuit persones. A
més d’aquests tres parells, Santa Eulàlia també disposarà d’un quart aparell, el que
s’adquireix amb la campanya de venda de polseres, quedant per decidir si
s’instal·larà a Pinedes del Castellet o el portarà la policia al seu vehicle, que potser
serà el més adient.
La proposta dictaminada favorablement, és com segueix:
“A la vista de l'informe proposta subscrit per l’àrea de Serveis Tècnics Municipals i
la d’Esports, a sol·licitud de la regidoria de Sanitat, i d’acord amb les competències
establertes a l'art. 151 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Adjudicar el contracte menor de subministrament de 3 desfibril·ladors a
l'empresa CARDIOGEST - Gestión integral de servicios de cardioprotección, pels
següents motius:
Per la qualitat dels productes i serveis així com la ràtio qualitat / preu de l’oferta
econòmica.
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L’empresa CARDIOGEST ha presentat una proposta econòmica pel rènting de tres
aparells desfibril·ladors i per la formació del personal corresponent, així com per la
tramitació administrativa associada a aquests aparells.
L’oferta inclou, entre d’altres elements, els següents:
- Rènting Desfibril·lador tot inclòs amb manteniment integral i formació. Preu quota
fixa a 60 mesos 125€/mes sense iva.
• Desfibril·lador SAMARITAN PAD 500P amb ajuda intel·ligent a la RCP, complet amb
10 anys de garantia + 2 kits elèctrodes adult + 2 bateries de llarga durada + funda
per al transport + kit de RCP.
• Formació inicial i acreditació de SVB i ús del DEA per a 8 persones, formació
homologada per el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya segons
decret 151/2012 inclou també els tràmits de registre per al personal autoritzat per
l’ús del DEA al registre oficial de la Generalitat de Catalunya.
• Instal·lació i posada en marxa dels equips.
• Desplaçament.
• Assegurança dels equips.
• Manteniment integral de l'aparell, segons recomanacions del fabricant.
• Canvi il·limitat de bateries, elèctrodes i kit de primers auxilis per ús o caducitat.
• Reposició de l'equip immediat en cas d'avaria.
• Servei d'assistència tècnica i telefònica 24 hores.
• Circuit de consulta i assessorament continuat per professionals sanitaris experts.
• Revisió anual i física del desfibril·lador i certificació de bon funcionament així com
de la correcta conservació de l’aparell.
Segon.- El preu del contracte és de 15.000 euros, IVA (21%) exclòs.
_
Tercer.- Comprometre la despesa de 18.150 euros com a preu del contracte amb
càrrec a la partida 6-313-221061 del Pressupost municipal en vigor.
Quart.- El termini de durada del contracte és de 60 mesos.
Cinquè.- Notificar la present adjudicació a l'adjudicatari, en els termes previstos en
l'art. 151.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic”.
_
Intervencions
El Sr. Vilageliu que la instal·lació dels desfibril·ladors és una mesura òptima, que
entenia que és important que al costat d’allò hi hagi una formació per evitar que el
mal ús comporti una lesió. Que seria convenient que la formació s’ampliï a totes les
entitats o persones que vulguin i que ,efectivament, el millor és que el quart el porti
la policia.
El Sr. Blanch que des de fa temps es parla de disposar-ne, que és totalment
necessari. Demana si al termini dels 60 mesos, els desfibril·ladors quedaran
propietat de l’ajuntament i si el que s’haurà de contractar serà el manteniment.
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El Sr. Gonzalo demana si els desfibril·ladors són automàtics o semi-automàtics,
perquè existeixen dos models, i els automàtics encara que s’apliquessin no
funcionen si la persona no pateix una fibril·lació, per això poden ser utilitzats sense
formació prèvia. També cal valorar el temps d’accés al desfibril·ladors, perquè el
màxim és de 10 minuts i més tard d’això no té efectivitat i no es pot fer res.
La regidora Sra. Cristina contesta al Sr. Gonzalo que són automàtics, i la
descàrrega també ho és, però la utilització es fa en dos parts, i en la que s’actua
manualment el mateix desfibril·lador assenyala la correcció del procediment.
L’alcalde comenta que davant el fet que la col·locació sigui exterior, comporta el
risc de que algun brètol el malmeti o se l’emporti, per això existeix una alarma
connectada amb la policia que de seguida se n’assabentarà del desfibril·lador que
ha estat manipulat, el que també dóna una garantia.
Sotmès a votació la proposta és aprovada amb el vot positiu unànime dels sis
regidors de CiU, el tres d’I-ERC, dos del PSC, un del PP i el regidor d’ICV-EUIA.
8.ACORD
D'APLANAMENT
EN
ELS
RECURSOS
CONTENCIOSOS
ADMINISTRATIUS FORMULATS PER OPERADORES DE TELEFONIA MÒBIL,
EN RELACIÓ A ORDENANÇA FISCAL MUNICIPAL, REGULADORA DE TAXA
PER APROFITAMENT ESPECIAL
DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR
D'EMPRESES EXPLOTADORES SERVEIS DE SUBMINISTRES D'INTERÈS
GENERAL
L’alcalde explica que ja existia l’ordenança que estableix que les empreses de
telefonia que ofereixen els seus serveis utilitzant el domini públic, han de satisfer
una taxa, però els tribunals han declarat la nul·litat dels preceptes de l'Ordenança
Fiscal en allò que fa referència a la extensió a les operadores que no siguin titulars
de les xarxes a través de les quals s'efectua el subministrament. Per això, encara
que a Santa Eulàlia no hagin arribat aquestes sentencies es proposa l’aplanament
per tal de no generar més despeses.
La proposta dictaminada favorablement és com segueix:
“Aquest Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana va aprovar l’Ordenança fiscal
reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor
d’empreses explotadores de serveis de subministres d’interès general, per a
l'exercici 2010, seguint el model proposat per la Diputació de Barcelona.
Igualment, l’Ajuntament ha delegat les funcions de gestió, inspecció i recaptació de
dita taxa en la Diputació de Barcelona, que les porta a terme a través de
l’Organisme de Gestió Tributària.
Per part de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en ús de
les facultats delegades pels Ajuntaments de la Província, s'han vingut practicant
liquidacions en concepte de taxa per aprofitament especial del domini públic local a
favor d'empreses explotadores de serveis de subministres d'interès general,
corresponents a les diverses operadores de telefonia mòbil, conforme a l'Ordenança
fiscal aprovada pels dits Ajuntaments.
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Contra les liquidacions practicades pel dit Organisme, les operadores de telefonia
mòbil van interposar recursos contenciosos administratius davant dels Jutjats
Contenciosos Administratius de Barcelona, i contra les sentències dictades per
aquests jutjats s'han formulat, en el seu cas, els corresponents recursos d'apel·lació
davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
En el marc dels esmentats recursos contenciosos administratius, el Jutjat del
Contenciós Administratiu número 17 de Barcelona ha formulat qüestió prejudicial
davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que ha estat resolta mitjançant
Interlocutòria de data 30 de gener de 2014 en els següents termes:
"En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara:
El Derecho de la Unión debe interpretarse, a la vista de la sentencia de 12 de julio
de 2012, Vodafone España y France Telecom España (C-55/11, C-57/11 y C58/11), en el sentido de que se opone a la aplicación de una tasa, impuesta como
contrapartida por la utilización y la explotación de los recursos instalados en una
propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de la misma, en el sentido
del artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de
comunicaciones electrónicas (Directiva autorización), a los operadores que prestan
servicios de comunicaciones electrónicas sin ser propietarios de dichos recursos."
Per la seva part, la sentència de 12 de juliol de 2012, a la que fa referència la
Interlocutòria anteriorment transcrita, resolia les qüestions prejudicials (C-55/11,
C-57/11 y C-58/11) formulades pel Tribunal Suprem, en els següents termes:
"En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:
1) El artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE el Parlamento Europeo y del Consejo, de 7
de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones
electrónicas (Directiva autorización), debe interpretarse en el sentido de que se
opone a la aplicación de un canon por derechos de instalación de recursos en una
propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de la misma, a los
operadores que, sin ser propietarios de dichos recursos, los utilizan para prestar
servicios de telefonía móvil.
2) El artículo 13 de la Directiva 2002/20 tiene efecto directo, de suerte que confiere a
los particulares el derecho a invocarlo directamente ante los órganos
jurisdiccionales nacionales para oponerse a la aplicación de una resolución de los
poderes públicos incompatible con dicho artículo"
L'esmentada resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de data 30 de
gener de 2014,
ha confirmat la improcedència de l'exacció de la taxa per
aprofitament especial del domini públic local a aquelles operadores de telefonia
mòbil que no siguin propietàries de les xarxes utilitzades per a la prestació dels
serveis de comunicació.
En aplicació de la doctrina continguda a la referida sentència del Tribunal de Justícia
de la Unió Europea, de data 12 de juliol de 2012, així com a la vista de les
conclusions presentades per l'Advocada General en les qüestions prejudicials
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resoltes en dita sentència, el Tribunal Suprem ha dictat un gran número de
sentències en les quals declara la nul·litat dels preceptes de l'Ordenança Fiscal
reguladora de la taxa en allò que fa referència a la regulació del fet imposable i
condició de subjecte passiu d'aquelles operadores que no siguin propietàries de les
xarxes a través de les quals s'efectuïn els subministraments, així com al mètode de
quantificació de la taxa previst a la pròpia Ordenança, declarant també la nul·litat
de l'article de l'Ordenança referent a la quantificació.
Per totes, la Sentència del Tribunal Suprem de data 15 de març de 2013, resol
expressament al respecte:
"PRIMERO.- Que debemos estimar y estimamos el recurso de casación interpuesto
por la representación procesal de "Telefónica Móviles España, S.A." contra la
Sentencia dictada, con fecha 17 de septiembre de 2009, por la Sala de lo
Contencioso-administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, en el recurso número 271/2008, que se casa y anula.
SEGUNDO.- Que debemos estimar en parte el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por "Telefónica Móviles España, S.A.", contra la Ordenanza Fiscal
reguladora de la Tasa por aprovechamiento especial del dominio público local, a
favor de empresas explotadoras de servicios de suministros de interés general, del
Ayuntamiento de Abrera, declarando, en relación con la prestación de servicios de
telefonía móvil, la nulidad del último inciso ("con independencia de quien sea el
titular de la red") del apartado 2 del artículo 2; del apartado 2 del artículo 3, en
cuanto atribuye la condición de sujeto pasivo de la tasa regulada a las empresas o
entidades que no sean titulares de las redes a través de las cuales se efectúen los
suministros, aunque sean titulares de derechos de uso, acceso o interconexión a las
mismas; y del artículo 5.
TERCERO.- No hacemos expresa condena sobre las costas de este recurso de
casación ni sobre las devengadas en la instancia.
En conseqüència, i atès que aquesta Administració assumeix la decisió adoptada
pels Tribunals sentenciadors, resulta procedent aplanar-se als recursos
contenciosos administratius 259/2010 CH i 361/2010 J, que es segueixen davant
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós administratiu,
Secció Primera, en els estrictes termes continguts a la decisió del Tribunal Suprem
expressada a la sentència abans transcrita, amb la finalitat d'acatar els criteris
jurídics fixats per l'Alt Tribunal i evitar litigis innecessaris.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aplanar-se en els recursos contenciosos que s’especifiquen seguidament,
interposats per les operadores de telefonia mòbil contra l’Ordenança fiscal
reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor
d’empreses explotadores de serveis de subministres d’interès general, aprovada per
aquest Ajuntament per als exercicis que, així mateix s’especifiquen, i que es troben
en tramitació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en els estrictes
termes continguts a la decisió del Tribunal Suprem expressada a la sentència
transcrita a la part expositiva d’aquest acord:
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Nº RECURS

RECURRENT

EXERCICI

259/2010 CH

Telefónica Móviles España, SA

2010

361/2010 J

France Telecom España, SA

2010

Segon.- Comunicar aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en
els procediments de referència, i a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació
de Barcelona”.
Intervencions
El Sr. Blanch confirma que no es faria amb caràcter retroactiu i tampoc no es
tornarien les taxes que eventualment s’hagessin percebut.
Sense intervencions, la proposta és aprovada amb el vot favorable de sis regidors
de CiU, dos del PSC, un del PP i un regidor d’ICV-EUIA. S’abstenen el tres regidors
d’I-ERC.
9.- VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PPO5 EL RIERAL
L’alcalde explica que la modificació s’havia fet amb l’objectiu de clarificar i matisar
el redactat d’un precepte, concretament l’article 16 de les normes urbanístiques del
PPO5, que podien induir a confusió, i s’havia redactat d’acord amb la Comissió
d’Urbanisme de la Generalitat.
La proposta dictaminada favorablement és la següent:
“ANTECEDENTS
El mes de febrer de 2013, s’ha redactat la Modificació Puntual del Pla Parcial
d’Ordenació núm. 5. El Rieral (PPO-5), per part de l’advocat Sr. Xavier Figueras i
Claret, amb l’objectiu de clarificar i matisar el redactat d’un precepte normatiu
definit en aquest planejament. Concretament es proposa una millora del redactat
de l’article 16 de la vigent NNUU del PPO-5 (Edificació en bloc aïllat. Intensitat 2,
Clau 4/V) amb l’objectiu de precisar-ne la distribució del sostre entre els diferents
usos permesos, mantenint invariables per cada gàlib d’edificació els paràmetres de:
sostre màxim, nombre d’habitatges, alçada reguladora i nombre de plantes.
En data 2 d’abril de 2013 els Serveis Tècnics Municipals informen favorablement la
referida Modificació Puntual (en endavant MP) de febrer de 2013.
El Ple de l’Ajuntament de data 11 d’abril de 2013 va aprovar-lo inicialment, i en
data 8 de juliol de 2013, i sense que es presentessin al·legacions, es va aprovar
provisionalment.
La CTUB en sessió de 6 de novembre de 2013 va acordar suspendre l’aprovació
definitiva de la MP del PPO-5 El Rieral, fins que mitjançant un text refós verificat
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per l’òrgan que va atorgar l’aprovació provisional, s’incorporin una sèrie de
prescripcions.
L’objectiu bàsic del Text refós de la Modificació Puntual del Pla Parcial PPO-5 El
Rieral, de maig 2014, es donar compliment a l’esmentat acord de la CTUB de data
6.11.2013.
FONAMENTS LEGALS
- Normes Subsidiàries de Planejament (NSP) aprovades definitivament per la CUB
en sessió de 20.01.1995. Les determinacions d’aplicació al PPO-5 El Rieral es
regulen a l’article 53 del Text Refós de les NNUU de les dites NSP.
- Pla Parcial d’Ordenació núm. 5 El Rieral, aprovat definitivament per la CUB en
sessió del 13.12.1995 i acordada la seva publicació a efectes d’executivitat en data
26.01.2000
- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme, modificat parcialment per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
Concretament son d’aplicació els articles 96 i 97 en relació als 78 i 85 del referit cos
legal.
- Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret 305/2006 de 18 de juliol), en els seus
articles 117 i 118.
PROPOSTA
Vist l’informe jurídic obrant a l’expedient i l’informe emès pels Serveis Tècnics
Municipals, pel informa favorablement el Text Refós de la Modificació Puntual del
PPO5 El Rieral.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Verificar el Text Refós de la Modificació Puntual del Pla Parcial d’Ordenació
núm. 5 del Rieral, que compleix les prescripcions establertes en sessió de 6 de
novembre de 2013 per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona.
Segon.- Trametre aquest acord juntament amb el Text Refós de la Modificació
Puntual del Pla Parcial d’Ordenació núm. 5 del Rieral degudament diligenciat, a la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.
Intervencions
El Sr. Exojo que d’aquest tema ja se n’havia parlat i sembla que no s’han pogut
regularitzar els habitatges de planta baixa. Que des d’I-ERC convenen en què es
pugui solucionar aquest problema que s’arrossega de fa temps. També demana si
existeix alguna altra actuació per solucionar el problema d’aquestes famílies.
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L’alcalde contesta afirmativament, que des d’urbanisme ja els havien dit que això
no s’aconseguiria amb la present modificació, que s’havia de fer en el context del
Pla d’Ordenació. Per això, l’equip de govern havia previst en el POUM que es
tramita regularitzar aquests locals que s’estan fen servir com habitatge. Que tots el
locals que s’utilitzen com habitatges i tenen una superfície igual o superior a 36 m2
quedaran regularitzats com habitatges. Lamentablement, els que són de mides
inferiors no podran ser-ho perquè incompleixen el codi tècnic d’edificació.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada amb el vot unànime del sis regidors de
CiU, el tres d’I-ERC, dos del PSC, un del PP i el regidor d’ICV-EUIA.
10.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 4/2014 EXTRAORDINARI,
L'ADQUISICIÓ D'UNA DESBROSSADORA PER LA NETEJA VIÀRIA

PER

A

L’alcalde manifesta que llegint el títol podia venir a la memòria la màquina de
segona mà que es va comprar per fer la neteja viaria, i de la que es reconeix que ni
va funcionar adequadament ni va complir els objectius previstos. Ara, però, es
tracta de quelcom diferent, ja que es proposa l’adquisició d’una desbrossadora
nova. La màquina s’entregarà al mes de setembre, i entretant, el proveïdor ha cedit
la màquina que té d’exposició per tal que l’ajuntament pugui comprovar la seva
utilitat i funcionament. Es calcula que la màquina farà la feina que realitzen
manualment tres persones, pel que s’alliberaran dos persones de la brigada que
podran recolzar les feines als barris.
La proposta dictaminada favorablement és la següent:
“Expedient de modificació dels crèdits del pressupost de l’Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana 4/2014.
La modificació de crèdits número 4/2014 del pressupost de l’Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana implica:
a)Crèdit extraordinari per assignar crèdit per a la realització d’una despeses,
específica i determinada que no pot demorar-se fins al següent exercici, per la que
no existeix crèdit o el crèdit és insuficient i no ampliable.
Vist l’informe d’Intervenció de data 19 de juny de 2014.
Vist el que disposen l’article 169, 170, 171 i següents del RDL 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i
les bases d’execució del pressupost per a l’any 2014.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Dotar un crèdit extraordinari per la realització d’una despesa específica per
import de 12.051,60 euros, finançada mitjançant baixes de crèdits de despeses
d’altres partides del pressupost vigent no compromeses, la dotació de les quals es
consideren reductibles sense pertorbació del servei respectiu.
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MODIFICAC.DE CRÈDIT 4 - 2014
A) CRÈDIT EXTRAORDINARI
Despeses en augment
Aplicació

Concepte

Urbanisme
3/155/623002 DESBROSSADORA NETEJA VIÀRIA

Consignació
Consignació
Modificació
Inicial
Final
-

Total increment
Baixa de despeses
Aplicació

Concepte

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT VIES
3/155/210001 PÚBLIQUES
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
5/155/210004 NETEJA VIÀRIA
Total reducció

12.051,60

12.051,60

12.051,60
Previsions
Inicials

Modificació

Consignació
Final

77.000,00

-6.051,60

70.948,40

6.000,00

-6.000,00

0,00

-12.051,60

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”.
Intervencions
El Sr. Vilageliu, que li sap greu que s’hagi que reconèixer que l’adquisició d’aquella
màquina va ser un fiasco, perquè repetidament havien avisat de que allò de cap
manera no podia funcionar. Respecte a la nova proposta d’adquisició, han vist la
màquina, i de tractar-se d’un model semblant, entén que difícilment desbrossarà
llocs amb un mínim de dificultats, perquè sembla que es tracta d’una talladora de
gespa, i amb risc de bolcar per segons quines feines. De ser així, en uns mesos la
compra pot tornar a ser un altre fiasco que lamentar.
L’alcalde contesta que la màquina no és per tallar gespa, encara que també ho
podria fer, que es per desbrossar matolls, canyes, etc.,
El Sr. Vilageliu insisteix en la seva apreciació i diu que de desbrossadores n’hi ha de
dos tipus, les manuals i les desbrossadores de tractor, que porten un complement
amb una prolongació pel darrere del vehicle. Per això, li sembla que la màquina que
es proposa no és l’adequada per atendre les necessitats de Santa Eulàlia, on
existeixen moltes superfícies que no són planes. No ho considera una adquisició
encertada. D’altre banda, els diners que es destinen a l’adquisició es trauran
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d’altres partides, probablement de neteja o d’obres, i amb l’intercanvi tampoc no es
veurà compensada la compra.
El Sr. Fuertes diu que el tractoret que actualment fa els marges, comporta una
despesa mensual de 8.000 euros. Que és cert que la màquina que es proposa
adquirir, tot i ser 4x4, no pot fer els marges que tenen una inclinació superior al 25
per cent, però pot treballar en moltes altres zones, com ara el PPO2 davant el
Pavelló, Can Font, tot el voltant del riu, el camí fluvial, etc.., fent una feina
interessant i profitosa. Que sense tenir en compte l’estalvi de personal referit, tan
sols amb la reducció de la despesa mensual del tractor, la màquina s’amortitzarà en
menys de dos anys. Respecte a la mecànica, que es tractava de la primera i millor
marca del mercat.
L’alcalde diu que l’adquisició s’havia analitzat amb molta cura, i disposar d’aquesta
eina és un benefici pel poble.
El Sr. Blanch que el que li preocupa és d’on es treuen el diners per pagar la
màquina, és a dir, del pressuposts de conservació i manteniment de vies públiques
i de neteja viaria. D’aquesta forma, es treuen diners destinat al manteniment de
l’entorn en favor de disposar d’aquesta màquina.
L’alcalde diu que precisament la màquina farà les feines que abans estaven
consignades en les mateixes partides, i serà mes efectiva, aconseguint millores i
tenint el poble més endreçat.
El Sr. Blanch insisteix que la seva impressió és que al treure aquest diners es
podran arranjar menys forats i repercutirà en el barris.
Votació. La proposta és aprovada amb el vot favorable de sis regidors de CiU i un
del PP. Voten en contra el tres regidors d’I-ERC. S’abstenen el dos regidors del PSC
i el regidor d’ICV-EUIA.
11.- RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE DESPESA DE REPARACIÓ DE
VEHICLES DE LA POLICIA 2013.
L’alcalde explica que a l’any 2013 es van fer una sèrie de reparacions als vehicles
de la policia i s’ha reconegut la despesa en l’exercici posterior i per tant ara cal fer
aquesta modificació.
La proposta dictaminada favorablement és la següent:
“És reconegut per tothom que, entre totes les administracions que integren el
sector públic, l’administració local és la més propera als ciutadans i per tant, la
primera a la que es dirigeixen per qualsevol consulta.
Dintre dels principis enunciats a l’article 103 de la Constitució Espanyola que regeix
l’activitat de les administracions públiques, l’administració local ha de procurar
ajustar la seva actuació a la agilitat i eficàcia que demanen els seus ciutadans. És
per tot això que, per donar resposta als ciutadans, l’actuació administrativa no
s’ajusta estrictament al rígid procediment legal.
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En aquest sentit a l’exercici anterior s’han dut a terme determinades despeses que
s’ha reconegut la despesa en exercici posterior a la seva realització, corresponents
a subministraments de béns i prestació de serveis , tots ells necessaris i
indispensables per el normal desenvolupament dels diferents serveis municipals i
els serveis prestats per aquest Ajuntament.
Tot i que s’han dut a terme existint crèdit suficient i adequat reconegut en exercici
posterior a la seva realització, l’Ajuntament està obligat al pagament de les
esmentades despeses, prèvia imputació dels mateixos al pressupost municipal. El
propi legislador coneixedor de l’existència d’aquestes actuacions irregulars, però tot
i així necessàries per la prestació de serveis indispensables, contempla la imputació
d’aquestes despeses al pressupost corrent, inicialment prohibida per el principi d’
anualitat pressupostària, mitjançant la tramitació d’un expedient de reconeixement
extrajudicial de crèdits.
Per tot això considerem que en aquests supòsits resultaria aplicable la teoria de
l’enriquiment injust, sempre que l’import de les factures i la seva bona execució es
conformin pels tècnics i/o regidors responsables de les diferents prestacions.
Tot això sense perjudici que l’Ajuntament abans d’acordar el reconeixement de
l’obligació requereixi els informes pertinents per acreditar la bona execució real de
les obres, subministres i serveis objecte de l’expedient. Cal destacar que les
factures i justificants objecte del present reconeixement extrajudicial de crèdit es
troben conformats per el regidor o cap d’àrea responsable, tenint en compte també
que la imputació d’aquestes despeses no causarà perjudici al pressupost de l’
exercici corrent.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Que es procedeixi al RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT a
imputar al pressupost corrent, de les despeses portades a terme a l’exercici
anterior, no imputades al seu moment segons la següent relació:
TERCER: Rumoncar, S.L.
Factura
000013000349
000013000375
000013000420
000013000493
000013000511
000013000587
TOTAL

Import
388,41
226,66
169,40
191,34
301,37
736,07
2.013,25

Segon.- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i efectuar el pagament amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 1-130-214000 Reparació vehicles policia
municipal per un import de 2.013,25 euros les factures detallades anteriorment.
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Tercer.- Comunicar el present acord a intervenció i tresoreria per a que procedeixin
a la seva comptabilització i pagament”.
Intervencions
El Sr. Cabot que com s’ha dit tantes altre vegades, devien ser factures que havien
quedat en un calaix, però s’abstindran perquè entenen que la gestió econòmica és
molt millorable.
El Sr. Montes contesta que el cas no és el mateix al que es refereix el Sr. Cabot.
Que aquestes factures havien entrat al registre com una sola i grapades les
factures adjuntes no s’havien registrat ni aprovat. Ara exclusivament es presenten
per qüestions de procediment, ja que l’aprovació de factures es fa per decret
d’alcaldia o delegació a la Junta de Govern, i excepcionalment, quan es tracta d’un
exercici anterior, la seva aprovació correspon al Ple de l’ajuntament.
El Sr. Blanch diu que evidentment el proveïdor ha de cobrar, i l’ajuntament pagar
aquestes factures, el que lamenta és que aquest fets es venen produint, i caldria
ser una mica més diligent per evitar-los.
Votació. La proposta és aprovada amb el vot favorable de sis regidors de CiU i un
del PP. S’abstenen el tres regidors d’I-ERC, el dos regidors del PSC i el regidor
d’ICV-EUIA.
MOCIONS.
12.- PROPOSTA RELATIVA A L'AVANÇAMENT DE L'EDAT DE JUBILACIÓ
DELS MEMBRES DE LA POLICIA LOCAL.
El Sr. Gonzalo impulsor de la proposta manifesta que l’origen no és ICV-EUIA, que
només fa de transmissor, que era una demanda de la “Plataforma nacional unitària
per l’avançament de l’edat de jubilació de les policies locals i autonòmiques”, on
participen els principals sindicats policials, i estant tots els present conformes amb
el redactat, entenia que no calia reitera-ho.
La proposta/moció diu:
Atès que una esmena dins els Pressupostos Generals de l’Estat per al 2010, va
modificar la llei 40/2007, de 4 de desembre, de mesures en l’àmbit de la Seguretat
Social, per aprovar l’aplicació de coeficients reductors a l’edat de jubilació per al cos
de la policia autonòmica de l’Ertzaintza.
Atès que la modificació legislativa necessàriament va admetre el reconeixement de
la professió de policia com a col·lectiu especialment vulnerable, i la necessitat
d’ajustar la seva vida laboral a la situació real definida en la Llei General de
Seguretat Social que en el seu article 161.bis.1. protegeix les professions d’una
"naturalesa especialment penosa, tòxica, perillosa o insalubre" i on es registren
”altes taxes de morbiditat o mortalitat".
Atès que l’establiment dels coeficients reductors implica i requereix la prèvia
realització d’estudis sobre la sinistralitat, perillositat i toxicitat de les condicions de
treball del sector, el seu impacte en els processos d’incapacitat laboral en els
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treballadors/es, i els requeriments físics
d’aquesta activitat.

requerits per al desenvolupament

Atès que en relació al col·lectiu de policies locals i autonòmiques, els estudis
realitzats per diversos organismes, deixen clar que hi ha signes de perillositat i
penositat en el desenvolupament de la seva activitat, i que els requisits psicofísics
necessaris per l’ingrés al col·lectiu i el desenvolupament de la seva vida laboral no
poden realitzar-se a partir de determinades edats. Es compleixen així els
requeriments de la legislació per la reducció de l'edat d’accés a la jubilació de
col·lectius de treball de naturalesa excepcionalment penosa, tòxica, perillosa o
insalubre.
Atès que ja no està en qüestió que la professió de policia, independentment de la
seva dependència orgànica, és una professió de risc, i que la normativa, els estudis
realitzats, i l’experiència en el desenvolupament de la professió especialment en les
grans ciutats avalen l’avançament de l'edat de jubilació.
Atès que l’existència de la jubilació anticipada en altres cossos de seguretat de
l'Estat, així com la inclusió de la policia autonòmica Ertzaintza, ratifiquen la
necessitat de regulació, i no discriminació per analogia, de la resta de policies. Un
risc similar requereix una cobertura igual. Un policia amb edat elevada és un risc
per a la seva pròpia seguretat en el treball, i un risc per una protecció eficaç dels
ciutadans i ciutadanes i les seves propietats. La seguretat és un dret de la
Ciutadania.
Atès aquesta demanda és avalada per la Plataforma Nacional per l’avançament de
l’edat de jubilació de les policies locals i autonòmiques on participen els principals
sindicats policials (CCOO, UGT, CSIF, CSL, COP) .
Per tot això es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Instar a la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social, a la Direcció General
de Planificació del Territori de la Seguretat Social, i a la FMC, ACM i FEMP, a que
proposin al Congrés dels Diputats la modificació legislativa en matèria de Seguretat
Social que permeti l’avançament de l’edat de jubilació de la policia local, mitjançant
l’aplicació dels coeficients reductors en l’edat de jubilació dels membres dels cossos
de Policia Locals, amb les mateixes condicions que es contemplen en la disposició
addicional quadragèsima cinquena del Reial Decret Legislatiu 1/994 pel qual
s’aprova el text de la Llei General Seguretat Social, introduïdes per la Llei 40/2007
de 7 de desembre, de mesures en el camp de la Seguretat Social.
Segon.- Sol·licitar al Govern de l’Estat el reconeixement de la professió policial com
professió de risc, i com a resultat, l’elaboració d’un catàleg de malalties
professionals amb l’objectiu de protegir la salut i posar fi a la injustícia d’una edat
de jubilació que no pren en compte la sinistralitat en el sector, la penositat, la
perillositat, i la toxicitat de les condicions de treball, així com l'impacte en els
processos d’incapacitat laboral que genera i els requisits exigits per al
desenvolupament de la tasca de policia.”
Intervencions
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El Sr. Blanch que s’havia encertat en deixar aquest assumpte damunt la taula en
l’anterior Ple, perquè això havia permès que tots es posessin d’acord, i a mes
també s’havia fet intervenir la representació dels treballadors en la comissió
paritària.
El Sr. Cabot que també els sembla bé, però havien demanat participar i no havien
sabut res més, fins a la presentació a la Comissió Informativa. Per tant, el
procediment no havia estat prou participatiu ni suficientment clar. Com que en els
temes de personal no se’ls facilita informació prèvia, s’han d’abstenir al igual que
faran ara.
La Sra. Valls aprofita per recordar unes coses de la policia que sempre són
convenients. Que la policia és l’únic cos de seguretat que depèn de la corporació
local; que la seva estructura i organització jerarquitzada acaben en l’alcalde; que
aquest concepte de la policia obeeix a unes necessitats que es van plantejar als
anys quaranta, al canviar els criteris dels serveis que s’havien de donar a la
població, que ve heretat de l’edat medieval, d’un sistema de defensa que hi havia a
les poblacions i ciutats, i per tant CiU sempre ha defensat de la policia aquesta
tradició de defensa i seguretat ciutadana. Que són responsables de la seguretat als
llocs públics, de l’ordenació del trànsit dels vehicles i les persones a les vies
urbanes, i la protecció civil i del medi ambient actualment. També, que sempre ha
cregut que la policia s’ha de posar en valor perquè vetlla pel municipi, i que és molt
important i cal dignificar al màxim la seva funció, dotant-la en la mesura del màxim
possible, dels
mitjans adients, i aconseguir, ja des de les escoles, un
reconeixement per part del tots el ciutadans. Que tenint present la ferma creença
de CiU en la necessitat i les bones pràctiques d’aquest cos, recolzaran tot allò que
pogui reforçar la seva actuació i la seva dignitat, i el tracte just a cadascun dels
seus membres, i atès que des de l’alcaldia es va parlar amb aquest cos i el seus
representants, i també comparteixen que es porti la moció al ple, votaran a favor.
Votació. La proposta és aprovada amb el vot favorable de sis regidors de CiU, dos
del PSC, un del PP i un regidor d’ICV-EUIA. S’abstenen el tres regidors d’I-ERC.
13.- PROPOSTA RELATIVA A LA RECLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL DELS
AGENTS I CAPORALS DEL COS DE LA POLICIA LOCAL.
El Sr. Gonzalo defensa la proposta indicant que conté un valor afegit, com és el que
sigui la pròpia policia la que demani un major grau de formació per accedir al cos.
Considerant que per part de tots s’exigeix cada vegada més als funcionaris, i a la
policia en particular, el fet que els policies demanin una major qualificació i
exigència és positiu i beneficiós per a tothom, perquè puguin complir amb millor
qualitat les funcions assignades.
El text diu:
“Des que a l’any 1992 es va dur a terme la reclassificació professionals de les
policies locals de tot l’estat al nivell C1, aquesta ha estat una de les aspiracions
més justament reivindicades pels policies locals de Catalunya i per les
organitzacions sindicals que els representen .
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La demanda social d’un policia cada vegada més preparada, l’evolució positiva dels
nivells acadèmics de la societat espanyola, i la pròpia exigència dels respectius
cursos bàsics per al accés a la funció policial, fan imprescindible el requisit d’un
nivell de titulació superior al de Graduat Escolar o Formació Professional de 1 er.
Grau, o equivalent (ara, Ensenyament Secundari Obligatori).
Tot i així, la reclassificació de grups, no ha d’implicar necessariament un increment
de les retribucions en còmput anual. La Generalitat es actualment l’única
administració que demora la millora de la professionalització de les policies locals al
territori de Catalunya.
Per això les Policies Locals de Catalunya no poden renunciar a un dret del que ja
disposen els cossos de policia estatal, autonòmics i la resta de les policies locals de
tot l’Estat. De totes les policies locals a l’estat (17 comunitats autònomes i 2 ciutats
autònomes), només en Catalunya i en Madrid, no tenen reconeguda la
reclassificació professional.
Per això des de CCOO, demanen al Govern de la Generalitat i a la resta de partits
politics una resposta de modificació de la Llei 16/91de Policies Locals, per tal que
els membres d’aquests cossos siguin reclassificats en els respectius grups de
titulació en la mateixa línia que els cossos estatals, autonòmics i locals esmentats.
La Llei 16/1991, de 10 de juliol, de Ies policies locals, en el seu article 24, estableix
que els cossos de policia local s'estructuren en escala bàsica, que compren les
categories de caporal i agent.
A la referida escala bàsica li correspon el Grup D. La Llei 7/2007, de 12 d'abril, de
l'estatut bàsic de l'empleat públic que subdividir el Grup C en dos subgrups. Cl i C2,
segons la titulació exigida per d’ingrés (al primer es requereix títol de batxiller o
tècnic i al segon títol de graduat en educació secundària obligatòria.
Alhora, els grups de classificació existents a l'entrada en vigor de la llei s'havien
d'integrar en els grups de classificació professional de funcionaris d'acord amb les
equivalències següents: el Grup D corresponia el subgrup C2; i el Grup C, al
subgrup C1.
Quan es va aprovar la Llei 10/1994, del 1 de juliol de la policia de la Generalitat
Mossos d'Esquadra, l'article 20 preveia que a l'escala bàsica, que comprenia la
categoria de Mosso i Caporal, li corresponia la titulació del Grup D.
Tanmateix, l’article 5 del Reial Decret Llei 12/95, reclassificaven als membres del
Cos Nacional de Policia i la Guàrdia Civil del grup D al grup C.
L'article 36 de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives va
afegir una disposició addicional sisena a l’esmentada Llei 10/1994, d'l1 de juliol, on
es definia que els funcionaris del Cos de Mossos d'Esquadra de les categories de
mosso o mossa i caporal o capola-la de l'escala bàsica es classifiquen a efectes
administratius de caràcter econòmic, en el Grup C.
La modificació legal que va comportar que els mossos o caporals passessin d’un
grup D a un grup C1 no tenia una finalitat econòmica.
Alguns ajuntaments de Catalunya (Barcelona, Castelldefels. Esplugues de
Llobregat, Barberà del Vallès, etc…) ja han acordat la reclassificació al grup C1 per
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a les seves policies, com a situació econòmica -administrativa de les seves policies
locals.
La Comissió d’interior del Parlament de Catalunya, el 3 d’abril es va reunir per
debatre la referent a la classificació dels agents i caporals de les policies locals en el
grup C1, i és va aprovar per unanimitat.
El Ministeri de Educació, ha aprovat per Ordre ECD/405/2014, de 12 de març
l’equivalència d’Agent de Policia Local al títol de Tècnic Grau Mitjà corresponent a la
formació professional del sistema educatiu per tot l’estat.
Dels cinc cossos policials presents a Catalunya, només el de les policies locals
encara resten inclosos en el grup C2.
Per tot això es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER: Instar al Govern de la Generalitat a dur a terme les modificacions legals
que siguin necessàries per tal que els agents i caporals de l’escala bàsica de les
policies locals de Catalunya es classifiquin, a efectes administratius de caràcter
econòmic, en el grup C1, mitjançant entre d’altres, la modificació de la Llei 16/91,
de 10 de3 juliol, de les policies locals.
SEGON: Aplicar aquesta mesura a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
garantint que la diferencia retributiva del sou base, resultants de la classificació en
el grup C1, es dedueixi del complement específic de la corresponent relació de llocs
de treball”.
Intervencions
El Sr. Cabot que estan d’acord amb el que diu el Sr. Gonzalo, i consideren que la
policia és un servei bàsic dels serveis al ciutadà, però precisament per això, tot el
que afecta la policia s’hauria de fer per consens, parlant-ho, i no fer-ho
unilateralment des del govern sense dir res a ningú. Com que no estan d’acord en
la manera de fer que té l’equip de govern s’abstindran, però no perquè no
comparteixin la proposta, que sí els sembla bé.
L’alcalde contesta que ha sofert un malentès, perquè aquestes mocions ja s’havien
tractat dos mesos abans, en un ple anterior, i malgrat que tots el regidors estaven
d’acord, es va decidir posposar-ho fins a conèixer l’opinió de la mateixa policia. Un
cop es varen pronunciar favorablement, s’ha portat al Ple, però no existeix res que
s’hagués d’afegir, negociar o parlar.
El Sr. Cabot diu que havien rebut un correu electrònic de la policia, i ho havien
respost dient exactament el que acabava de manifestar, que si es parla amb la
policia ha de fer-ho tota la representació dels regidors, per que tinguin cabuda totes
les opinions, i no tants sols una part de consistori.
L’alcalde diu que no cal allargar la discussió, que l’assumpte és que tothom ha
disposat de la informació, i tants sols es tractava de que la policia es mostrés
conforme, pel que no tenia sentit una nova reunió per parlar del mateix. En
qualsevol cas, respecta el posicionament del Sr. Cabot.
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Votació. La proposta és aprovada amb el vot favorable de sis regidors de CiU, dos
del PSC, un del PP i un regidor d’ICV-EUIA. S’abstenen el tres regidors d’I-ERC.
14.- PROPOSTA RELATIVA A LA CONVOCATÒRIA D'UN REFERÈNDUM SOBRE
LA MONARQUIA I PER UN PROCÉS CAP A LA REPÚBLICA.
El Sr. Gonzalo manifesta que des de fa temps disposa d’aquesta moció, però
dubtava en presentar-la, ja que degut al procés que es viu a Catalunya, es pot
decidir sobre la pertinència o no a un estat abans de considerar quina forma de
govern és desitjable. En qualsevol cas, l’allau de correus amb mocions aprovades
pels ajuntaments, també amb vot favorables de CiU, i alguns del PP, en favor de
decidir si la forma de govern més convenient és una monarquia o una república, li
ha fet decidir-se a presentar-la al ple per la seva aprovació.
El text diu:
“Des del compromís amb els ideals de justícia, llibertat, igualtat i fraternitat, hereus
i hereves del llegat social, cultural i emancipador de la II República, hem de
manifestar que no acceptem un relleu automàtic mitjançant una Llei orgànica sense
obrir l’oportunitat democràtica de consultar la ciutadania i debatre i decidir sobre el
model d’estat.
En la recent abdicació del rei Joan Carles de Borbó es posa de manifest la fi de
règim que viu el sistema polític i en especial el model d’estat i les relacions
Catalunya-Espanya, aprovats després de la dictadura i en el període de la transició
democràtica. Un model que ha regnat a l’Estat espanyol en els darrers 40 anys i
que s’ha demostrat esgotat i accentuat pel fet que moltes generacions no l’han
pogut escollir, demanda la reforma constitucional i la convocatòria d'un referèndum
on sigui la ciutadania qui decideixi lliurement amb els seus vots tot allò que afecta
les seves vides i on puguin decidir quin sistema polític, quin model econòmic, i quin
model de societat desitgen.
A la vegada ens reafirmem en la necessària continuïtat del procés de consulta sobre
el futur polític de Catalunya.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
Primer.- L'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana reclama a l’Estat espanyol
impulsar un procés constituent per a plantejar la República i un altre model d’Estat
utilitzant tots els mecanismes que preveu la Constitució Espanyola.
Segon.- Declarem esgotat el model d'Estat actual, i cridem a la ciutadania a exigir
la reforma de la Constitució i la convocatòria d'un referèndum, on sigui la
ciutadania qui decideixi amb els seus vots la forma d'Estat que prefereix.
Tercer.- Declarem que hem de continuar el procés per a l’exercici del dret a decidir
i que el poble de Catalunya s’expressi en llibertat el proper 9 de novembre
Quart.- Fer arribar els acords al Congrés dels Diputats i al Senat, al Govern de
l’Estat espanyol, al Govern de la Generalitat de Catalunya, així com a la Presidència
de la Unió Europea”.
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Intervencions.
El Sr. Vilageliu que han examinat el text amb cura i el seu partit representa
l’esquera “republicana” i conseqüentment consideren que per Catalunya i per
tothom, la república és la millor manera de regir-se, i qualsevol estat hauria de
tenir com a objectiu ser més fraternal i més just, en suma, més republicà. Que la
república és la forma de govern cap on s’ha d’anar.
El Sr. Blanch que tal com ha dit el Sr. Vilageliu, el socialisme també és “socialisme
republicà”, i el cap d’estat no pot ser hereditari, sinó que democràticament cal que
els ciutadans ho triïn, i per això s’ha d’anar anar cap a la república.
El Sr. Montes diu que no sap si la república pot ser millor que la monarquia, perquè
existeixen matisos, i la situació és diferent si es compara un rei de caire dictatorial
amb una república democràtica. Però de ser a l’inrevés, amb un rei amb tarannà
democràtic i una república amb un president dictador, aleshores l’elecció pot no ser
tan senzilla. Des d’un punt de vista econòmic, al no estar subjecta a tants canvis,
considera que pot ser més favorable una monarquia. Amb independència de l’opinió
expressada, recolzarà la moció si s’efectua una mínima modificació en la redacció
de la moció, consistent en que en lloc de “plantejar el procés constituent per
implantar la república”, es consulti i demani al poble si vol un sistema monàrquic o
republicà.
El Sr. Vilageliu diu que reclamen la república, però amb els valors republicans, no
els de les falses repúbliques, que tants sols ho són nominalment, i respecte a les
modificacions que el Sr. Montes proposa, entén que el mateix sentit es recull al
text.
El Sr. Gonzalo reconeix que el redactat no és imparcial, que es clarament prorepublicà, però per la satisfacció que el regidor del PP hi voti a favor, manifesta que
està disposat a modificar-lo.
La Sra. Valls diu que inicialment no veien l’oportunitat d’aquesta moció, al tractarse d’un debat que pot resultar aliè, en moments en els que Catalunya està en una
altra qüestió, en un procés on es plantegen alternatives a la situació actual, però la
inclusió en la moció del punt tercer, obliga a CiU a recolzar-ho, i tot i que a
diferència d’altres, no es defineix com una formació republicana, assumeix els
valors d‘igualtat, llibertat, fraternitat i justícia, i també entenen que avui en dia el
plantejament d’un estat monàrquic no es correspon als moments actuals, i és una
forma obsoleta, més si cap al moment i de la manera que es va fer a l’Estat
Espanyol.
Finalment, es consensua el següent redactat:
“L’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana reclama a l‘Estat Espanyol un procés
per impulsar la república o un altre model de estat, utilitzant tots els mecanismes
que preveu la Constitució Espanyola”.
Votació. Sotmès a votació la proposta es aprovada amb el vot unànime del sis
regidors de CiU, el tres de I-ERC, dos del PSC, un del PP i el regidor de ICV-EUIA.
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15.- PROPOSTA DE SUPORT I SOLIDARITAT AMB ELS MEMBRES DE LA PAH
DENUNCIATS PER ENTITAT BANCÀRIA
El Sr. Gonzalo diu que tal com indica la Constitució Espanyola, a l’article 47, el dret
a un habitatge digne és un dret reconegut, però a la pràctica, davant determinades
situacions com la pèrdua del treball o que l’empresa o el negoci vagi malament, els
ingressos per fer front a l’hipoteca poden no ser suficients i haver d’afrontar la
possibilitat de pèrdua de la propietat. A més, aquesta situació no té ideologies i
succeeix a persones de qualsevol tendència. Segons l’Institut Nacional de
Estadística s’han produït més de 547.000 execucions hipotecàries, i sols en el
primer trimestre de 2014, 32.000, el que són xifres esgarrifoses, i es pot parlar del
que s’anomena una situació d’emergència habitacional, pel que cal pendre mesures
extraordinàries. Per la seva banda, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, amb
les seves actuacions ha aturat més de 1.135 desnonaments, i negociat solucions
acceptables pels afectats, com ara dacions en pagament o lloguers socials. És cert
que en ocasions la PAH ha d’aconseguir aquests resultats mitjançant accions de
desobediència civil o resistència passiva, i les entitats financeres reaccionen amb
denúncies. Això és el que va succeir al veí poble de L’Ametlla, essent denunciats set
activistes de la PAH, entre els que es troba el mateix Sr. Gonzalo. Però afegeix que
no es tracta de demanar una solidaritat personal, ja que sens dubte la justícia
donarà la raó a la PAH, i ja existeixen sentències que reconeixen que la PAH
organitza protestes cíviques i pacífiques, i que tan sols pretén protestar per la
política d’execucions hipotecàries del banc. Per tot, el més probable serà que ni tal
sols hi hagi judici, però igualment demana al Ple de Santa Eulàlia que formalment
expressi la seva solidaritat amb tots el activistes de la PAH. Solidaritat, davant una
entitat bancària, -Caixa de Catalunya-, que té una actitud més bel·ligerant i menys
negociadora, però que ha fet fallida com a mínim per la seva mala gestió, i sobreviu
gràcies als diners públics, als diners de tots. Per això, entenen que l’envit que
aquesta entitat fa en forma de denúncia als activistes, s’ha de contestar en forma
de solidaritat dels veïns i dels consistoris, demostrant a Caixa de Catalunya, que
l’actitud que té no és la mes adequada i la ha de canviar.
El text diu:
“Malgrat que la Constitució espanyola reconeix el dret a un habitatge digne,
Article 47
Tots els espanyols tenen dret a gaudir d'un habitatge digne i adequat. Els poders
públics promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per
fer efectiu aquest dret, regulant la utilització del sòl d'acord amb l'interès general
per impedir l'especulació. La comunitat participarà en les plusvàlues que generi
l'acció urbanística dels ens públics.
lamentablement és molt freqüent, que com a conseqüència de la situació
econòmica en que ens trobem, amb les xifres d’atur que tots coneixem i amb els
nombrosos negocis i petites empreses que han fet fallida, que nombroses famílies
es trobin sense els ingressos suficients que els permeti fer front a quota mensual
de la hipoteca de casa seva.
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Segons dades del INE s’han produit 547.966 execucion hipotecàries des de l’any
2007.En el primer trimestre de 2014 s’han produit un total de 32.565 processos
d’execució hipotecària, el que suposa un increment del 19,5% més respecte el
mateix trimestre del 2013, essent Catlunya la comunitat que liderar aquest trist
ranking. Xifres a les que s’han d’afegir les solucions extrajudicials, com ara les
dacions en pagament. En aquestes dades no es contemplen els desnonaments per
impagament del lloguer. Motius més que de sobres per considerar que ens trobem
en una situació d’emergència habitacional.
De tots es coneguda la actuació de la PAH, Plataforma d’Afectats per la Hipoteca,
que amb la seva actuació i les seves accions ha aturat 1135 desnonaments, ha
reallotjat a 1180 persones i tracta de forçar, amb diferents resultats, a les entitats
financeres a negociar solucions acceptables per als afectats, dacions en pagaments,
lloguers socials...
De la realització d’accions de desobediència civil i de resistència passiva dutes a
terme pels activistes de la PAH es deriven de vegades denuncies d’entitats
financeres. De manera particular, com a conseqüència de la ocupació de la agencia
de l’Ametlla de Catalunya Caixa el 03/02/2014 per demanar la dació en pagament
en el cas de Joana Montero, Caixa de Catalunya ha denunciat a 7 activistes de la
PAH, Felicidad Cano Conesa,Marta Casademunt Domènech, Joana Montero
Giménez, Rafael García García, Agustí Gonzalo Álvarez, Joaquina Carrasco Ruiz,
Juan Manuel Fernandez Ferran.
Confiem plenament en la absolució en el judici que està previst que es celebri el
proper 15/12/2014, com esta succeint habitualment en casos semblats, donat que
els activistes es van limitar a realitzar una protesta cívica i pacífica emparada
constitucionalment i que l’únic que pretenien era fer una protesta per la política
d’execucions hipotecàries del banc, alhora que volien donar suport a la petició de
negociació de la Joana.
Més enllà de la confiança en la absolució, trobem inadequat que una entitat que ha
fet fallida com a conseqüència de la nefasta, i dubtosa, gestió realitzada, que ha
hagut de ser rescatada amb diners públics, que han estat sostrets de fons destinats
a la sanitat o a educació, als serveis públics en general, que ha contribuït a la crisi
en la que estem tots immersos, es dediqui a denunciar a ciutadans que en el
exercici del dret de la protesta defensen el drets de persones afectades per les
conseqüències de les que en bona mida és responsable la pròpia entitat financera.
Considerem mancada de legitimitat a Caixa de Catalunya per tirar endavant
aquestes denúncies.
Per tot això, el conjunt de regidors del consistori volem expressar la solidaritat dels
veïns de Santa Eulàlia de Ronçana amb aquesta moció.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Manifestar la solidaritat amb els set encausats per faltes contra l’ordre
públic.
Segon.- Exigir a CX la retirada de la denúncia.
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Tercer.- Exigir a CX que adopti posicions negociadores i que s’avingui a solucionar
favorablement els casos dels veïns de Santa Eulàlia afectats per la hipoteca de la
seva entitat.
Quart.- Mostrar la solidaritat i suport als encausats per part de l’Ajuntament davant
del jutge en cas que es celebri el judici.
Cinquè.- Comunicar aquesta moció a CX, a la PAH, i a altres entitats que es pugui
considerar adequat”.
Intervencions.
El Sr. Cabot que com a grup recolzen a totes les persones que dedicaven part del
seu temps a qualsevol acció que ajudi a millorar la vida de tots, i entenen que la
PAH ha fet una molt bona feina per a la gent que s’ha trobat desemparada en
temes econòmics i de relació amb els bancs. Manifesta que és evident que les
entitats bancàries abusen de la seva posició dominant, i no es pot permetre que la
gent perdi la casa quan les entitats tenen milers d’habitatges buits. Respecte a
l’assumpte, en concret pot ser que, puntualment, un manifestant hagi fet una acció
concreta que no hauria d’haver fet, però no vol entrar en això, sinó en considerar
que es manifesten per una causa justa i com el que ha de prevaler és la bondat de
la causa i no actituds concretes, per això recolzen la petició de solidaritat amb la
PAH.
El Sr. Blanch que comparteixen i assumeixen el manifestat pel Sr. Cabot, però
demanaria que es modifiqués la redacció, ja que segons com, es pot entendre que
l’ajuntament recolza les faltes contra l’ordre públic, i proposa que es substitueixin
per altres, com ara, “pels fet que se’ls imputen”.
El Sr. Gonzalo diu que no té cap inconvenient en modificar-ho, però precisament
“els fets que se’ls imputa”, són els d’estar en un immoble en contra de la voluntat
del propietari, no de causar danys, però tan sols per ser-hi sense el consentiment
podia significar una alteració de l’ordre públic.
El Sr. Montes que entenia que potser es barregen dues qüestiones, la de que quedi
sense efecte la denúncia i no prosperi i l’expressada al punt tercer, que es tracta
d’una sol·licitud a l’entitat bancària, -amb recolzament de l’ajuntament i els veïns-,
per que adopti posicions negociadores, avenint-se a solucionar favorablement els
casos dels veïns afectats de Santa Eulàlia. Però que en qualsevol cas votarà
favorablement.
El Sr. Gonzalo diu que la petició es dirigeix a Caixa de Catalunya, ja que el judici no
es farà si l’entitat retira la denúncia i també proposant-li un canvi d’actitud.
La Sra. Valls que per part de CiU també es comparteix el que s’ha dit, que el que
es pot llegir a la moció és una fotografia real que exigeix decisions, i que el
reconeixement a la feina de la PAH és clar i evident. També que consideren
encertada la modificació proposada pel PSC, ja que efectivament, d’altra forma
podria portar a confusions, i tot i estar en la mateixa línia, existien coses que des
de les institucions o els ajuntaments poden sobtar, com ara posar en qüestió
l’ordre públic. Que també votaran favorablement.
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Votació. Sotmesa a votació la proposta és aprovada amb el vot unànime del sis
regidors de CiU, el tres d’I-ERC, dos del PSC, un del PP i el regidor d’ICV-EUIA. Es
produeixen aplaudiments.
16.- AFERS URGENTS I SOBREVINGUTS
L’alcalde exposa que existeix un afer urgent sobrevingut amb posterioritat a la
celebració de la Comissió Informativa. És el de l’aprovació del Pla financer per la
concertació d’un crèdit pont.
Votada la urgència és aprovada amb el vot favorable del sis regidors de CiU, un del
PP i el regidor d’ICV-EUIA. Voten en contra el tres d’I-ERC. S’abstenen el dos del
PSC.
A continuació es recorda al consistori, que al moment que es van dur a terme les
obres del riu, existia una part del finançament que provenia del FONS FEDER, i
malgrat que a l’acabament de les obres es va complimentar tota la documentació,
han quedat pendents de rebre 217.000 euros, però no per un descuit municipal, ja
que varen venir inspectors d’Europa, i van comprovar tant la realitat de l’obra com
la documentació justificativa, sinó perquè el fons FEDER agrupen diversos pobles,
tot va en un paquet, i a Santa Eulàlia hem tingut la mala sort que al grup on estem
hi ha dos pobles que no han acabat de completar la documentació correctament, el
que ha paralitzat el procés d’entrega del fons de tot el grup. Posats en contacte
amb els responsables s’ha dit que segurament va per llarg, i que en cap cas
arribaran abans del 2015. Per això es va plantejar la qüestió a la Diputació de
Barcelona, aconseguint que aquesta entitat atorgui un crèdit pont per valor dels
fons Feder pendents, a interès cero, reintegrant-lo al moment de cobrar-ho. En
resum, és quelcom molt avantatjós, sense cost es pot disposar immediatament i
tornar-ho quan es cobri, i per això resulta urgent tramitar-ho per urgència i poderne disposar el mes de setembre.
Atès que durant l’exercici 2011 es van realitzar unes actuacions relacionades amb
el condicionament hidràulic i ambiental del riu Tenes, Eix 2-2007-2010 operació
GO-03254 i que aquesta actuació estava finançada parcialment pels Fons FEDER
procedents de la Unió Europea.
“Atès que a 2014 encara hi ha part del finançament associat pendent de cobrar,
entre el que es troben 217.132,23 euros corresponents al fons FEDER.
Atès que la manca de liquidesa derivada del retard en el cobrament de diverses
subvencions (entre les que s’hi troba la que es descriu als paràgrafs anteriors)
afecta les finances municipals, es van fer gestions per obtenir un crèdit pont a
interès 0 amb la Diputació de Barcelona. Aquest préstec quedarà automàticament
cancel·lat en el moment que es cobri l’import pendent de la subvenció.
Atès que hi ha una comunicació de la Diputació de Barcelona de data 26 de maig en
que s’atorga a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana a través del programa de
Xarxa de Governs Locals un crèdit pont per import de 217.132,23 euros, s’han
iniciat tots els tràmits per a formalitzar aquesta ajuda.
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Vista l’Ordre ECF/138/2007 de 27 d’abril, sobre procediments de tutela financera
dels ens locals, quan qualsevol ens local té la intenció de formalitzar una operació
de crèdit, està subjecte a un règim de comunicació o autorització.
Vista la disposició addicional 74 de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014, “en cas que les entitats locals
presenten estalvi net negatiu o endeutament superior al 75 per cent dels seus
ingressos corrents liquidats en l’exercici immediatament anterior (...) hauran
d’aprovar un pla de sanejament financer o de reducció de deute per a corregir, en
un termini màxim de cinc anys, el signe de l’estalvi net o el volum d’endeutament,
respectivament”.
Vist el model CL de sol·licitud d’autorització de l’operació de crèdit a llarg termini
realitzat per la intervenció d’aquesta corporació a data 14 de juliol de 2014.
Vist el model PR amb la corresponent memòria d’alcaldia en el que s’estableixen les
previsions d’ingressos i despeses des de 2014 fins a 2019 a mode de Pla de
Sanejament Financer per reduir en el termini màxim de 5 anys la ràtio
d’endeutament per sota del 75% i consolidar la ràtio d’estalvi net en números
positius.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el Pla de Sanejament Financer que consisteix en la previsió
d’ingressos i despeses des de 2014 fins a 2019 segons les hipòtesis formulades a la
memòria d’alcaldia adjunta.
Segon.- Comunicar el present acord a intervenció per a que remeti la documentació
del model PR i la memòria d’alcaldia al departament de tutela financera per obtenir
l’autorització necessària per obtenir el crèdit pont atorgat per la Diputació de
Barcelona.”
Intervencions.
El Sr. Cabot que això no és una altra cosa que una bestreta, a l’igual que els crèdits
que formalitzava el govern anterior i que tant s’han criticat per l’actual equip de
govern. Que desconeix des de quan se sap aquesta qüestió, i si realment
l’assumpte és o no urgent, però el que sí sap és que poden haver contactat amb IERC, per poder explicar el que fes falta, i això no s’ha fet. Això corrobora
l’afirmació que venien sostenint, de que els procediments de l’equip de govern no
són gens democràtics, ni participatius i per descomptat que no entraran en el joc de
recolzar aquesta forma d’actuar. Per les explicacions que ara dona l’alcalde,
probablement podria tractar-se d’una bestreta interessant, però al no disposar de
documentació que ho corrobori, ni la garantia d’existir un altre mitjà de fer-ho, no
poden donar suport, i no perquè hi estiguin en contra, sinó per les maneres i forma
d’actuació del govern municipal.
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L’alcalde contesta que respecta l’opinió del Sr. Cabot però que li sap greu que dubti
de la informació que li dona, ja que és el mateix Alcalde, i en un plenari, qui li està
donant la informació.
El Sr. Montes afegeix que aquesta negociació, fa dos o tres setmanes que es
tramita, però justament en el dia d’avui, al dematí, s’ha avisat de tutela financera
de la Generalitat que resulta imprescindible disposar d’aquesta aprovació pel Ple, i
de no fer-se el procés no pot continuar. Per això no s’havia pogut informar amb
antelació perquè ahir tampoc no ho sabien.
El Sr. Blanch que no dubta ni molt menys de la paraula de l’alcalde i comprèn que
les condicions de l’oferta de la diputació són molt avantatjoses, però tal com ha dit
el Sr. Cabot, l’assumpte no difereix de les bestretes que es feien al mandat
anterior. Tampoc poden votar favorablement perquè desconeixen els números i la
documentació.
El Sr. Gonzalo que ha llegit el correu que sobre aquest crèdit pont havia enviat
l’equip de govern, i demana a què es destinarien aquest diners.
El Sr. Montes contesta que aquest diners permetran complir el compromís amb el
contractista de les obres que és el que facilita la justificació del pagament de les
obres abans del 31 de desembre de 2.011, tal com exigeix la normativa del Fons
FEDER. Ara el compliment d’aquest compromís deixarà de generar interessos, i es
cancel·larà el deute amb proveïdors.
Votació. Sotmesa a votació la proposta és aprovada amb el vot favorable del sis
regidors de CiU i el regidor del PP. Voten en contra el tres regidors d’I-ERC.
S’abstenen el dos regidors del PSC i el regidor d’ICV-EUIA.
17.- PRECS I PREGUNTES
Formulades per ICV-EUIA.
1.
Que durant l’any no s’han pogut utilitzar les instal·lacions de Pinedes del
Castellet per la festa major per la negativa a cedir-les de les persones que tenen la
concessió.
El Sr. Fuertes contesta que no existeix una negativa, que les proves les organitza la
Comissió de Colors, i aquest any havien modificat el sistema de proves, i les de
piscina havien decidit fer-les nocturnes, i les de Can Juli, per la il·luminació,
s’adequaven més a la prova, però no existeix cap negativa i tot al contrari, els
interessa perquè hi va més gent.
2.

Que continua sense rebre les dades de les escombraries en pes.

La Sra. Polo manifesta que ja tenen les dades de gener fins al mes de maig, i que
les dades del tancament de 2013 sí s’havien facilitat, però tornaran a enviar-les.
3.
Com es valora el risc que suposa que algunes sentències judicials qüestionin
el sistema del control semafòric tingui la suficient veracitat.
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L’alcalde contesta que no considera que una sentència judicial sigui un risc, sinó un
mandat que si es rep s’ha d’acatar. Fins al moment, no s’ha rebut cap sentència, i
tampoc es té constància de la interposició de cap contenciós administratiu, però si
mai succeís i la sentencia fos desfavorable, l’ajuntament tampoc no la recorrerà, i el
que farà serà acomplir-la, per això no entén que sigui un risc.
El Sr. Gonzalo puntualitza la pregunta, que no es refereix a una sanció
individualitzada, sinó que es fa ressò de diferents notícies de premsa que de forma
genèrica diu que “...la justícia qüestiona les multes..” , i que l’ajuntament de Sant
Sebastià havia decidit paralitzar la tramitació d’aquest tipus de multes.
L’alcalde diu que de ser així, es tractaria d’una decisió particular d’un ajuntament,
però la majoria havien decidit continuar aplicant-les.
Altres preguntes.
4.
El Sr. Cabot que fa un parell de dies havien sabut que havia sortit un butlletí
municipal, però preguntat a l’ajuntament, ningú no en sabia res, el que resulta molt
sorprenent. Les preguntes són referents a qui ha fet aquest butlletí, quin cost té i
com es pagarà. També que qüestiona la veracitat d’algunes de les informacions
publicades perquè, per exemple, es llegeix que “..els deutes de l’ajuntament amb
els bancs a començament del mandat anterior, del 2008, eren de 176 euros per
habitant, i al 2011 eren de 1.242 euros per habitant..”. Però això no és veritat, és
mentida.
L’alcalde diu que són dades contrastades, no opinables, i poden agradar més o
menys, però són les que existeixen, i ara no es tracta d’encetar un debat econòmic.
Que el que ha de fer el regidor és analitzar-ho bé, amb calma, perquè al punt
anterior, en el debat de l’afer urgent, al·legava la manca de temps per recolzar la
proposta, però ara, quan manifesta assabentar-se avui, qüestiona les dades sense
examinar-les.
El Sr. Cabot diu que es impossible que el deute hagi anant augmentant linealment
des de 2008 a 2011, i prega que les informacions que doni l’ajuntament siguin
contrastables.
Concloent, l’alcalde contesta que és informació municipal, no de partit. Que s’ha
elaborat per cada regidor i el cost és de quatre mil euros, a càrrec de la partida de
protocol. Tot plegat suposa una reducció i estalvi important, perquè en mandats
anteriors es publicaven 4 Tornaveus a l’any. Ara amb aquesta publicació, es dóna
una visió molt amplia del que existeix i del que s’ha fet des de cada regidoria.
5.

El Sr. Cabot, si han acabat les obres de la carretera.

L’alcalde contesta que encara no han acabat, que manca col·locar els fanals, pintar
el passos zebra i instal·lar el semàfor, que s’acabarà el mes de setembre, però ara
existeix el compromís de retirar la maquinària abans de la Festa Major. Respecte a
l’amplada de la corba, amb bon criteri per part dels tècnics de la Diputació s’ha
sobredimensionat, ja que per aquest indret transiten molts tràilers carregats, i ara
circularan amb més comoditat.
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6.
El Sr. Exojo, sobre com esta el POUM, i si hi ha alguna novetat. També si la
Comissió Territorial d’Urbanisme s’ha manifestat respecte a les al·legacions.
L’alcalde diu que les previsions són les d’aprovar-ho provisionalment el mes
d’octubre, i potser al mes de gener, la definitiva. Que l’equip redactor ja té
preparades les respostes a les al·legacions, i pendents de revisar per l’equip de
govern, el que es farà en breu. Que hi haurà un nombre molt elevat d’al·legacions
estimades.
7.
Més preguntes del Sr. Exojo, referents a si existien canvis substancials, i
sobre si la Comissió Territorial d’Urbanisme s’ha manifestat respecte a les
al·legacions, es manifesta que es prenia nota i serien contestades.
8.
El Sr. Vilageliu arrel de la informació facilitada sobre el camp de futbol, si
l’aparcament de sobre estarà ocupat per les noves construccions o quedarà igual.
L’alcalde contesta que no es tocarà res, que quedarà igual, que la continuació dels
vestuaris ocupa la part de baix.
9.
El Sr. Vilageliu referent a les escombraries demanant amb quina freqüència
es neteja, ja que segons contracte seria la resta cada dos mesos i un a l’estiu;
l’orgànica un cop al mes i quinze dies a l’estiu; el envasos cada dos mesos i un mes
a l’estiu; i el paper i cartró cada sis mesos. Però dubtava que fos exactament així, i
caldria revisar si realment es compleix.
L’alcalde diu que és possible que pugui donar-se un incompliment. Que existeixen
algunes experiències en altres municipis, en els que al moment de posar un
controlador municipal, d’immediat ha significat un estalvi de diners. Ja que per
exemple, de vegades algunes baixes no es substitueixen i el servei teòricament
funciona igual. Són coses difícils de veure si no existeix un controlador diari, i a la
vista del resultat positiu d’altres experiències, potser, s’hauria de plantejar aplicar
aquest sistema, controlant el compliment del servei.
El Sr. Vilageliu que tal com es va quedar, passat un any, comminava a revisar el
sistema en profunditat.
10.
El Sr. Vilageliu referent a la cessió de material, que quan es va aprovar el
protocol de cessió de material, varen dir quelcom com que estava bé que s’intentés
protocol·litzar la cessió de material, però que els semblava que es podia
burocratitzar en excés, essent possible que algunes entitats o veïns, es sentissin
allunyats. Hores d’ara, això ha passat i alguns barris, com ara el de Can Marqués,
Can Vendrell o Sant Cristòfol, no s’han sentit ben servits. Per tant, la qüestió és si
s’està convençut de la bondat del sistema, i si els encarregats del servei tenen tota
la capacitat de decisió perquè funcioni correctament. En resum, s’està satisfet del
funcionament, i de no ser així, es disposa d’un sistema perquè funcioni millor.
L’alcalde contesta que probablement aquest tema també sortiria en el torn de
paraula dels assistents, però en qualsevol cas, entén que no s’hauria de plantejar
en els termes de si l’ajuntament està o no satisfet. La qüestió és que l’ajuntament
ha de donar serveis als ciutadans i tant de bo que pogués donar-ne molts més, tots
de francs, i tot el que fos possible. Però malauradament, l’ajuntament, com la de
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totes les famílies dels que estan a la sala, s’ha hagut d’estrènyer el cinturó,
establint prioritats, i ja no podia fer tot el que li agradaria fer. Es planteja el fet de
que ara hi ha barris que se senten maltractats o discriminats, perquè abans la
brigada d’obres municipal, agafava totes les cadires, els bancs, els taulons i els
cavallets i els portava als barris, i ara no, i se’ls diu que ho facin ells mateixos. Però
si hi ha un esperit de comprensió i col·laboració, es pot entendre que en molts
barris, entre la gent implicada en les festes del barri, existeixen varies persones
que disposen d’una furgoneta, i que fàcilment poden anar al magatzem municipal,
carregar les cadires i el que necessiten, i endur-se’ls al seu barri, amb el que s’evita
que quatre o cinc operaris de la brigada municipal estiguin fent aquestes feines, i
entretant no poden fer altres treballs. Per això, i considerant que els temps que
toca viure ara obliguen a la corresponsabilitat, un barri no s’hauria d’enfadar
perquè l’ajuntament ja posa a la seva disposició i li deixa el material, però ha
d’anar a buscar-ho. Magnificar aquesta qüestió és un error, perquè l’ajuntament fa
tot el que pot, però no podrà fer el que tothom voldria fer-ne. A Santa Eulàlia ni ha
72 entitats actives registrades, i d’aquestes, almenys 60, fan actes i demanen la
col·laboració de l’ajuntament. Per atendre’ls com es planteja s’haurien de dedicar
unes persones exclusivament a aquesta tasca i no és possible.
El Sr. Vilageliu diu que el material l’ajuntament el deixa, però el material és de tota
la gent del poble. També que hi ha diferents tipus d’entitats, però que organitzen
una festa major i necessiten que se’ls hi porti el material, hi ha poques. També que
si tinguessin el Consell de Barris, sabrien exactament el funcionament.
L’alcalde diu que existeixen moltes entitats que no fan festa major, i també
necessiten material com cadires, escenaris, etc., i com ja ha dit com que
l’ajuntament no pot disposar dels suficients operaris per atendre aquestes tasques,
i es pel que es demana la col·laboració de les entitats, i no hauria de ser un gran
sacrifici, quan s’organitza la festa major, agafar una furgoneta d’algun veí i recollir
el material del magatzem municipal.
11.
El Sr. Blanch incideix en la pregunta anterior referent a la cessió de material,
i diu que el retorn de les cadires, segons l’informen, té l’horari de les 13,30 fins a
les 14 hores. De vegades, els veïns no tenen disponibilitat d’un vehicle en aquest
horari, i caldria ser més flexibles. Un altre barri Mas Vendrell, ha de tornar les
cadires i li diuen que les ha de tornar a Sant Simple, perquè es faran servir allà.
Però la brigada hauria de anar-les a buscar a Can Xena, i de Can Xena a Sant
Simple hi ha més distància que de Mas Vendrell a Sant Simple. Per tant, es tracta
d’un problema de gestió. Algun barri ha hagut de llogar un vehicle, altres com el de
Sant Cristòfol, han renunciat al material i cada veí a portat la seva cadira. A Can
Juli no fan festa perquè no se senten recolzats per l’ajuntament, per tot la pregunta
que fa es la de si el govern entén la gran tasca que fan les associacions de veïns,
integradora del teixit social i afavoridora de la convivència, i si es vol motivar o es
prefereix centralitzar les activitats al nucli del poble, que
pensa fer el govern per
ajudar als barris, o pretén seguir la política d’allunyament dels barris.
12.
El Sr. Blanch una pregunta sobre l’assumpte de Sant Simplici, que al
calendari municipal es llegeix que l’organitza l’associació de veïns, i la pregunta es
si recolliran les cadires i les taules com la resta de veïns del poble, o es que tenen
un tracte diferent. Aclareix que la pregunta no suposa una crítica contra la festa de
San Simplici, sinó que es demana es tracti a tots els barris igual.
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13.
A Sant Cristòfol, el dia 10 de juliol és la seva festa, i cada any es fa missa a
l’ermita, i sempre s’havia tingut cura que la brigada municipal, uns dies abans,
netegés i possés en condicions l’entorn, per reconeixement de la festivitat i a la
comunitat catòlica de Santa Eulàlia. Ara no s’ha netejat, ¿hi ha alguna raó per la
que no es puguin dedicar 2 hores de brigada municipal a netejar-ho?
14.
Vials i carrers del municipi. Hi ha queixes generalitzades, ja que es van
produint sots, alguns amb cert perill, i no es veu una actuació enèrgica per part de
l’ajuntament. Abans s’ha comentat que es treien 6.000 euros d’aquesta partida.
¿Que pensa fer el govern per aturar la greu degradació dels carrers del poble?
15.
Semàfors. Que la gent havia de saber que la instal·lació d’aquest sistema de
control semafòric va ser una decisió voluntària de l’Alcalde, no una imposició de
ningú. Davant del malestar que ha provocat, ¿es pensar adoptar alguna mesura
urgent per acabar amb aquesta situació?
16.
Que es va repartir informació en dues vegades, quan de fer-ho una sola
vegada s’hagués estalviat diners.
17.

Protecció Civil. ¿Existeix alguna raó perquè no pugui venir a Santa Eulàlia?.

L’alcalde contesta que ve per les finalitats que li són pròpies, és a dir, incendiïs o
emergències.
I a les 21.00 del vespre, es dóna per finalitzada la sessió i s’estén aquesta acta, i
jo, el secretari, ho certifico, amb el vistiplau de l’Alcalde.
L’Alcalde

Josep Lluís Llavata i Ferrer
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