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

Extraordinari
25 de setembre 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
hores del dia 25 setembre 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

VICENÇ FUERTES I BERGUA
PERE CABOT I BARBANY

ORDRE DEL DIA:

RAMON VILAGELIU I RELATS
ANGEL EXOJO I LOZANO
JOAQUIM BLANCH I CONEJOS
MARTI FERRES I OLLE
FRANCESC MONTES I CASAS
AGUSTIN GONZALO I ALVAREZ
Excusen la seva assistència:
Cap

Secretari
Josep Lluís Llavata i Ferrer

Pàgina 1 de 13

1. APROVACIÓ ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ DE 16 DE JULIOL
L’Alcalde sotmet a votació l’acta corresponent a la sessió del Ple de data de 16 de
juliol de 2014. El Sr. Blanch manifesta que les seves preguntes no s’havien respost i
entenia que es farien en la present sessió. El Sr. Cabot diu que tal com havien fet
l’altra vegada, com a demostració de la seva bona voluntat, aprovarien l’acta
confiant que les coses poguessin canviar i millorar. Finalment l’acta s’aprova per
unanimitat.
2. INFORMACIÓ DIVERSA
-Que va morir el pare d’un dels regidors, el senyor Angel Exojo, pel que lli
transmetien el condol de tota la corporació i l’expressaven el recolzament en
moments tan dolorosos i tristos. El senyor Exojo agraeix les condolences.
-Que en el dia d’avui es feien les proves per ocupar la plaça de conserge de La
Fàbrica, que s’havia de cobrir degut a la jubilació d’una treballadora. A l’avaluació
assistien 43 persones de les 51 sol·licituds presentades inicialment, el que de segur
n’era indicatiu de la situació laboral existent.
-Que com cada any es celebrava la cursa de transport interurbà que comparava la
eficàcia i eficiència d’utilitzar el bus exprés en comptes d’un turisme particular. Per
això es feia un trajecte des de Bigues passant per Santa Eulàlia i Lliça D’Amunt i
Lliçà D’Avall fins a Barcelona. Sortien a la mateixa hora i feien el mateix trajecte,
comprovant-se per tercer any consecutiu, que des de Santa Eulàlia el bus trigava 41
minuts i el cotxe 60 minuts. La velocitat mitjana del bus va ser de 42,4 kilòmetres
per hora, i la del cotxe 29. El cost ha estat de 1,99 euros en el bus i 14,76 euros en
el cotxe. Totes les dades són clarament més favorables a la utilització del bus
exprés, i d’incloure el control de les emissions encara s’incrementarien les
diferències. El servei està donant bons resultats, s’utilitza molt i tant la Generalitat
com tots els ajuntaments n’estan prou satisfets. La satisfacció s’estén als usuaris,
que els facilita en gran manera el trasllat a Barcelona.
3. DONAR COMPTE DE DECRETS I RESOLUCIONS D’ALCALDIA
L’alcalde dóna compte dels números 308 a 386, des dels dies 2 de juliol al 19
d’agost de 2014.
4. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DE L'AJUNTAMENT I
SET COMUNICACIÓ PER L'EXERCICI 2013
L’alcalde explica que la Comissió Especial de Comptes va dictaminar a favor dels
comptes presentats, i exposats al públic tampoc no s’han produït al·legacions pel
que procedeix ara sotmetre’ls a la consideració del Ple.
La proposta és com segueix:
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“Atès que els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2013 es van
sotmetre a informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu
dictamen, en data 26 de juny de 2014:
“D’acord amb l’establert a l’article 58.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
la Comissió és integrada per representants de tots els grups polítics municipals,
aplicant-se el sistema de vot ponderat.
En vista de tota la documentació presentada, la Comissió Especial de Comptes
aprova per un total de 7 vots a favor, del grups municipals de Convergència i Unió i
del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, 3 vots en contra del Grup
municipal Independents – Esquerra Republicana de Catalunya i 2abstencions, del
grup municipal Socialista.
INTERVENCIONS
L’alcalde diu que la millora que es presenta dels números de l’exercici 2013 és fruit
de l’esforç i la contenció en la despesa que ha fet totes les regidories de la
corporació.
El representant del Grup municipal Independents – Esquerra Republicana de
Catalunya diu que és normal que es millori respecte de 2012 ja que aquells van ser
els pitjors resultats de la Corporació i només es pot millorar. Si s’incrementen els
ingressos, s’hauria de donar més i millor servei al ciutadà de Santa Eulàlia. El
pressupost en general ha tingut poca execució, tant pel que fa a despeses corrents
com a inversions. Respecte de les factures pendents d’aplicar, s’ha millorat però
encara en queden massa. El detall de les despeses pendents d’aplicar de l’informe
d’intervenció de 2012 i el de 2013 no lliguen. (L’interventor es compromet a
conciliar aquestes diferències). Finalment, respecte de l’endeutament segons la seva
interpretació és la diferència entre el que s’ha de pagar i el que s’ha de cobrar.
Segons les seves dades, Santa Eulàlia era el poble menys endeutat de la Vall del
Tenes el 2011, mentre que a partir de 2012 és el més endeutat.
El regidor d’Hisenda i representant del grup municipal del Partit Popular de
Catalunya comenta que la raó que l’execució d’inversions sigui tan baix és que que
abans de fer cap inversió cal tenir la certesa que es tindrà el finançament i que tota
despesa es realitza amb càrrec als pressupostos, sense incórrer en nou
endeutament com es feia anteriorment. També fa constar que la gran quantitat de
préstecs que es paguen són degut a inversions antigues. El fet que l’ajuntament el
2012 presentés els pitjors números de la història (segons ha comentat el
representant del grup municipal Independents – Esquerra Republicana de
Catalunya) és que el 2012 va ser el primer cop a la història que es van
comptabilitzar el 100% dels fets econòmics.
L’alcalde vol fer constar que, quan es parla d’endeutament a nivell genèric es parla
del deute que l’ajuntament té amb bancs, però quan des de l’ajuntament es parla
d’endeutament es parla del deute real, és a dir, del que es deu a bancs i dels que es
deu a proveïdors.
El representant del grup municipal Socialista comenta que a la vista de les dades
s’ha fet una bona gestió però que s’abstindrà per coherència amb les votacions
anteriors.
D’acord amb l’establert a l’article 58.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, la
Comissió és integrada per representants de tots els grups polítics municipals,
aplicant-se el sistema de vot ponderat.”
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DICTAMEN
El Compte General de l’exercici 2013, que correspon al pressupost de la corporació,
ha estat confeccionat d’acord amb el conjunt normatiu següent:
-

-

RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora d’Hisendes Locals (TRLRHL).
RD 500/1990, de 20 d’abril, de desenvolupament del capítol primer del títol
sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals en matèria de pressupostos.
Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la que s’aprova la Instrucció
del Model Normal de Comptabilitat Local.
Llei 2/2003, de 28 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura
dels Pressupostos dels ens locals.
RDL 2/2007, de 28 de desembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
General, d’Estabilitat Pressupostària.

El Compte General de l’exercici 2013 de l’Ajuntament, d’acord amb el que estableix
l’article 209 del RD 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el TRLRHL, conté la
següent documentació:
Balanç de situació
Compte de Resultats econòmic-patrimonial
Estat de liquidació del pressupost.
Memòria:
Organització
Gestió indirecta de serveis públics
Bases de presentació dels comptes
Normes de valoració
Inversions destinades a l’ús general
Immobilitzacions immaterials
Immobilitzacions materials
Inversions gestionades
Patrimoni públic del sòl
Inversions financeres
Existències
Tresoreria
Fons propis
Informació sobre l’endeutament
Informació sobre operacions per administració de recursos per compte
d’altres ens.
Informació sobre les operacions no pressupostàries de tresoreria
Ingressos i despeses
Quadre de finançament
Informació pressupostària
Indicadors
Esdeveniments posteriors al tancament
Comptes de l’Organisme Autònom Set Comunicació.
Informes d’Intervenció
“
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Atès que s’ha exposat al públic, el Compte General de la Corporació i del seu
Organisme Autònom Set Comunicació 2013, en el Butlletí Oficial de la Província núm
de registre 022014017091 del dia 7 de juliol de 2014 i s’ha publicat al taulell
d’anuncis de l’Ajuntament, pel període reglamentari i no s’ha formulat al·legacions.
Atès que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles del
208 a 212 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
En aquest sentit, proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents acords:
D’acord amb el que disposa l’article 212 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març,
pel que s’aprova el TRLRHL.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar definitivament el Compte General de l’Ajuntament de Santa Eulàlia
de Ronçana corresponent a l’exercici 2013, integrat pels següents estats bàsics i
annexes:
1. Estats i comptes anuals:
-

Balanç de situació
Compte de resultats econòmic-patrimonial
Estat de liquidació del pressupost
Memòria

2. Annexos als estats i comptes anuals.
Segon.- Rendir el Compte General de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
corresponent a l’exercici 2013, al Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de
Comptes, d’acord amb el que determinen els articles 212.5 i 223 del Real Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora
de les hisendes locals”.
Intervencions
El Sr. Cabot diu que tal com havien dit a la Comissió no discutirien partida per
partida, sinó que la filosofia de fer els comptes denotava molt poca cura i sensibilitat
envers les necessitats del poble. També que l’equip de govern havia publicat que es
constatava un “accelerat i preocupant descens dels ingressos”, però a tall d’exemple
els ingressos ordinaris eren de 7.757.000€ al 2011; de 6.103.000€ al 2012; de
6.604.000€ al 2013, i al 2014 seran de 7.002.000 €. Això en cap cas no es pot
qualificar com fa el govern d’un “descens accelerat i preocupant dels ingressos”, i
per part d’I-ERC no s’aprovaran aquests comptes.
L’alcalde li aclareix que la frase que esmenta, publicada al butlletí, tan sols es
refereix als ingressos per obres, edificacions, etc., que efectivament havien sofert
una baixada considerable.
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Votació
Posat a votació la proposta fou aprovada pel vot favorable de sis regidors de CiU i
un regidor del PP. Votaren en contra els tres regidors d’I-ERC i el regidor d’ IV-EUIA.
S’abstenen els dos regidors del PSC.
5. MOCIÓ EN QUÈ S'INSTA A LA REPARACIÓ DE LES DEFICIÈNCIES
ESTRUCTURALS DE L'EDIFICI DE L'ESCOLA BRESSOL LA FONT DEL
RIERAL
La alcalde manifesta que es tracta d’una moció que havia presentat I-ERC sobre les
deficiències de l’escola bressol, però recentment n’havien presentat un altre
modificada, encara que ja sense temps per comunicar-la a tots els regidors.
Es concedeix la paraula al Sr. Vilageliu que diu que efectivament l’havien refet una
mica perquè els semblava que era un cas que calia abordar amb urgència, i
pretenien que tothom s’hi afegís, i al mateix text s’exposava la situació de l’edifici
necessitat de reparacions.
El text es el següent:
“Des del final de la legislatura anterior i una vegada posat en marxa per l’ús
educatiu per infants de 0 a 3 anys pel qual s’havia construït ja es van observar a
l’edifici de l’escola bressol la Font del Rieral deficiències constructives diverses que
es basaven, essencialment, en aspectes estructurals i de la seva impermeabilització.
Atès que els serveis tècnics de l’Ajuntament han fet estudis sobre les causes i la
existència real d‘aquestes deficiències, i havent constatat que els responsables
d’aquesta situació són l’empresa constructora i l’equip d’arquitectura que havia de
vetllar pel lliurament a l’ajuntament de l’edifici amb total garantia d’ús,
Atès que el govern actual informa que la resolució d’aquest conflicte forma part
d’una demanda ja interposada que ha d’aclarir qui es fa càrrec de les despeses
ocasionades,
Atès, a més, que actualment l’edifici es troba sense ús amb el lògic deteriorament
accelerat que aquesta situació provoca
El grup d’Ind-ERC demana que el Ple de l’ajuntament acordi que:
1. Els Serveis tècnics municipals documentin la necessitat de reparació immediata i
avaluïn econòmicament el cost actual de la solució a les deficiències estructurals de
l’edifici de l’escola bressol la Font del Rieral.
2. Posar en coneixement de l’òrgan judicial on s’ha interposar la demanda, l’informe
que justifica la necessitat d’intervenció immediata i instar com a mesura cautelar
que el demandant assumeixi el cost de la reparació
3. Fer aquestes accions amb la màxima urgència possible perquè l’edifici es
mantingui en situació òptima, pugui tornar a tenir l’ús pel qual es va construir i no
eviti la ruïna d’un patrimoni municipal.
4. Informar als grups municipals periòdicament de l’estat de la intervenció i del
procés judicial.
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Intervencions
El Sr. Blanch diu que els socialistes donaran l’aprovació d’aquesta Moció, perquè
estan a favor de que, si és el cas, l’escola es torni a posar en funcionament, i s’ha
d’evitar que l’edifici es malmeti.
El Sr. Gonzalo diu que quan es va presentar la Moció a la Comissió Informativa va
entendre les raons d’ I-ERC i les que va oposar l’equip de govern, i considera que la
modificació realitzada aplana les objeccions, pel que la recolzaria.
La Sra. Valls diu que tal com s’havia dit, era cert que l’edifici des de l’inici
presentava deficiències constructives, i que certament, els serveis tècnics
municipals al llarg de tots aquests anys havien recollit, relacionat i valorat els
desperfectes. Que es va demanar al contractista la reparació de les cobertes, el que
es va fer sota la direcció dels mateixos projectistes, però les deficiències tampoc no
es van resoldre, el que fa creure que a més dels defectes aparents, l’edifici pot tenir
altres vicis ocults, o problemes estructurals. Per això els serveis jurídics varen
aconsellar no posar-ne xifres a les reparacions, ja que el que es pretén no és una
compensació econòmica sinó disposar de l’edifici en les condicions adients, més
quan es tracta d’una construcció tan singular i realitzada amb alguns materials no
homologats. A més que el peritatge vàlid serà el que es determini en seu judicial.
D’altre banda, la visió de l’edifici des de l’exterior sembla més negativa perquè al no
haver-se tallat les herbes, pot transmetre la imatge d’un major abandó, però l’estat
físic és el mateix. Ara, l’ajuntament no pot fer reparacions perquè precisament això
es l’objecte del procés judicial iniciat, i el que es fa es mantenir-ho, posant
periòdicament en marxa els aparells, ventilant-lo i netejant-lo per dintre. El fet de
no tenir ús no agreuja el problema. Precisament aquesta també era la petició que
en ocasions havien fet els regidors de l’oposició. El plantejament de l’equip de
govern és que l’edifici s’arregli com cal, pels responsables i amb garanties, pel que
no es pot acceptar la Moció formulada per I-ERC.
El Sr. Montes entén que tampoc no s’ha d’acceptar la Moció, afegint que el que es
demana a la Moció, és el mateix que reflecteix a la demanda judicial presentada per
l’ajuntament, i algunes de les peticions de la Moció ja estan fetes, com ara la
valoració o la de posar els informes en coneixement del jutjat. Que el que no es pot
fer, és el que es pretén d’exigir ara la reparació al constructor, quan serà el Jutjat el
que resoldrà la qüestió. Que entén que l’esperit de la Moció estè recollit i
fonamentat, amb arguments legals, en la demanda judicial presentada.
L’alcalde diu que, de forma expressa, la demanda judicial ni tan sols ha valorat
l’import de les reparacions, perquè el Jutge també podria resoldre assenyalant que
una part de responsabilitat és de l’ajuntament i escapçar la quantitat, condemnant
als demandats a abonar la resta, el que probablement seria insuficient per fer les
obres de reparació i sense poder reclamar si transcorreguts 2 anys tornessin a
sorgir degotalls. Per això el “petitum” de la demanda es la reparació de l’obra
entregada amb defectes. D’altre banda, en la Moció proposada es fan presumpcions
de condemna, anticipant-se a la sentència judicial, i les mesures cautelars
s’atorguen amb el compliment de certs requisits i garanties. Pel que, compartint la
inquietud per la situació de l’edifici, la Moció no es pot acceptar, pels arguments
expressats pels representants de CiU i PP.
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El Sr. Vilageliu diu que desconeix si el Jutge podria tenir l’audàcia d’exigir una fiança
per l’adopció d’aquesta mesura cautelar, però es que les mesures serveixen per
congelar una determinada situació abans de que es pronunciés la sentència. Que
malgrat el que ha dit la Sra. Valls, els sembla que poc o molt l’edifici es deteriora, i
amb un parell d’anys les esquerdes s’hauran engrossit. Que el que s’hauria d’evitar
és que si el Jutge trigués en dictar sentència, quan ho fes, l’edifici estigues per ferho de nou. Per això, encara que com ha dit el Sr. Montes, la resta de peticions de la
Moció ja les recull la demanda judicial, seria molt bona cosa instar la mesura
cautelar.
Votació.
Sotmesa la proposta a votació es desestimada pel vot contrari dels sis regidors de
CiU i el regidor del PP. Voten a favor tres regidors d’I-ERC, dos del PSC i el regidor
d’ ICV-EUIA.
6. AFERS URGENTS I SOBREVINGUTS
No se’n formulen
7. PRECS I PREGUNTES
7.1-Del Sr. Exojo sobre l’existència de canvis substancials al POUM i sobre si la
Comissió territorial d’Urbanisme s’havia manifestat sobre les al·legacions.
Es contesta que els canvis substancials estan delimitats en la normativa i no es
donen en aquest POUM. Referent a les al·legacions, que l’equip redactor envià a
Medi Ambient i la Comissió d’Urbanisme, els informes, la documentació, les
al·legacions i la proposta de resolució i ara s’esperava la contesta.
7.2-El Sr. Blanch sobre el material que es cedeix a les urbanitzacions i que
considerava que fer pagar per l’ús d’aquest material, no era la manera de motivar a
les persones.
La Sra. Valls contesta que l’ajuntament no fa cap política d’allunyament dels barris,
que el que s’ha fet, tal com s’explicà en una sessió anterior, es posar ordre en les
sol·licituds de material per part de totes les entitats. Que l’experiència del
funcionament del nou sistema resultava positiva, i tots es mentalitzaven.
El Sr. Fuertes afegeix que havia examinat el casos plantejats pel Sr. Blanch, i vist el
reglament de cessió de materials, on s’assenyala que tenen preferència les activitats
organitzades per l’ajuntament, i que un cop fet us del material, aquest es tornarà al
lloc i data que s’indiqui, que necessàriament no ha de ser el magatzem municipal.
El Sr. Blanch insisteix en que entenien que amb unes activitats que formen part del
teixit social de Santa Eulàlia, el material se’ls tindria que portar.
7.3-El Sr. Blanch si també es tenia que recollir el material de la festa que es fa a
Sant Simple.
Es contesta que tothom tenia clar que l’Aplec de Sant Simple, era una festa popular
municipal, que n’era un aplec en el que participaven tots, el municipi sencer, i
sobrepassava l’àmbit d’un barri, que els veïns del barri ja col·laboraven molt, però
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que no fora just que aquests veïns s’encarreguessin del material per més de 800
persones.
7.4-El Sr. Blanch, que sempre s’havia tingut cura que la brigada municipal netegés
el voltant de l’ermita el dia de la festa de Sant Cristòfol, per reconeixement de la
festivitat i la comunitat catòlica de Santa Eulàlia, però que en aquesta ocasió no
s’havia fet, i si existia algun motiu per no fer-ho.
El Sr. Fuertes contesta que efectivament la brigada podia dedicar dues hores a
netejar aquest indret, però segons l’hi havien informat des de la brigada municipal,
en aquest cas eren els veïns els que habitualment venien encarregant-se de tot.
Que en qualsevol cas es prenia nota i l’any vinent es corregirà.
El Sr. Blanch diu que aquesta assumpte no era nou, i que ja feia dos anys el llavors
regidor Sr. Moret l’hi va garantir que es solucionaria.
7.5- El Sr. Blanch sobre els sotracs als vials.
Es contesta que efectivament, tots eren conscients de la degradació i precisament
s’havien reunit amb el regidor i aconseguit de treure assignacions d’altres partides,
amb el que es farien alguns parcejats.
7.6- El Sr. Blanch sobre els semàfors, afirmant que va ser una decisió de l’alcalde,
no imposada per quelcom, i demanant si davant el malestar originat es pensava
adoptar mesures urgents per acabar amb aquesta situació.
Es contesta que no va ser una decisió de l’alcalde, sinó col·legiada de la Junta de
Govern, i que es va adoptar desprès d’un important debat. Que els veïns i els
comerços de la zona estant molt satisfets perquè ara hi ha ordre i s’ha incrementat
la seguretat. Que al principi hi havien moltes denuncies, però ara han baixat molt, i
s’efectuen entre 4 i 5 sancions diàries. Que pràcticament, totes son a conductors de
fora de Santa Eulàlia, perquè al municipi els conductors ja saben que s’han de
respectar els semàfors. Que en l’actualitat els semàfors no son un problema i
tothom assumeix que s’ha de tenir cura de la circulació i de les normes. Que
respecte a la possibilitat que alguna persona hagués perdut el carnet de conduir per
l’acumulació de sancions, també caldria valorar si no respectar repetidament un
semàfor vermell, n’era un indici de manca de prudència.
7.7- El Sr. Blanch sobre que s’havia repartit informació en dues vegades, quan
hagués estat més econòmic fer-ho un cop.
Es contesta reconeixent l’encert de la critica, encara que de vegades no sigui
possible al no coincidir la finalització de l’elaboració de les informacions.
-PREGUNTES FORMULADES PER I-ERC EN LA COMISSIÓ INFORMATIVA.
7.8- Sobre una valoració general de la festa major, el pressupost i el cost dels focs
artificials.
El Sr. Fuertes contesta que eren 76.692,58 €; per la festa major d’estiu 61.556,30€,
i els focs 3.270€. Que al 2011 la partida era de 144.000€, davant els 76.000€ d’ara
pel que el pressupost de la festa major s’ha baixat a la meitat. Que la valoració es
molt positiva, amb una gran participació i en general la gent es mostrava molt
satisfeta, tret d’algun espectacle que potser no va estar al nivell que s’esperava.
7.9- Sobre el cost exacte de producció del “pamflet” que van editar.
L’alcalde retreu a I-ERC el terme emprat, i el contraposa a la mateixa petició d’altre
regidor de l’oposició, interessat en conèixer el cost d’aquesta publicació, però
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demanada de manera correcta i gens ofensiva. Continua dient que titllar de
“pamflet” la publicació municipal, ultrapassa les normes de correcció, que la
definició que es dona al diccionari de la llengua catalana del Institut d’Estudis
Catalans, és: “Un pamflet és un llibre imprès, de molt poques pàgines especialment
en el que s’ataca violentament a algú o alguna cosa”. Evidentment, els regidors no
poden pensar que el diari municipal ataqui violentament a algú. També que de
creure això, convindria que fessin una repassada a la seva pagina web, i a veure
com qualificaven el que ells publicaven. Respecte al cost d’aquest diari, amb IVA
inclòs, va ser de 4.018,86 euros, i repartir-lo 296,45€. Sobre el motiu pel que en
l’elaboració no intervenia cap treballador de l’ajuntament, va ser perquè es pretenia
que fos fet pels propis regidors, essent ells mateixos els que redactessin tota la
informació del diari. Que efectivament s’havia revisat la informació publicada, i
expressat amb la consciència i voluntat de dir tota la veritat.
El Sr. Vilageliu contesta que de l’examen de les gràfiques que es publiquen, si es
pot entendre que es tracta d’un atac consistent, i també bastant incoherent
El Sr. Montes diu que les dades son verídiques i entén que les al·lusions son
degudes a una interpretació errònia d’ I-ERC, que considera les gràfiques com xifres
exactes, en comptes de com a tendències d’evolució.
7.10- Sobre l’escola bressol Font del Rieral, si la renúncia de l’associació WaldorfSteiner Mare Terra n’havia comportat el desistiment del contracte; si es realitzen les
tasques de manteniment de l’edifici; i sobre l’estat de la demanda de les deficiències
constructives.
La Sra. Valls contesta que efectivament, la renúncia havia comportat el desestimant
del contracte, i que per la regidoria l’expedient estava tancat, desprès de la
confessió de les pressions indirectes a les que s’havia sotmès a l’associació. Que
d’altra banda, aquesta situació ja s’havia explicat àmpliament en una sessió
plenària. Que com s’ha dit es realitzen les tasques de manteniment de neteja,
ventilació de l’edifici i posada en funcionament dels aparells. Que els demandats
encara no havien contestat, que quan tinguessin més dades les facilitarien.
7.11- Sobre obres i serveis l’ampliació del pont de Can Baró, i el pas de vianants.
L’alcalde contesta que bàsicament les obres estaven acabades, però faltaven alguns
detalls com el de pintar el pas zebra i una vorada amb els trams del pas de
vianants, per evitar que la terra ho envaeixi. Que el retràs es degut a diferencies
entre el preu d’adjudicació i el cost real de l’obra, el que ha provocat la redacció de
memòries valorades. Pel que fa al pas de vianants de la parada del bus, que no
estava al projecte, però per la inseguretat de l’indret, i degut a la pressió dels
propietaris de la zona i de l’ajuntament, s’ha aconseguit que es realitzi, el que es
farà en un termini de 3-4 mesos i suposarà un cost de 60-70.000 euros que
assumirà la Diputació.
7.12- Sobre la situació dels campaments de caravanes instal·lats il·legalment al
barri del Rieral i al barri del Bonaire.
L’alcalde contesta que esta bastant avançat que al campament del barri del Rieral,
ja se’ls ha posat la tercera multa coercitiva, ha passat el termini d’al·legacions i no
s’han manifestat, i ja s’ha iniciat el procediment d’execució, quan es tingui l’ordre de
llançament del jutjat, s’aixecarà acta i es demanarà l’auxili de la força pública.
Respecte al campament del Bonaire, a la carretera de l’Ametlla, la tercera multa
coercitiva s’ha imposat aquest mateix mes, i disposaran de temps fins a final
d’octubre. De no atendre els requeriments, s’iniciarà el mateix procediment.
7.13- Sobre el POUM, en quin punt es troben les al·legacions.
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Es dona per contestada amb la pregunta 7.1.
Sobre el resultat i les propostes, caldrà esperar a que els faciliten a l’ajuntament.
Que l’aprovació provisional es farà abans de final d’any.
7.14- Sobre l’estat d’execució de les inversions.
El Sr. Montes contesta que disposa del llistat, encara que inquireix si resulta
convenient l’exposició en aquest moment, degut a l’extensió de la relació. Tots els
regidors convenen en que es faciliti copia a cada grup.
-PREGUNTES QUE ES FORMULEN EN LA SESSIÓ.
7.15- El Sr. Cabot que no ha estat correcte ni ha sigut adequat comparar un butlletí
amb la web d’un partit polític. Que demana s’aclareixin algunes de les dades
publicades en aquest butlletí, i això amb independència de que siguin errònies o
mentides.
-Que al any 2.011 es devia a l’empresa de bus municipal 187.300,73€ però no
coincideix perquè segons l’auditoria o el llistat de factures fins al juny de 2011, es
devien 136.962,61€.
-Que al juny del 2.011 es devia a l’empresa de les escombraries 303.142,99€, però
segons el llistat de factures pendents de l’auditoria, n’eren 225.635,56€.
-Que també s’afirma que l’estalvi amb el nou sistema de recollida es de 160.000€.
però segon consta a I-ERC el cost del porta a porta en 2.012, era de 455.041,70€ i
els diferents càlculs amb els contenidors eren de 378.000 amb un 65% de reciclatge
fins als 460.000 amb un 38% de reciclatge, per tant aquest números tampoc no
quadren, i volen saber el cost real i final del sistema de recollida del 2.013 per tal de
poder fer la comparació.
-Que també s’afirma que l’ajuntament es va haver d’acollir obligatòriament al “Pla
de pagament dels proveïdors”, i el Pla va propiciar la reducció del 60 per cent que
es devia. Però I-ERC entén que el Pla es va fer incloent totes les factures que es
devien, i s’eixugava el cent per cent.
7.16- El Sr. Cabot que el deute, segons els havia dit el Sr. Montes, s’havia de
comptar sumant als dels bancs, el dels proveïdors. Que deien que a l’inici del
mandat el deute era de 8,7 milions, però segons el Ministeri el deute als bancs el
2011, era de 4,8 milions, i segons el llistat de factures de la seva auditoria, el deute
als proveïdores era de 1.603.419,08€, pel que sumant-lo tampoc arriba a la
quantitat facilitada.
7.17- El Sr. Cabot que el deute a 2014, es de 7,9 milions, però segons el Ministeri a
finals de 2013, es de 6.834.000€ als bancs. Entenen que hi ha un milió de diferència
i demanen que s’expliqui a que es deu.
7.18- El Sr. Cabot sobre els gràfics. Que evidentment no poden reflectir al cèntim
els comptes, però si que han de ser visions reals de la situació actual, almenys
anual. Però el gràfic de l’endeutament va des d’un milió a l’any 2003, fins al 2011
que arriba als 8,8 milions. Després baixa al 2012, i fins als 7,7 de 2014. Les xifres
que té I-ERC varien entre un i tres milions, amb les xifres que es presenten al gràfic
i aquestes diferències son exagerades, i demanen que s’expliqui en que s’han basat
per posar aquest gràfic, i el deute real de cada any.
7.19- El Sr. Cabot sobre unes dades del deute per persona. S’afirma que al 2008
cada veí de Santa Eulàlia devia 176 euros, que serien poc mes d’un milió d’euros. Al
juny del 2011 devia 1.242 euros; i al 2014 es deuen 1.128 euros. Però les dades
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que disposen és que al 2008 es devien 682 euros, al 2011, eren 721 més 236, i al
2013 970 euros.
7.20- El Sr. Cabot sobre els saldos dels bancs. Com els calculaven i com sabien els
existents al 2003 i 2004. Que, en tot cas, els que havien publicat al Tornaveu de
finals de 2011, no s’assemblaven en res als publicats ara en els gràfics. Per tant
novament demanaven els saldos dels bancs.
7.20- El Sr. Cabot sobre els treballadors. Que les diferències no eren tan grans,
però n’era rellevant l’explicació que donaven amb la rebaixa de la despesa de
personal, ja que s’afirmava un estalvi de 387.000 euros. Però el pressupost de
personal baixa una vuitena part, i la plantilla s’ha reduït un 25 per cent pel que
s’han reduït més el nombre de persones que donen servei, que els seus salaris.
Davant la petició de concreció de la pregunta, es manifesta que volen conèixer els
costos que han tingut els acomiadaments; que s’ha estalviat amb aquesta mesura i
que s’ha pagat de més amb els nous contractes.
7.21- El Sr. Cabot sobre el gràfic de mitjana de pagament. Que al 2003 es pagava a
4 mesos, al 2007 a 9 mesos, i al 2011 a 13,5 mesos. Però les dades de l’auditoria
no resulten aquestes xifres, i el pendent de pagament es inferior, i amb el 80 per
cent del pressupost pagat, la mitjana no pot ser de 13,5 mesos. Es demana com
s’han calculat les mitjanes de tots aquests anys.
7.22- El Sr. Cabot per l’assumpte de l’escola bressol. Que a l’any 2011 hi havien
114 alumnes i el cost era de 620.000 euros. Que l’estalvi pel tancament de l’escola
no és de 230.000 euros, perquè la major part de l’estalvi ho és per la reducció
d’alumnes, no perquè es tanques l’escola. Que d’haver continuant amb menys
aules, també s’hagués produït un estalvi sense tenir que tancar l’escola. Que
l’estalvi real, calculant-lo amb les dades facilitades és de 92.000 euros, el que no
compensa el desplaçament dels alumnes i que l’escola resti en desús.
7.23- El Sr. Exojo demana un aclariment sobre la contestació a la pregunta 7.1, que
havia formulat envers l’existència de modificacions substancials al POUM, indicant
que la normativa entén com tals, els canvis de classificació.
L’alcalde contesta que no era tècnic urbanista, però que abans de l’inici de la sessió
havia parlat amb els responsables de l’equip redactor i l’arquitecte municipal, i l’hi
havien dit que no existien modificacions substancials.
7.24- El Sr. Gonzalo que al carrer Sant Isidre amb el carrer Canigó, existeix un
mirall trencat, el que fa que la sortida sigui perillosa, pel que malgrat les mancances
pressupostaries, demana es faci un esforç.
Es contesta que es respondrà.
7.25- El Sr. Gonzalo que semblava que al grup de contenidors dels carrer La
Sagrera, Provença i Moreres, se’ls havia canviat els de matèria orgànica, modificant
a menys la capacitat dels contenidors.
Es contestà que es revisarà.
7.26- El Sr. Gonzalo sobre el bus exprés, que és un exemple de que quan les coses
es fan bé en transport públic, funcionen, i calia felicitar-se que funcionés tan bé i
que la gent l’agafés.
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7.27- El Sr. Gonzalo que dintre de les obres que s’estan fent i el volum dels
pressupostos que s’estan parlant, al voltant dels 500.000 euros, seria el moment
d’instal·lar una marquesina, per poder resguardar-se de les inclemències.
L’alcalde contesta que efectivament, la marquesina en feia falta. Que inicialment
havien previst instal·lar la que es guardava al magatzem municipal, però tractant-se
de la línea bus exprés, es demanava a la Generalitat que les entregava de franc, i a
més eren més modernes i confortables.
I a les 20,30 del vespre, es dóna per finalitzada la sessió i s’estén aquesta acta, i jo,
el secretari, ho certifico, amb el vist-i-plau de l’Alcalde.

L’Alcalde

Josep Lluís Llavata i Ferrer
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