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

Ordinari
24/09/2015 19:30:00
sala de plens

Alcalde
FRANCESC BONET NIETO
Regidors
JORDI ORRIOLS VILARÓ
MONSERRAT TORRES BAJONA
ANNA Mª MONTES CABOT
FRANCESC X. DANTÍ ESPINASA
RAMON VILAGELIU RELATS
ANGEL EXOJO LOZANO
PERE CABOT BARBANY
ALICIA MORENO RODRIGUEZ
ESTEVE AYMA PEDROLA
ABRAHAM REQUENA RUIZ
AGUSTÍ GONZALO ALVAREZ
Excusen la seva assistència
VICENÇ FUERTES BERGUA
Secretari
Josep Lluís Llavata i Ferrer
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A la Casa de la Vila a les 19:30hores del dia 24/09/2015, es van reunir sota
la Presidència del Sr. Alcalde, els regidors que al marge es relacionen, assistits pel
Secretari, a l’objecte de celebrar sessió de caràcter Ordinari, en primera
convocatòria, del ple de l'Ajuntament.
Obert l’acte per la presidència, es procedeix al debat dels assumptes inclosos
en el següent
ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació de l’acta de la sessió de 30 de juliol de 2015
2. Informació diversa
3. Donar compte de resolucions d’Alcaldia
4. Aprovació, si s'escau, de les disposicions legals per a la creació de la seu
electrònica i de la pàgina web municipal
5. Aprovació fraccionament devolució liquidació PIE 2013
6. Modificació de Crèdit 6: Transferència de Crèdit
7. Moció de suport a l'acollida de població refugiada víctima dels conflictes
armats a la Mediterrània
8. Moció per la millora del sistema de recollida d'escombraries i la neteja dels
espais públics
9. Afers urgents i sobrevinguts
10. Precs i preguntes

Pàgina 2 de 20

1. Aprovació de l’acta de la sessió de 30 de juliol de 2015
El Sr. Vilageliu diu que hi havia un petit error en el punt de retribucions dels
regidors, al constar que votaven l’abstenció els tres regidors de esquerra, quan eren
quatre regidors.
Amb aquesta rectificació, l’acta s’aprova per unanimitat.
2. Informació diversa
L’alcalde destaca, que el passat 17 de setembre, es va publicar en el DOGC núm.
6958 l’acord de la CTUB de 23.04.2015 d’aprovació definitiva del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM) de Santa Eulàlia de Ronçana.
3. Donar compte de decrets i resolucions d’alcaldia
L’Alcalde dóna compte dels decrets dictats entre les dates 1 de juliol de 2015 i 31
d’agost, que corresponen als números del 323 al 400.
4. Aprovació, si s'escau, de les disposicions legals per a la creació de la
seu electrònica i de la pàgina web municipal
L’alcalde diu que no es tractava d’un domini nou, que era una tràmit necessari per
la tramitació de documentació oficial.
La proposta dictaminada favorablement per la Comissió Informativa és com
segueix:
“En el marc de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als
serveis públics (LAESCP), es reconeix el dret dels ciutadans a relacionar-se
electrònicament amb l’administració. Aquest dret requereix de la definició estricta i
inequívoca de la seu administrativa electrònica, preveient un règim d’identificació,
autenticació, contingut mínim, protecció jurídica, accessibilitat, disponibilitat i
responsabilitat sobre la mateixa.
L’article 10 de la LAECSP estableix que cada administració pública ha de determinar
les condicions i instruments de creació de les seus electròniques, i a tal efecte,
correspon l’aprovació d’una ordenança o reglament que creï i reguli el funcionament
de la seu electrònica.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer: Aprovar Inicialment el Reglament de Funcionament de la Seu Electrònica de
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.
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Segon: Sotmetre l’expedient a informació pública i audiència dels interessats per el
termini mínim de trenta dies per la presentació de reclamacions i suggeriments.
Tercer: En el supòsit de no presentar-se cap reclamació o suggeriment s’entendrà
definitivament adoptat el present acord, restant facultat expressament l’AlcaldePresident per la seva publicació i execució”.
Votació. Posat a votació es aprovada pel vot favorable dels cinc regidors de Poble
Unit, quatre regidors d’I-ERC, un regidor de CDC, un regidor del PSC i un regidor de
ICV-EUIA.

5. Aprovació fraccionament devolució liquidació PIE 2013
L’alcalde explica que en els darrers anys la liquidació de la Participació en el Fons de
l’Estat havia resultat positiva, però que en l’exercici del 2013 va ser negativa i
tocava retornar 43.000€, tot i que es podia fraccionar i tornar-ho en un termini de
deu anys sense interessos.
La proposta dictaminada favorablement per la Comissió Informativa és com
segueix:
“Atès que a data 6 d’agost de 2015, amb número de registre d’entrada 3298 de
l’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana es va rebre una notificació del Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques en que es feia constar que la liquidació
definitiva de la participació de l’ajuntament en la participació en els tributs de l’estat
per l’any 2013 era de -46.024,96 euros.
Atès que el Reial Decret Llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de
sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de
caràcter econòmic, estableix a la seva disposició addicional desena:
“Règim especial de reintegraments dels saldos deutors resultants a
càrrec de les entitats locals en la liquidació definitiva de la
participació en tributs de l’Estat de l’any 2013. “
1. El reintegrament dels saldos que resultin a càrrec de les entitats locals en
la liquidació definitiva de la participació en tributs de l’Estat corresponent a
l’any 2013 es pot fraccionar en un període de 10 anys, amb l’excepció del
règim de reintegraments aplicable amb caràcter general i contingut a la Llei
de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2015.
2. L’aplicació de l’excepció que recull l’apartat 1 anterior requereix la
presentació de la sol·licitud per part de les entitats locals, que ha de ser
aprovada pel ple de la corporació local i l’ha de trametre l’interventor
o el secretari-interventor al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques per mitjans telemàtics i amb signatura electrònica amb
anterioritat a l’1 de novembre de 2015. En cas que les entitats locals no
presentin la sol·licitud en el termini esmentat anteriorment se’ls han d’aplicar
els reintegraments d’acord amb el règim general que estableix la Llei de
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2015, i s’han de regularitzar amb
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càrrec al lliurament a compte del mes de novembre els reintegraments que
s’haurien hagut d’aplicar en el lliurament corresponent al mes d’octubre.
3. Aquesta excepció s’ha d’aplicar a les entitats locals que, a més d’haver
presentat la liquidació dels pressupostos de la totalitat d’entitats
integrants de la corporació local corresponents a l’exercici
immediatament anterior a aquell en què es calculi aquesta liquidació,
prevegin complir a 31 de desembre de 2015 l’objectiu d’estabilitat
pressupostària i el límit de deute públic que estableixen els articles
51 i 53 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 març, i el període
mitjà de pagament de les quals no superi en més de 30 dies el
termini màxim que estableix la normativa de mesures de lluita contra
la morositat en les operacions comercials, d’acord amb el període
mitjà de pagament a proveïdors que publiquin el mes d’octubre de
2015, d’acord amb el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual
es despleguen la metodologia de càlcul del període mitjà de
pagament a proveïdors de les administracions públiques i les
condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de
finançament que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Als efectes
anteriors, es consideren entitats integrants de la corporació local aquelles a
què es refereix l’article 2.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Quant a la previsió del
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i del límit de deute
esmentada anteriorment, s’ha de tenir en compte la informació corresponent
al tercer trimestre d’execució del pressupost de l’exercici de 2015.
4. L’aplicació efectiva de l’excepció esmentada a l’apartat 1 anterior
s’ha d’iniciar en el lliurament a compte de la participació en tributs
de l’Estat del mes de gener de l’any 2016, i a partir d’aleshores els
reintegraments mensuals aplicables són els que resultin de dividir l’import
pendent de reintegrar el dia primer d’aquell mes entre 120 mensualitats.
(...) “
Atès que el punt 2 de la disposició addicional desena del Reial Decret Llei 17/2014,
de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats
autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic determina que l’òrgan
competent per aprovar el fraccionament del reintegrament dels saldos que resultin a
càrrec de les entitats locals en la liquidació definitiva de la participació en tributs de
l’Estat corresponent a l’any 2013 en un període de 10 anys és el Ple de la
corporació, i que en cas de no presentar la sol·licitud abans del dia 1 de novembre,
el saldo a retornar es regularitzaria en el lliurament a compte del mes de novembre
de 2015.
Atès que el compliment dels requisits del punt 3 de la disposició addicional desena
del Reial Decret Llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat
financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic
sobre estabilitat, endeutament i període mitjà de pagament a proveïdors els
valorarà el propi Ministeri amb les dades proporcionades per la Corporació
periòdicament.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
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Primer.- Aprovar el fraccionament del reintegrament del saldo resultant de la
liquidació definitiva de la participació en tributs de l’Estat corresponent a l’any 2013
que ascendeix a -46.024,96 euros en 10 anys, segons estableix la disposició
addicional desena del Reial Decret Llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de
sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de
caràcter econòmic.
Segon.- Instar al interventor de la corporació per a que trameti mitjançant els
mitjans telemàtics habilitats pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per
aquest fi el present acord amb anterioritat a l’1 de novembre de 2015”.
Votació. Posat a votació es aprovada pel vot favorable dels cinc regidors de Poble
Unit, quatre regidors d’I-ERC, un regidor de CDC, un regidor del PSC i un regidor
d’ICV-EUIA.

6. Modificació de Crèdit 6: Transferència de Crèdit
L’alcalde explica que calia fer algunes modificacions al pressupost vigent, aprovat en
l’anterior mandat, per tal de regularitzar partides i també per adequar-les al
programa de cada regidoria.
La proposta dictaminada favorablement per la Comissió Informativa és com
segueix:
“Expedient de modificació dels crèdits del pressupost de l’Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana 6/2015.
La modificació de crèdits número 6/2015 del pressupost de l’Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana implica:
a) Transferència de crèdit entre aplicacions pressupostàries de diferents àrees
de despesa i diferents capítols. En concret, es transferirà crèdit del capítol 1
de despesa de personal, del capítol 2 de despeses en béns corrents i serveis,
del capítol 4 transferències corrents i del capítol 6 d’Inversions Reals de
diferents grups de programes al capítol 2 i 6 de despeses.
Vist l’informe d’Intervenció de data 17 de setembre de 2015.
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 2015.
És pels motius anteriorment exposats, que la regidoria d’hisenda proposa a la
Comissió Informativa del Ple Municipal, emeti dictamen sobre l’adopció dels
següents
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:

Pàgina 6 de 20

Primer.- Aprovar la transferència de crèdit per la realització de despeses no
previstes inicialment al pressupost que es detalla a continuació.
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 6 - 2015
A) TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
Despeses en augment
Aplicació
3-338226092
2-338226091
2-334226062
7-920226021
3-920221100
1-912226010
3-161210000
1-133623002
3-1532619018
3-1623619026
1-342609011
3-1532619023
2-323226999
1-920227067

Consignació
Consignació
Actual
Modificació
Final

Concepte
FESTES POPULARS. FESTA MAJOR HIVERN
ESTIU REIS
FESTES DE CULTURA POPULAR I
TRADICIONAL

6.998,25

4.000,00

-307,92

2.700,00

CULTURA. LA FÀBRICA

676,5

6.400,00

7.076,50

DESPESES ANUNCIS OFICIALS
PRODUCTES DE NETEJA EDIFICI
AJUNTAMENT
ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I
REPRESENT.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT XARXA
CLAVEGUERAM

48,08

3.000,00

3.048,08

661,07

379,07

1.040,14

976,21

3.000,00

3.976,21

1.757,98

2.400,00

4.157,98

0,00

3.509,00

3.509,00

827,00

16.575,60

17.402,60

28.000,00

10.385,00

38.385,00

0,00

4.900,00

4.900,00

2.000,00

2.718,49

4.718,49

0,00

4.121,00

4.121,00

-851,95

8.928,70
73.016,86

8.076,75

INVERSIÓ SEGURETAT TRÀNSIT
CAMINS DE VIANANTS VARIS
CLAVEGUERAM PASSATGE RIERETA
CAMP DE FUTBOL
AIGUA CAN FRANCH
DESPESES ESCOLA BRESSOL
ASSESSORAMENTS, ESTUDIS I TREBALLS
TÈCNICS
Total increment

Baixa de despeses
Aplicació

Concepte

1-165609013
3-1623619027
3-1532619020
1-336619008
1-924-

ENLLUMENAT SKATE PARK
ESBORANC CLAVEGUERAM
CAMÍ CALDES CAN MET
ESCALA I ADEQUACIÓ TERRES
PARADA BUS CAN BARBANY
REFORMA I ARRANJAMENTS
SANT SIMPLE
SKATE PARK

10.998,25
2.392,08

Consignació
Consignació
Actual
Modificació
Final

2.000,00

-2.000,00

0,00

18.222,28

-832,76

17.389,52

5.000,00

-3.500,00

1.500,00

222,18
88,81

-222,18
-88,81

0,00
0,00
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609007
2-3321632002
3-920632001
3-1532619004
3-1623619025
7-920227080
2-323489014
7-150120000
7-150121000
7-150121010
7-150121030

REFORMES BIBLIOTECA
REFORMES JUTJAT
SENYALITZACIÓ VIÀRIA
HORITZONTAL
CLAVEGUERAM CARRER DR.
FLÈMING I CAN FIGUERETES
SERVEIS DE RECAPTACIÓ
CONVENI COL·LABORACIÓ
ESCOLA BRESSOL ALZINA
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
FUNCIONARIS A1
ADMINISTRACIÓ GENERAL D
COMPLEMENT DE DESTÍ
FUNCIONARIS
ADMINISTRACIÓ GENERAL
D'HABI
COMPLEMENT ESPECÍFIC
FUNCIONARIS
ADMINISTRACIÓ GENERAL
D'HAB
PLUS DE RESPONSABILITAT
FUNCIONARIS
ADMINISTRACIÓ GENERAL D'
Total reducció

7.509,24

-3.000,00

4.509,24

17,72

-17,72

0,00

20,69

-20,69

0,00

16.945,45

-15.285,00

1.660,45

51.660,41

-35.000,00

16.660,41

4.121,00

-4.121,00

0,00

6.108,65

-2.187,53

3.921,12

20.432,28

-714,30

19.717,98

3.949,81

-4.437,56

-487,75

31.208,95

-1.589,31

29.619,64

-73.016,86

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 quan entrava un nou govern es trobava amb un pressupost que
no havia aprovat i era lògic que fes modificacions, però al parer d’ I-ERC, els
73.000€ encara es repartirien d’una altra manera, inclòs endegant serveis que
estaven mig embastats. Que també era d’agrair l’actuació de la Diputació de
Barcelona dispensant a l’ajuntament del pagament dels percentatges per la gestió
de recaptació de tributs municipals.
El Sr. Esteve Aymà que estaven d’acord, que trobaven correctes les modificacions i
que efectivament, la Diputació havia fet una gran favor a l’ajuntament al no cobrar
la gestió, el que representava un estalvi de 35.000€.
El Sr. Requena que també votaria a favor. Que celebrava que el radar que es volia
adquirir tingués un primer període de difusió i coneixement pels usuaris, anteposant
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objectius de prevenció a finalitats recaptatòries. Afegí que presentarien algunes
propostes sobre seguretat vial, ja que havien detectat determinats llocs en els que
convindria implantar mesures com ara pas de zebra.
L’alcalde confirma que efectivament, no es tractava de radars del mateix tipus que
en el mandat anterior s’havien instal·lat als semàfors, sinó preventius.
Votació. Posat a votació es aprovada pel vot favorable dels cinc regidors de Poble
Unit, quatre regidors d’I-ERC, un regidor de CDC, un regidor del PSC i un regidor
d’ICV-EUIA.
7. Moció de suport a l'acollida de població refugiada víctima dels
conflictes armats a la Mediterrània
L’alcalde explica que la Moció es presentava a nivell conjunt, amb la participació de
tots els regidors de l’ajuntament, i el contingut derivava de la proposta que havia
tramès l’Associació de Municipis. Al mateix temps l’ajuntament havia creat una
adreça web on la gent es podia adreçar per oferir la seva ajuda, o bé poder
participar col·laborant en aquesta tasca.
La Moció és com segueix:
“El món local català manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en
matèria de refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a
Síria i d’altres conflictes internacionals.
Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la
Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la
persecució, de les quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta que
2.750 persones han desaparegut o mort en els primers vuit mesos de l’any i es
preveu que el nombre d’arribades continuï augmentant els propers dos mesos.
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per
ens locals que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de
Cooperació al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més
desfavorits, i actua com a instrument de coordinació dels esforços dels ajuntaments
catalans en els casos d’actuacions en situació d’emergència i especialment en la
postemergència i reconstrucció.
L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar suport a
la població arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant des de
llavors, amb el suport dels municipis catalans.
Davant de la situació actual i,
−

Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu
article 1, determina que la dignitat humana és inviolable i ha de ser
respectada i protegida.

−

Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14
que, en cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a
qualsevol país.
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−

Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del
Refugiat de 1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen
que cal facilitar l’estatut de refugiat i garantir els drets que aquest estatut
preveu.

−

Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per
la creació d'una Xarxa de Municipis Acollidors.

−

Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una
administració propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang
superior.

−

Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions
d'asil i només 28 places d'acollida.

−

Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre
solidàriament a l’arribada de persones refugiades de conflictes com el dels
Balcans i que compten amb un teixit associatiu vinculat a la pau, els drets
humans i el desenvolupament.

−

Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a
que donin resposta a la situació dels refugiats.

Per tot això, Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Instar el Govern espanyol a:
•

•
•
•

Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic,
assistència, acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes perquè
es transfereixin a les administracions municipals per a la gestió
descentralitzada.
Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària
per millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu.
Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les
persones sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona.
Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el
85% de les persones refugiades del món a través de la cooperació al
desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, tot garantint els
drets de totes les persones.

Segon. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a:
•
•
•

Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a
Catalunya (PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació
actual i assegurar-ne el desplegament.
Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en
paral·lel formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que
s'hauran de fer càrrec del suport i l'atenció a les persones sol·licitants.
Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació.
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•

Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el
85% de les persones refugiades del món a través de la cooperació al
desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els
drets de totes les persones.

Tercer. Elaborar, en el cas que no n'hi hagi, o revisar/actualitzar els plans d'acollida
municipals (o comarcals) per a incorporar-hi l'asil.
Quart. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en
l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d'asil.
Cinquè. Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per acollir
les persones sol·licitants.
Sisè. Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les
persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària.
Setè. Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament
amb vocació transformadora.
Vuitè. Oferir els municipis com a territori d’acollida.
Novè. Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en
matèria de refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons
Català amb la participació de més d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són:
•
•
•
•

Assistència en les rutes de fugida
Suport als municipis de la ruta
Planificació i gestió de l’acollida
Acollida a Catalunya

Desè. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació
d’emergència actual, a través del Fons Català, en col·laboració amb les entitats
municipalistes, per tal de tenir una veu conjunta que interlocuti amb la Generalitat
de Catalunya i el Govern de l’Estat espanyol.
Onzè. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a
la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la
Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat espanyol”.
Intervencions
La Sra. Moreno que potser accions com aquesta Moció serien com un granet de
sorra, però entenia que eren les accions conjuntes les que al final podrien
aconseguir resultats. Que malauradament, aquests refugiats no disposaven de gaire
temps, pel que caldria crear alguna plataforma per poder treballar com a poble i
com entitats, amb més eficàcia.
El Sr. Requena que votaria a favor i que també era important que des del món local
s’adoptessin aquestes iniciatives per esperonar les negociacions que portaven a
terme els estats.
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El Sr. Aymà que tot i que la competència era de l’Estat, des dels pobles també
s’havia de donar tota l’ajuda possible a aquestes persones.
El Sr. Gonzalo que amb independència del suport que era unànime i evident, també
calia reflexionar sobre com s’havia arribat a aquest situació. Perquè a Irak o a Síria
no hi havia hagut cap catàstrofe natural, el que hi passava, era una guerra
provocada pels EEUU, acompanyats d’alguns dels seus aliats, com els de la
fotografia de les Açores, amb els llavors Presidents del Governs d’Anglaterra i
d’España. Que aquests invasors havien fet de les mentides els seus principis,
justificant l’agressió amb l’argument que impedien la proliferació d’armes de
destrucció massiva, en realitat inexistents. El resultat va ser que a l’any 2003 van
destruir un estat, sembrant la destrucció, matant a centenar de milers de persones i
ocasionant un caos que encara perdurarà per molts més anys. Després, la
irresponsabilitat dels EEUU ha estès aquest caos a Síria i Líbia. Per tant, tot i
manifestar la solidaritat amb els refugiats, caldria també mostrar la repulsa i el
fàstic que aquestes actuacions provoquen, a l’anteposar els interessos estratègics i
econòmics, a la vida i seguretat de les persones. Això, respecte al que ha passat, i
de cara al futur, també s’hauria de tenir en compte actuacions como les que ara
mateix succeeixen a Veneçuela, país del que sovint es parla i on tal vegada es
preparen les condicions per justificar una intervenció militar. Que recentment, el Sr.
Felipe González, ex-President Español i ex-secretari del PSOE, acabava de dir que el
govern del President Maduro era una dictadura pitjor que la del general Pinochet a
Xile. Es desconeixen quins interessos pot tenir l’ex-President per fer aquestes
declaracions, però el que si cal, és denunciar i exigir que l’opinió de persones amb
transcendència pública tinguin un mínim de responsabilitat.
Votació. Posat a votació es aprovada pel vot favorable dels cinc regidors de Poble
Unit, quatre regidors d’I-ERC, un regidor de CDC, un regidor del PSC i un regidor d’
ICV-EUIA.

8. Moció per la millora del sistema de recollida d'escombraries i la
neteja dels espais públics
El Sr, Vilageliu intervé per defensar la Moció i recollint les paraules del Sr. Gonzalo
en la intervenció del punt anterior, ara en l’àmbit estrictament municipal, coincidia
en la necessitat de mirar cap el futur. Que etimològicament la paraula moció venia
del llatí moure, i precisament I-ERC volia remoure una situació que havia quedat
encallada. La Moció incidia en la neteja del poble que hores d’ara era molt deficient i
en el sistema de recollida que s’havia canviat en el mandat anterior i no semblava
haver obtingut els resultats esperats pels impulsors del canvi. Que en qualsevol
cas, la viabilitat econòmica del present no tenia que anteposar-se a la sostenibilitat
del futur. També proposava la comprovació del grau de compliment del contracte
per part de l’empresa encarregada del servei de recollida, i que temporalment la
brigada municipal recolzes el servei.
L’alcalde contesta que tot i estar d’acord en bastants aspectes dels proposats per IERC, com ara la creació del Consell Medi Ambiental o l’observació del compliment
del contractista, discrepaven d’alguns punts, bé perquè ja es realitzaven com el
control dels horaris i rutes del camió d’escombraries, o perquè les mancances a
molts carrers i voreres del poble impedien disposar de la brigada municipal per
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aquest recolzament de la neteja. Respecte al canvi de sistema, diu que l’ajuntament
estava lligat per la vigència del contracte, però que aviat es disposaria de l’avaluació
encarregada a la Diputació de Barcelona, i durant els dos anys que restaven de
contracte, es podrien valorar els avantatges d’escollir entre la recollida en
contenidors, tornar al porta a porta o un sistema mixt. Que amb dades precises i
coneixement del seu cost, l’equip de govern sotmetria la decisió a referèndum,
perquè la gent de Santa Eulàlia pogués decidir el sistema més adient. Que
efectivament, calia actuar contra les actuacions incíviques. Que finalment existia un
altre condicionant i calia tenir en compte que el resultat final es podria veure afectat
per la sentència que dictés el Jutjat de los Contenciós Administratiu en el recurs
interposat per I-ERC pel canvi de sistema, que fins i tot podria comportar una
condemna que repercutís negativament en les finances municipals. Com a conclusió,
manifesta que l’equip de govern acceptava el primer punt de la moció, però no
podien acceptar la resta, que significava que l’ajuntament no feia res, quan
precisament era tot el contrari, i que l’ajuntament hi treballava, i si per I-ERC
accedien a modificar la Moció, la votarien favorablement.
El Sr. Vilageliu replica que el Sr. Alcalde de manera errònia pressuposava moltes
coses, perquè literalment, la Moció no deia que l’ajuntament no fes res, o que no es
fessin actuacions, sinó el que deia era que per fer les coses ben fetes, hi havien
pocs camins, i el que es proposava a la Moció consideraven que era el més correcte.
Respecte a la demanda interposada al Contenciós, que entenia que no venia al cas i
també era una pressuposició, però si eventualment, el Jutjat dictaminés que el
contracte estava mal fet, no seria un perjudici pel poble, que el perjudici s’hauria
produït en el moment en que es va fer un contracte mal fet. Que fóra bo que l’equip
de govern hagués facilitat, en els 3 mesos de govern, informació sobre les gestions
que acabava d’explicar l’alcalde, i que de veritat, existís més transparència. Que la
Comissió per efectuar valoracions i determinar quines eren les opcions més
convenients, tenia de disposar d’elements de judici, uns materials que li podia
subministrar la Diputació, però també els serveis tècnics municipals, per més treball
que aquests tinguessin. Que no es podia anar a un referèndum sense informació
contrastada. Que d’altra banda tenia el convenciment que arribarien a un acord amb
l’objectiu comú de disposar d’un poble net i sostenible.
El Sr. Aymà que tal com estava redactada la Moció, el seu grup tampoc no podia
donar-li suport. Així, la part expositiva no era del tot encertada i respecte al
contingut, estaven d’acord en crear el Consell, que era important i necessari. Que la
Moció establia com a finalitats del Consell Medi Ambiental, la d’estudiar un model de
recollida d’escombraries; un control del compliment de l’empresa; una millora del
contracte vigent; vetllar per la neteja de zones verdes i equipaments i fer un pla
d’informació de la recollida selectiva. Consideren que vetllar per la neteja de zones
verdes i equipaments, la millora del contracte vigent i el control del compliment de
les obligacions de l’empresa, eren pròpiament funcions del regidor municipal i no
tenia sentit que es traspassessin a un Consell. Per tant, si no es modificava la
Moció, CDC no li donaria suport.
El Sr. Requena manifesta que sí que donava suport a la Moció, que el Consell de
Medi Ambient donaria més transparència i participació. Que a Santa Eulàlia existia
un problema d’incivisme creixent, que s’havia de combatre i que en part derivava
del canvi de model operat en el mandat anterior. Que entenia que davant la divisió
existent entre partidaris d’un i altre model de recollida, realitzar un referèndum era
encertat. Que era convenient controlar el compliment per part de l’empresa. Que la
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Moció tampoc no deia que l’equip municipal no fes res i que no veia cap
inconvenient pel seu recolzament unànime.
El Sr. Gonzalo que efectivament tots coincidien en que existia un problema
generalitzat de comportaments incívics, que per exemple, prop del seu domicili amb
freqüència trobava als contenidors de vidre bosses d’orgànica, porexpan als de
paper, etc., Que si l’empresa estava complint amb el contracte, potser és que el
contracte no era un bon contracte. Que la situació actual era conseqüència de les
decisions que legítimament s’havien adoptat en el mandat anterior, encara que
havien produït una disminució de la qualitat del servei. Que no s’entendria que la
Moció es rebutgés pel vot contrari de l’equip de govern, el que tindria una lectura
negativa, i que tal vegada s’havia efectuat un anàlisi de la redacció del text molt
precís i literal, quan fixant-se en l’objectiu, tothom reconeixia l’existència d’aquest
problema, que calia afrontar-ho i s’acceptava que no es podria solucionar de forma
immediata. Que el més greu del cas, era que la decisió del canvi de model s’havia
pres, al menys en part, per revenges polítiques.
Concloses les intervencions, l’equip de govern atenent els arguments exposats pel
Sr. Alcalde i la resta d’intervinents, demana als proposants de la Moció si accepten
les modificacions.
Des d’I-ERC es manté el text íntegre de la Moció.
Votació. 6 Vots a favor. Els quatre regidors d’ I-ERC, el regidor del PSC i el regidor
d’ ICV-EUIA. 6 Vots en contra. Els cinc regidors de Poble Unit, i el regidor de CDC.
Resultant empat en les votacions, es procedeix a efectuar una nova votació de
conformitat al disposat als articles 46.2. d) de la LRBRL i 24 a) del TRRL
Repetida la votació persisteix l’empat pel que es resol en favor de la posició
contraria a l’aprovació, defensada per l’alcalde, i en virtut del seu vot de qualitat.
El text de La Moció no aprovada és com segueix:
“Ara fa 4 anys el govern de CiU i PP de Santa Eulàlia de Ronçana va optar per
desmantellar el sistema de recollida d’escombraries porta a porta i passar al de
recollida en contenidors distribuïts per tot el municipi.
Com ja hem manifestat des d’aquell moment, entenem que aquest nou sistema no
ha generat un estalvi econòmic substancial ni pels veïns de Santa Eulàlia (als quals
els hi ha anat pujant el rebut de les escombraries sistemàticament), ni per
l’Ajuntament, com era el principal argument pel que l’anterior govern va justificar el
canvi.
També hem constatat durant tot aquest temps que el nivell de recollida selectiva
assolit amb l’anterior sistema s’ha reduït dràsticament (només cal observar el
lamentable estat de la immensa majoria dels contenidors pel que fa l’adequació de
les escombraries que s’hi dipositen).
I també és evident que la distribució de contenidors ha portat a generar
concentracions de brutícia i deixalles de tota mena que han empitjorat molt la
imatge del poble i la higiene dels nostres carrers i places.
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Entenem que en els últims mesos, sigui per la calor de l’estiu, per les vacances del
personal de l’Ajuntament i de la companyia encarregada de la recollida
d’escombraries, pel relaxament dels ciutadans a l’hora de gestionar bé les nostres
deixalles, pel canvi de govern a l’Ajuntament, o per tot plegat, aquesta sensació de
brutícia i deixadesa s’ha augmentat significativament.
També cal afegir el lamentable estat en que es troben la majoria de zones verdes i
arbres dels carrers i places del nostre poble per la manca de neteja, sega i rec, que
fa que aquesta sensació de brutícia i deixadesa augmenti.
Entenem que tots els grups polítics que vam concórrer a les passades eleccions
municipals proposàvem prendre mesures per millorar el sistema de recollida
d’escombraries i per mantenir els espais públics nets i endreçats.
Finalment constatem que el nou govern municipal sorgit de les passades eleccions
ha manifestat la seva voluntat de crear comissions de participació per tal de abordar
amb més eficàcia les problemàtiques dels diferents àmbits que afecten el nostre
poble i trobar solucions el més consensuades i eficients possible.
Per tot això es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Que es creï la Comissió de Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible
amb la participació de tots els grups polítics i les entitats i veïns interessats en
aquests àmbits.
Segon.- Que es mantingui una reunió immediatament amb l’empresa encarregada
de la recollida d’escombraries per tal de recordar-li i exigir-li es seves obligacions i
de millorar els aspectes que el contracte vigent no contempli.
Tercer.- Que s’encarregui als serveis tècnics de medi ambient un pla de neteja,
manteniment i millora dels espais públics, exposar-lo i consensuar-lo a la Comissió
de Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible i, un cop aprovat, traslladar-lo als
serveis municipals per la seva aplicació, amb la supervisió de la tècnica de Medi
Ambient.
Quart.- Que s’encarregui als serveis tècnics de medi ambient un pla de millora i/o
canvi del sistema de recollida d’escombraries calendaritzat i als serveis de
comunicació un pla d’informació a tots els ciutadans de les seves obligacions per
millorar tant la recollida selectiva com la neteja i higiene del nostre poble en el
menor temps possible.
Cinquè.- Mentre es porten a terme aquestes accions, que es doni com a feina
prioritària a la brigada municipal la neteja i el manteniment de carrers, places i
parcs per millorar tant com es pugui la higiene i imatge del nostre poble, amb el
control dels serveis tècnics i la supervisió del govern municipal”.
9. Afers urgents i sobrevinguts
Moció relativa al marc econòmic i financer de l'Ajuntament de Santa Eulàlia
de Ronçana
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A l’empara del previst a l’article 91.4 de la LRBRL el grup I-ERC exposa que desitja
sotmetre a la consideració del Ple per raons d’urgència un assumpte no inclòs a
l’ordre del dia, essent una Moció a propòsit de les manifestacions de l’associació de
banca contraries al procés.
El Sr. Pere Cabot demana la paraula per exposar que resultava inacceptable que la
banca, que sis o set anys enrere convidava a la gent a endeutar-se, i a continuació,
durant la crisi va tenir que ser rescatada amb els diners de tots, volgués condicionar
el futur de Catalunya mitjançant amenaces i pors, en contra d’un procés que venia
de molt lluny, que es fonamentava en sòlids arguments i era totalment democràtic.
Que la urgència la motivava la imminència de les eleccions
Sotmesa a valoració la urgència, s’aprova pel vot favorable dels cinc regidors de PU,
quatre d’I-ERC, un regidor de CDC i un regidor d’ ICV-EUIA. Vota en contra el
regidor del PSC.
Un cop aprovada la urgència, es sotmet a debat el següent text de la Moció:
“Davant del comunicat de l’Associació Espanyola de Banca (AEB) i la Confederació
Espanyola de Caixes d'Estalvis (CECA) sobre les eleccions catalanes dels proper 27
de setembre i ateses les seves afirmacions segons les quals “ (…) la ruptura
unilateral del marco constitucional vigente, comportaría que todas las
entidades bancarias con presencia en Cataluña afrontarían graves
Aproblemas de inseguridad jurídica”, i que “ (…) estas dificultades
obligarían a las entidades a reconsiderar su estrategia de implantación, con
el consiguiente riesgo de reducción de la oferta bancaria y, con ello, de
exclusión financiera y encarecimiento y escasez del crédito,”
Atès que aquest ajuntament utilitza els serveis econòmics i financers d’algunes de
les entitats firmants d’aquest comunicat,
Atès, a més, que les esmentades entitats confirmen que “(…) Las entidades
integrantes de AEB y CECA consideran que, en todo momento, debe
preservarse el orden constitucional y la pertenencia a la zona euro del
conjunto de España”,
Tenint present, a més, que el Ple de l’ajuntament va votar majoritàriament la seva
adhesió a l’Associació de Municipis per a la Independència, els objectius de la
qual es centren a “Esdevenir un ampli espai de debat on compartir idees, iniciatives
(legals o cíviques), experiències, informació, eines de gestió i tot allò que pugui
ésser útil per dur el poble de Catalunya cap a la independència per tal
d’assolir les plenes competències municipals”,
Atenent al principi general de servei i la pretensió de coherència política entre els
programes presentats a la població i l’actuació concreta,
El grup d’Independents-ERC de l’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana proposa
que s’aprovin els següents punts:
1) Que es convoqui els directors i directores de les sucursals amb seu a santa
Eulàlia de Ronçana de les entitats firmants del comunicat de l’AEB i la CECA amb
les quals opera l’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana perquè expliquin els
estudis que han dut a fer les afirmacions esmentades.
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2) Que s’insti a les administracions de grau superior (Consell Comarcal, Diputació de
Barcelona i Generalitat de Catalunya) a utilitzar serveis econòmics i financers
d’entitats que no es mostrin clarament contraries al procés que democràticament ha
iniciat el nostre país”.
Intervencions
L’alcalde contesta que acceptaven la Moció, ja que malgrat tractar-se de l’opinió
d’unes persones, tenien un clar significat polític davant la imminència de unes
eleccions que podien ser transcendentals, i amb els advertiments sobre el risc dels
comptes i el estalvis, el que feien era exercir una pressió inadmissible sobre la gent.
El Sr. Aymà que votarien a favor perquè les manifestacions d’aquestes persones que
ostentaven un poder econòmic tan importat, només perseguíem crear por,
posicionant a la gent en contra de la independència. Per això el que mereixen era la
repulsa dels ciutadans pel seu comportament indigne.
El Sr. Requena en primer lloc, que en cap cas la Moció es podia considerar com un
afer urgent. A més, que el que pretenia la Moció era el mateix que es denunciava,
es a dir, atacar qualsevol argument o posicionament que s’efectués en contra de la
independència. Que el proper diumenge es farien les eleccions, i algunes forces,
com ara el PSC, acceptarien el resultat, fos els que fos. Que en canvi, altres
formacions buscarien excuses i arguments per continuar imposant les seves idees.
Que l’opinió que ara s’atacava era una opinió més, com tantes d’altres que s’havien
escoltat i podria agradar més o menys, però totes eren respectables. Que en el cas
concret, era el President de La Caixa, una entitat molt important, essent
comprensible que no li agradés un escenari de forta inestabilitat política. Que en el
seu cas, correspondria als accionistes o als clients, valorar-ho i actuar en
conseqüència. Que li semblava que no tindria sentit que per aquest motiu
l’ajuntament retirés els comptes de La Caixa. Que en conclusió, entenia que es
tractava d’una Moció electoralista, i amb aquesta Moció si que es pretenia
condicionar el vot de la gent.
El Sr. Gonzalo que l’acumulació de capital que va donar lloc a fundar bancs a
Espanya provenia de l’esclavisme. Que els propietaris dels grans bancs son els fills
dels negrers. Que són propietaris d’un capital indigne, immoral, i per això les seves
opinions no mereixen cap respecte a l’estar tacats amb la sang de l’esclavisme. Que
l’origen de les Caixes d’Estalvi era més benigne, provinent de les caixes de
resistència dels treballadors per tal de resistir les vagues. Que aquest caire popular
però, havia desaparegut en mans de les grans corporacions bancaries. Que les
manifestacions d’aquest senyor no es podien considerar una mera opinió, sinó que
eren una veritable coacció, i pretenien forçar el vot, manipulant-lo i rememorant les
pràctiques del caciquisme. Que de no ser per l’estat Espanyol, que els ha donat el
diners de tota la gent, la banca es trobaria en la ruïna més absoluta.
El Sr. Cabot diu que inicialment a la Moció constava d’un punt important, però
retirat per facilitar l’aprovació, en el que es demanava un estudi als serveis
econòmics municipals, per seleccionar entitats financeres imparcials, amb les que
l’ajuntament podria treballar. D’altre banda, que aprofitant la crisi s’havia
desmantellament del sistema financer català, un element singular del país i sense el
que es faria més difícil un futur independent.
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Votació. Voten a favor 11 regidors. Els cinc regidors de Poble Unit, els quatre
regidors d’I-ERC, el regidor de CDC i el regidor d’ICV-EUIA. Voten en contra el
regidor del PSC.
10. Precs i preguntes
D’I-ERC
10.1.- La Sra. Moreno, que en l’anterior Ple s’havia aprovat per unanimitat la
creació d’una Comissió Social per detectar, valorar i pal·liar les situacions més
greus. Sobre això, demana quines accions s’havien fet dirigides a la creació de la
Comissió. Quin era l’escenari per començar a treballar. Quins eren els objectius i
prioritats que s’haurien d’assolir i si s’havien iniciat contactes amb entitats i
persones interessades en treballar o col·laborar en la Comissió, a l’entendre que tots
haurien de participar.
La Sra. Anna Montes, contesta que efectivament en l’anterior Ple s’havia aprovat la
creació del Consell Social, que l’idea era partir de zero i endegar-la la primera
quinzena d’octubre. Que els objectius els establirien entre tots. Que no tant sols
donarien suport als serveis socials, sinó que procurarien detectar altres situacions
de necessitat que resultaven poc visibles. Que la treballadora social ja els havia
tramés una llista de les entitats i persones disposades a col·laborar, però que en cap
cas seria una relació tancada sinó oberta a tothom, i adaptada en funció de cada
assumpte.
10.2.- El Sr. Exojo que havien constatat la modificació del sistema de transport al
mercat, però encara existien mancances en el transport de persones dins del
municipi. Pregunta si l’equip de govern n’era conscient i si tenia previst fer alguna
acció per solucionar-ho. També que es tingués en compte la col·laboració amb la
Mancomunitat.
L’alcalde contesta que efectivament, al comprovar que el microbús que el dissabte
feia al recorregut al mercat s’utilitzava poc, com a màxim amb set persones per
trajecte, ho havien substituït per un taxi. Que el resultat era molt positiu, els
usuaris estaven satisfets per l’increment de la comoditat i freqüència del servei i el
cost econòmic per l’ajuntament s’havia reduït en més d’un 50 per cent. Respecte a
la mobilitat dins del terme municipal, que el problema afectava principalment a la
gent gran. Que ja havien iniciat el primer examen d’un sistema de transport i caldria
valorar si fora més convenient fer un transport llançadora fins a Granollers. Que en
qualsevol cas, fins que es disposés del pressupost municipal aprovat i els recursos
disponibles, no es podria plantejar cap opció. Que en les properes reunions de la
Mancomunitat també es debatria sobre els serveis que es podrien prestar
mancomunat i envers la problemàtica del transport a l’haver-hi moltes
urbanitzacions, però ara l’objectiu immediat era la mobilitat dins de Santa Eulalia.
Que seria benvinguda la participació de tots els regidors.
10.3.- El Sr. Cabot que en l’anterior Ple es va acordar realitzar una auditoria
utilitzant els recursos que la Diputació posa a disposició de l’ajuntament. Si s’havia
fet quelcom i si se’ls convidaria a participar.

Pàgina 18 de 20

L’alcalde contesta que la Diputació ja els havia confirmat que farien l’auditoria, però
que ho havien sol·licitat molts municipis i primer començarien pels que podien estar
més desatesos, sense interventor, etc.. Que a continuació d’aquests ajuntaments
vindrien la resta, com Santa Eulalia.
El Sr Cabot afegeix que tots els grups que ara estaven a l’ajuntament de Santa
Eulalia portaven als programes la realització d’una auditoria. Que un informe de la
situació econòmica en un període de temps delimitat, no es podia considerar una
auditoria. Que I-ERC no demanava l’auditoria pel simple fet de demanar-la, sinó per
corroborar determinades dades, algunes de les quals s’havien qüestionat en el
mandat anterior.
El Sr. Alcalde dóna la paraula a l’interventor de la corporació que diu que la
informació que proporcionaria l’auditoria seria la dels moviments als comptes dels
bancs o el saldos amb els proveïdors. Respecte als ingressos, el recaptat per
impostos i taxes. Que tota aquesta informació feia temps que estava al dia i
disponible per qualsevol consulta als serveis econòmics de l’ajuntament. Que la
funció auditora ja es feia des de la intervenció municipal, i els resultats d’una
eventual auditoria, sempre es podien comprovar de forma directa, simplement
examinant els comptes municipals. Que coneixia que era una qüestió estrictament
política, però l’auditoria també tenia que estar supervisada per l’interventor
municipal. Que la seva realització comportava una despesa de diners i en aquest cas
no era necessària. Que la majoria dels auditors estaven especialitzats en el sector
privat i molt pocs podien donar una visió encertada del sector públic.
El Sr. Vilageliu contesta a l’interventor dient que confiaven en els serveis econòmics
de l’ajuntament, però que els regidors demanaven una auditoria quan els semblava
fer-ho. Que reconeixien la tasca dels interventors municipals, igual que la labor que
realitzaven els responsables de la comptabilitat en les empreses privades, però això
no impedia que es demanés una visió externa que corroborés l’estat dels comptes.
Que de pensar que els comptes no estaven bé, precisament no seria una auditoria el
que demanarien.
10.4.- Sr. Cabot que l’ajuntament havia aprovat una Moció comprometent-se a
pagar els impostos a la hisenda catalana, però mai no s’havia realitzat. Que ara
caldria informar-se amb els impulsors, que era l’AMI, per poder contribuir a aquesta
hisenda.
L’alcalde contesta que ho comprovarien i que tal vegada el resultat de les properes
eleccions facilitaria les coses.
10.5.- Sr. Cabot sobre la situació de l’escut municipal.
L’alcalde contesta que s’havien fet les gestions acordades i presentat formalment la
petició d’aclariment al departament de la Generalitat. Que ara restaven pendents de
la contesta.
DEL PSC
10.6.- El Sr. Requena demana que es passés un llistat amb els participants a la
Comissió Social.
Es contesta que s’accepta i es facilitaria a tots els regidors.
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10.7.- El Sr. Requena a propòsit de l’informe emès pel secretari referent a les
retribucions dels regidors, que pel futur s’incorporessin a cada expedient els
informes emesos pel secretari.
Es contesta que s’accepta.
10.8.- El Sr. Requena que havia presentat una instancia demanant informació però
tan sols li havien contestat parcialment. Que sobre les obres del gas a Santa Eulàlia,
li mancava el resum de la depesa i l’aportació dels veïns. Respecte a les obres de la
Font d’Abril, quants veïns –en percentatge-, havien pagat i quants faltaven per
pagar. També pel criteri que havia seguit l’ajuntament per demanar les aportacions,
i l’excusa del veïns per no pagar. Igualment, si sufragar aquestes obres tenia
caràcter voluntari. Que un dels carrers recentment asfaltats, es tornaria a obrir per
efectuar les rases de la canalització del gas.
L’alcalde diu que recavarien informació sobre el pagament i les aportacions dels
veïns. Respecte a justificació d’asfaltar el camí en aquelles dates, era perquè
depenia d’una subvenció i no es podia posposar l’execució i perdre-la. Que
malauradament, el cert era que els responsables de les obres de canalització del gas
no estaven coordinats i ja feia més d’un any que les obres havien d’estar acabades.
Que en tot cas els havien assegurat que no malmetrien el carrer i ho deixarien en el
mateix estat.
10.9.- El Sr. Requena prega que es vigili acuradament l’actuació de l’empresa que
efectua les obres de canalització del gas, perquè alternen l’excavació a Santa Eulàlia
amb la d’altres carrers a Lliça d’Amunt, i els carrers es malmetien i s’embrutaven
amb la terra i el fang provinents de les rases que no estaven acabades.
Es contesta que s’efectuarà.
D’ICV-EUIA
10.10.- El Sr. Gonzalo demana conèixer la composició de la Mancomunitat, els
representants polítics i personal que en formava part i els pressupostos.
L’alcalde contesta que es facilitarà el detall i aprofita el prec per emplaçar als
regidors a elaborar propostes d’actuació a la Mancomunitat.
I a les 21,35, 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

Francesc Bonet Nieto
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