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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
  
Caràcter:       Extraordinari 
Data:           28/04/2016 19:30:00 
Lloc:             Sala de Plens de l'Ajuntament 
 
 
Assisteixen 
 
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 
VICENÇ FUERTES BERGUA 
ABRAHAM REQUENA RUIZ 
AGUSTÍ GONZALO ALVAREZ 
 
Excusen la seva assistència 
Cap 
 
Secretària accidental 
Lurdes Gimeno Maspons 
 
Interventor accidental 
Bernat Calpe Palma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la Sala Pau Casals de la Biblioteca- Casa de Cultura Joan Ruiz i Calonja, a 
les 19:30:00 hores del dia 28/04/2016, es van reunir sota la Presidència del Sr. 
Alcalde, els regidors que al marge es relacionen, assistits per la Secretària 
accidental, a l’objecte de celebrar sessió de caràcter Extraordinari, en primera 
convocatòria, del ple de l'Ajuntament. 
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Obert l’acte per la presidència, es procedeix al debat dels assumptes inclosos 

en el següent 
 

ORDRE DEL DIA: 
 
 
1.- Aprovació inicial del pressupost general de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana i del seu Organisme Autònom Set Comunicació, així com les seves bases 
d'execució  i la plantilla per l'exercici 2016 
 
2.- Renúncia d'una regidora del grup municipal d'I-ERC 
 
 
1.- Aprovació inicial del pressupost general de l'Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana i del seu Organisme Autònom Set Comunicació, així com 
les seves bases d'execució  i la plantilla per l'exercici 2016    
 
Atès que el Pressupost General de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana per al 
2016, tant pel que fa a l’estat d’ingressos com de despeses, les seves bases 
d’execució i la plantilla de personal s’ajusten plenament en el seu contingut i 
estructura al que s’assenyala a legislació d’aplicació Reial Decret 500/1990, de 20 
d’abril, RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 
reguladora de les Hisendes Locals, l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, pel qual 
es modifica l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova 
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals i l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 
de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats 
locals. 

 
Atès que configuren els documents del pressupost i dels seus annexes tots aquells 
que així es determinen a la legislació esmentada anteriorment, següents: Memòria 
explicativa del contingut i de les principals variacions respecte a l’anterior; 
Liquidació del pressupost de l’exercici de 2015; Annex de personal; Annex de les 
inversions a realitzar; informe econòmic financer, en el que s’exposi les bases 
utilitzades per a l’avaluació dels ingressos i de les operacions de crèdit previstes, la 
suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les 
despeses de funcionament dels serveis i, en conseqüència, l’efectiu anivellament del 
pressupost i informe d’estabilitat i de compliment de la regla de la despesa.  
 
És pels motius anteriorment exposats, que la Comissió Informativa emet dictamen 
favorable sobre els antecedents exposats i, en aquest sentit, proposa al Ple de 
l’Ajuntament, l’adopció dels següents acords: 
 

ACORDS: 

 
Primer.- APROVAR inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana i del seu Organisme Autònom Set Comunicació i les seves bases 
d’execució per l’exercici de 2016, el resum del qual per capítols és el següent: 
 

INGRESSOS Ajuntament 
Set 
Comunicació Eliminacions 

TOTAL 
CONSOLIDAT 

Capítol I: Impostos Directes 3.909.579,31 0,00 0,00 3.909.579,31 
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Capítol II: Impostos Indirectes 61.757,00 0,00 0,00 61.757,00 
Capítol III: Taxes i Preus 
Públics 1.208.642,03 0,00 0,00 1.208.642,03 
Capítol IV: Transferències 
Corrents 1.983.862,69 73.660,00 -67.000,00 1.990.522,69 
Capítol V: Ingressos 
Patrimonials  69.688,14 0,00 0,00 69.688,14 
Capítol VI: Alienació 
d'Inversions Reals 0,00 0,00 0,00 0,00 
Capítol VII: Transferències de 
Capital 685.500,00 6.000,00 0,00 691.500,00 
Capítol VIII: Actius Financers 0,00 0,00 0,00 0,00 
Capítol IX: Passius Financers 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 7.919.029,17 79.660,00 -67.000,00 7.931.689,17 
  
         

DESPESES Ajuntament 
Set 
Comunicació Eliminacions 

TOTAL 
CONSOLIDAT 

Capítol I: Personal 2.564.249,37 54.750,00 0,00 2.618.999,37 
Capítol II: Béns Corrents i 
Serveis 2.838.634,45 5.910,00 0,00 2.844.544,45 
Capítol III: Despeses de Capital 88.269,03 0,00 0,00 88.269,03 
Capítol IV: Transferències 
Corrents 416.349,73 11.000,00 -67.000,00 360.349,73 
Capítol VI: Inversions Reals 1.135.956,97 8.000,00 0,00 1.143.956,97 
Capítol VII: Transferències de 
Capital 10.625,93 0,00 0,00 10.625,93 
Capítol VIII: Actius Financers 0,00 0,00 0,00 0,00 
Capítol IX: Passius Financers 864.943,69 0,00 0,00 864.943,69 
TOTAL 7.919.029,17 79.660,00 -67.000,00 7.931.689,17 

 
 
Segon.- APROVAR la plantilla de personal al servei de la Corporació corresponent a 
l’exercici de 2016 que s’annexa: 
 

ESCALA SUBESCALA CATEGORIA GRUP SUBGRUP PLACES VACANTS 
Hab. Caràcter 
Nacional 

Secretaria Secretari A A1 1 1 
Intervenció Interventor A A1 1 1 

Administració 
general Tècnica T.A.G A A1 2 1 
  Administrativa   C C1 6 2 

Administració 
especial 

Tècnica 

Enginyer 
tècnic A A2 1   
Arquitecte A A1 1 1 
Aparellador A A2 1 1 
Delineant C C1 1   

Serv. Especials 
SotsInspector A A2 1 1 
Sergent C C1 1   
Agents C C2 12 2 

 
DENOMINACIÓ PLAÇA GRUP PLACES VACANTS 
Tècnic/a Serveis Joventut A2 1 0 
Educador/a Social A2 1 0 
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DENOMINACIÓ PLAÇA GRUP PLACES VACANTS 
Dinamitzador/a cultural A2 1 0 
Tècnic/a Medi Ambient A2 1 0 
Treballador/a Social A2 1 0 
Mestre Escola Bressol A2 2 0 
Ajudant Set Comunicació A2 2 0 
Tècnic/a Esports A2 1 0 
Tècnic/a Promoció 
Econòmica A2 1 1 
Tècnic/a Comunicació A2 1 1 
Tècnic/a Ensenyament A2 1 1 
Psicòleg/a A1 1 0 
Tècnic/a Aux. Biblioteca C1 3 0 
Educador/a Escola Bressol C1 7 1 
Encarregat/da Brigada 
d´Obres C2 1 0 
Auxiliar Administratiu/va C2 4 4 
Aux. Adm. Centraleta 
Policia Local C2 2 2 
Aux. Educador/a C2 3 0 
Bibliotecari/a C2 1 0 
Oficial 1ª C2 3 1 
Oficial 2ª C2 1 0 
Conserge escola AP 2 1 
Vigilant Poliesportiu AP 3 0 
Personal neteja AP 1 1 
Treballador/a Familiar AP 1 1 
Conserge instal·lacions 
esportives AP 1 0 
Peó Brigada AP 9 4 
Conserge C. Cívic La Fàbrica AP 2 1 

 
 
Tercer.- EXPOSAR al públic - un cop aprovats- el Pressupost, les seves bases 
d’execució i la plantilla de personal, per un termini de 15 dies a comptar des del 
següent a la publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província. 
Durant l'esmentat termini els interessats podran examinar la documentació a la 
secretaria de l’ajuntament i presentar els suggeriments o les reclamacions que 
consideren oportú d’interposar. Amb el benentès que si transcorregut el període 
d’exposició pública no es presenten reclamacions el Pressupost, les seves bases i la 
plantilla de personal s’entendran aprovats definitivament. 
 
 
Intervencions: 
 
L’alcalde, introdueix el primer punt, corresponent al pressupost 2016 de Santa 
Eulàlia, vol fer referència a l’endeutament bancari que té Santa Eulàlia de Ronçana i 
que condiciona molt al pressupost, des del govern intentem optimitzar al màxim els 
recursos propis s’intenta trucar al màxim de portes possibles per tal d’aconseguir 
ajuts per els propers quatre anys. Els punts fixats com a eixos de govern són en 
primer lloc el benestar social per cobrir les necessitats dels veïns, un segon punt és  
 
el tema de participació entre tots els grups polítics i els ciutadans i també, un gran 
punt que tenen com objectiu és el tema en mobilitat i transport urbà dins el 
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municipi, creu que han apostat molt sobre el manteniment de 
tots els serveis, i que els pressupostos estan fets en base a les necessitats dels 
veïns de Santa Eulàlia. El pressupost que plantegen creuen que respondrà a moltes 
de les necessitats existents.   
 
Sr. Vilageliu, del grup d’I-ERC, manifesta que el moment de l’aprovació del 
pressupost és un moment molt important, igual que ho va ser en el seu moment el 
de les ordenances. Un pressupost no és altre cosa que un propòsit, una suposició i 
que té una vigència de tot l’any, a diferència de l’ordenança que és inamovible, els 
pressupostos són movibles. 
 
En les ordenances I-ERC vam votar en contra, perquè els semblava que tocava fer-
ho d’aquella manera en aquell moment, i ara s’enfronten al moment d’estudiar 
l’aprovació d’uns pressupostos. Els pressupostos han d’estar enfocats a un possible 
augment de l’estat de benestar de la gent de Santa Eulàlia. 
 
Fa una petita aportació del que ha estat l’aportació d’I-ERC, inicialment trobaven  
que el superàvit de l’any anterior era excessiu, es va demanar que es faria amb 
aquest superàvit, i que desprès d’una consulta feta per l’Ajuntament ens trobem 
que per la correcte aplicació d’aquest aquest superàvit s’ha d’aplicar en primer lloc a 
OPA, a inversions sostenibles, i per últim a reducció de deute, vistos els 
pressupostos els sembla interessant que una part d’aquest superàvit  vagi destinada 
a inversions sostenibles. 
 
Pensant en el bé del poble com ha dit abans creu que el fet de que el pressupost 
sigui modificable és positiu de cara a buscar sempre les millores per Santa Eulàlia. 
Es centren en el punt de les modificacions ja que en els plens anteriors en que 
s’aprovaven els pressupostos no hi havia aquesta voluntat, i una cosa són els 
números i l’altre la voluntat d’aquestes possibles modificacions, aquesta voluntat és 
de valorar. S’han trobat que en aspectes de transport urbà han vist que hi ha 
voluntat a mig termini de generar un transport urbà que resolgui els problemes 
d’aquella part de la població que es troba afectada. Els sembla molt interessant la 
figura d’un vehicle que faci arribar les  receptes i aquelles coses més necessàries a 
les persones més necessitades del poble, i que a més aquest vehicle sigui suficient 
per realitzar també algun petit trajecte pel poble. 
 
 
En aquest apartat del transport urbà es senten coopartíceps d’aquesta voluntat 
expressada per l’Alcalde. 
 
Un altre punt important també, és el de l’edifici de l’escola bressol, que l’actual 
govern va informant de com esta el tema en qüestió, amb més puntualitat i més 
informació que en altres moments, i es sabrà en breus que és el que ofereixen les 
assegurances. Això no esta reflectit en els pressupostos però com han dit abans els 
sembla molt important i li donen molt de valor a la voluntat de l’actual equip de 
govern. 
 
 
També que han parlat amb l’equip de govern d’un tema que ens afecta, com és 
Canal Set, i la capacitat d’expressar que aquest poble té una gran quantitat i 
qualitat de persones que es dediquen al món audiovisual , i això els fa pensar vistes 
les accions, que es té molt present Canal Set, i els sembla que ser un poble amb 
aquesta riquesa, és un element que s’ha de tenir en compte, segons les converses 
mantingudes es destinarà una aportació d’aquest pressupost que anirà a la casa del 
mestre. 
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També que han contribuït a tenir clar pel que fa a la recollida d’escombraries, que 
cal de forma urgent saber com a poble, que és el que Santa Eulàlia vol, i els sembla 
que el sistema actual no és el pertinent i no ajuda a millorar la riquesa del poble. I 
que per tal de saber quin sistema és el que vol la població s’utilitzarà com a eina  la 
comissió medi ambiental creada recentment. 
  
El que els fa dir que s’ abstindrem en la votació d’aquests pressupostos,  és el to i la 
capacitat i porositat que el govern ha demostrat i intentaran durant aquest trajecte 
estar amatents per ajudar en tot el que calgui i els sembla que és un pas més que 
fan de cara a donar confiança en aquest nou equip de govern.  
 
El sr. Esteve Aymà del grup CIU manifesta, que un pressupost és una eina 
important pel municipi perquè reflecteix l’activitat de l’administració en el domini 
públic. En quant a la part de despesa que es refereix a inversions volen destacar 
tres punts importants, un primer punt és el fet de que el pressupost hauria de 
recollir les obligacions econòmiques derivades d’un procediment judicial i que ha 
acabat en sentència condemnatòria, creuen que són quantitats exigibles i hauria d’ 
existir una partida per fer front a aquest import. Pensen que si bé quan 
l’Administració ha de cobrar, exigeix, també ha de ser responsable i pagar quan 
toca. Una segona qüestió, fa referència a la urbanització de tres  carres i camins, a 
través d’una subvenció de la Diputació, i que ells tenen diferència de criteri respecte 
al govern, concretament respecte al procediment d’aquest projecte d’urbanització, 
ja que  el POUM diu com s’ha d’aplicar la normativa en cadascun d’aquests tres 
carrers, carrer Industria, carrer Hivern i el carrer Verge del Pilar. Respecte al carrer 
industria està considerat com a sòl urbà consolidat, tot i que en aquest carrer li 
falten els serveis urbanístics bàsics, i que per poder fer l’actuació en aquest carrer, 
segons la llei 2/2004, diu que s’ha de fer un projecte d’obra ordinària i això 
comportaria obrir un expedient de contribucions especials, per tant creuen que  
hauria d’existir en els pressupostos una partida de contribucions especials. El segon 
carrer, pel que respecte al carrer hivern està en un projecte d’urbanització i el que 
diu el POUM és que s’ha de realitzar un projecte de reparcel·lació econòmica i un 
projecte d’urbanització i l’administració és l’encarregada de realitzar-ho, i que 
actualment tal com es reflecteix en el pressupost, l’Ajuntament estaria fent una 
actuació directe. Per últim el carrer Verge del Pilar, és més complex ja que pertany 
a diferents tipus de sòls, en aquest cas s’haurien de fer dos expedients un de 
contribucions especials i un altre de quotes urbanístiques i això també s’hauria de 
reflectir en els pressupostos, manifesta que el seu grup no està d’acord en la forma 
en la que es porten a terme aquests procediments.  
 
Un altre motiu pel que no hi estan d’acord, és que van elaborar tres projectes en el 
seu programa electoral, el camí del cementiri, el pàrquing de la fàbrica, i per últim 
pavimentar el camí que va de la Campinya al pont de Can Donat i que cap d’aquests 
tres projectes estan recollits dins els pressupostos i que per tant en base a aquestes 
circumstàncies no podran donar suport als pressupostos. 
 
L’alcalde, respon al Sr. Aymà, recriminant-li que el primer punt presentat en 
l’exposició del Sr. Aymà, aquest l’havia plantejat com una il·legalitat. 
A continuació l’Alcalde posa en antecedents al públic assistent sobre el motiu 
d’aquesta sentència referent a una expropiació de l’any 2007, la qual va ser 
continuada per dos recursos, un l’any 2009 i l’altre l’any 2013 i en aquest últim 
recurs ja venia determinat el justipreu i que a dia d’avui aquesta sentència no és  
 
fermà, esdevindrà ferma transcorreguts dos mesos des de que aquesta ha estat 
registrada d’entrada a l’Ajuntament i que aquesta informació la disposen els 
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diferents grups municipals gràcies a la transparència d’aquest 
equip de govern. Que aquesta sentència no implica que s’hagi  de pagar dins 
d’aquest exercici, i que en tot cas, el que comportaria, és una modificació del 
pressupost. Una altre possibilitat és la  de pactar amb els veïns per tal d’arribar a un 
acord de pagament durant el propers anys, manifesta que la seva intenció és 
solucionar el problema i no allargar-lo més i que en cas de que s’hagués de realitzar 
una modificació pressupostària es faria, però no incloure-ho  ara en aquests 
moments ja que això comportaria deixar  al municipi de Santa Eulàlia sense una 
quantitat de diners importants destinades a altres patides pressupostàries.  
Respecte a la demanda de asfaltar el camí del Cementiri, li comunica que han estat 
dos mesos parlant i negociant els pressupostos amb tots els partits polítics, i que en 
el cas de CIU només s’han centrat en el segon punt el de les capes de rodadures en 
lloc de lluitar per entrar algun dels seus projectes dins el pressupost. 
Respecte a les capes de rodadures a realitzar als camins, hi ha un informe signat 
per un arquitecte i un advocat que certifiquen que aquests projectes es poden tirar 
endavant i que es tracte d’obres de manteniment. Aquest informe també deixa clar 
que no hi ha un greuge comparatiu entre veïns i que l’asfaltat dels tres carrers 
esmentats  va a càrrec d’una subvenció que rebrà l’Ajuntament de la Diputació de 
Barcelona  amb un resultat a cost zero per el municipi. 
  
El Sr. Aymà, Respecte el primer tema de la sentència manifesta que aquesta va ser 
notificada el 23 de març, i d’aquí un més serà executiva, a partir d’aquest moment 
els veïns podran venir a l’Ajuntament a cobrar i si no es realitza aquest pagament el 
jutjat podrà emetre una ordre de pagament.  Per tant creu que si en el pressupost 
no ha una partida destinada per aquest concepte, serà complicat poder afrontar-ho, 
i que en el moment de fer una modificació del pressupost, comportarà retallar 
d’altres partides destinades a altres serveis.  
Pel que fa a l’informe dels carrers, respecta el seu contingut però no el comparteix, 
ja que el procediment per l’execució de carrers esta reglada, i pel que fa al carrer 
Industria considera que no és un manteniment ja que en aquest carrer actualment 
no hi existeix un paviment i és un carrer de terra. És considera un manteniment 
quan hi ha un paviment i aquest es repara. 
 
L’Alcalde, respon per acabar, que respecte a les millores del cementiri, aquest any 
ja és se’n faran i que s’incrementarà el número de nínxols i remarca en relació a la 
sentència, que tot i ser cert que en el termini d’un més els veïns poden reclamar, en 
cap moment és tracta d’una il·legalitat. Per últim diu que s’ha estat treballant sobre 
un pressupost de 7.931.689,17€ i que CIU votarà negativament per dos motius, per 
una sentència que actualment encara no s’ha de fer efectiva i per un carrer que es 
vol asfaltar mitjançant una subvenció, que respecte el seu criteri però lamenta que   
per aquest dos motius no donin un vot de confiança al govern. 
 
El Sr. Agustí Gonzalo, manifesta, que en política municipal existeixin declaracions de 
bones intencions que el pressupost es concreta amb números,  però malgrat això no 
deixa de ser una expressió de voluntat i d’esperança. Manifesta que comparteix el  
plantejament  que ha fet el Sr. Ramón Vilageliu durant la seva intervenció sobre els 
pressupostos.   
 
Diu que també que els pressupostos han de ser flexibles, i que s’ha d’intentar no 
caure en un superàvit excessiu per tal no de no haver de destinar els diners en 
aquelles coses que realment no volem. En aquesta realitat, un vot positiu dóna 
confiança al govern i un vot negatiu et situa clarament a la oposició. Creu que 
l’abstenció del grup d’ I-ERC té en bona part, un punt de suport cap a l’equip de 
govern en tant que la seva abstenció facilita el camí a l’aprovació del pressupost. 
Venim d’una historia recent del municipi dels últims quatre anys en que el govern va 
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governar d’una determinada manera i ara la manera, l’estil, 
les formes i la voluntat ha canviat de manera radical. Actualment hi ha comprensió 
dels problemes que hi ha a Santa Eulàlia, en el tema social el govern és força 
sensible i està donant resposta a les necessitats del veïns. Donant resposta a l’ 
intervenció del portaveu del grup CIU, diu que és cert que l’Ajuntament ha de fer-se 
càrrec de les seves obligacions de pagament, però també ha d’imperar l’interès 
general i creu que actualment l’interès general és un altre. Votarà afirmativament 
per expressar la confiança en aquest govern, però no és una confiança cega si no 
que és una confiança que s’ha de treballar dia a dia i que espera i desitja que així 
sigui. 
 
El Sr. Abraham Requena, manifesta, que avui és un dels moments més importants 
de l’activitat política a Santa Eulàlia, ja que es tracta el debat i l ‘aprovació dels 
pressupost, ja que aquest és l’eina més important que permet  al govern realitzar 
l’activitat política. Avui tots els que estan aquí són responsables de tancar una etapa 
que creu que és un etapa fosca que ens va precedir i que en aquesta etapa hi va 
haver alguns regidors que van traspassar una línia molt important com és la línia de 
la intolerància  i en especial en ocasions la pèrdua de respecte de la persona, això 
per sort ja és una etapa passada i actualment es pot dialogar i discrepar amb totes 
les persones  del govern i creu que això és important ja que en política, dialogant 
s’arriba a formar acords. Aquesta nova etapa de diàleg permet aportar arguments i 
diferents punts de vista i això li dóna molt de valor a aquest govern perquè permet 
treballar i millorar  l’activitat de l’interès general. Pensen que per per donar resposta 
a les necessitats que Santa Eulàlia demana s’han de tenir dues coses molt clares, 
primer de tot uns objectius ben definits, i en segon lloc disposar de recursos propis 
per tirar endavant aquests objectius. En aquestes converses que el govern ha obert 
la porta a tots els grups polítics per treballar el pressupost, hem treballat la política 
social, concretament l’atur i la pobresa social, en segon lloc tenir uns serveis bàsics 
igualitaris per tots els ciutadans i un altre punt, el fet de tenir un municipi 
sostenible, recalca que el tema de les escombraries serà un tema molt complex però 
que entre tots desitja es posaran d’acord. Per poder disposar d’aquests recursos 
propis es va haver d’aprovar una proposta de pujada d’impostos, això va permetre 
dotar a Santa Eulàlia d’un fons per poder dur a terme totes les partides necessàries 
adaptades a l’interès general. Aquests recursos propis ens permetran no demanar 
crèdit i per tant no tenir deute, permetent d’aquesta manera que tot el que es 
recapti s’aplicarà al municipi. Que aquest govern hagi donat prioritat a les 
necessitats socials és de celebrar d’agrair. Aquest pressupost s’ha modificat molt, 
fins a 13 vegades, i quan passa això és principalment perquè hi ha una voluntat del 
govern a voler fer partícips a la resta de grups i donar peu a poder parlar i aportar.  
 
El PSC ha proposat en primer lloc, la introducció d’una partida d’un 15% del 
pressupost inicial destinada a ajuts socials, aquesta partida és va perdre durant el 
mandat anterior, i no solament han demanat  que es recuperi si no que s’augmenti. 
En segon lloc, una partida per els barris, a Santa Eulàlia hi ha 31 urbanitzacions de 
les quals 18 no estan recepcionades, i aquests barris contribueixen de la mateixa 
manera que els que si que estan recepcionats i creu que ha d’existir una igualtat 
entre barris pel que fa al manteniment, i un bon mitjà per treballar aquests aspectes 
ha de ser a través de la creació del consell de barris. El tercer punt, és elaborar un 
pla de sanejament de les finances municipals de manera que tothom sàpiga en quin 
estat es troben les finances.  
Finalment remarca que una abstenció, no és dir que no a l’aprovació d’un 
pressupost sinó que molts cops ajuda a obrir el camí a l’aprovació d’aquest i en fa 
una valoració positiva.  Per tots els motius abans exposats , manifesta que el PSC 
votarà  afirmativament a l’aprovació dels pressupostos. 
 



 

Pàgina 9 de 9 

L’Alcalde abans de passar a les votacions agraeix de part de 
tot l’equip de govern la   intervenció de tots els grups polítics i celebra la bona línia 
de treball existent entre tots els partits.  
 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per set vots a favor,  cinc del 
PU, un del PSC i un d’ICV-EUA;  quatre abstencions d’I-ERC i dos en contra 
de CIU.   

 
2. Renúncia d'una regidora del grup municipal d'I-ERC    
 
En aplicació del que disposa la legislació en matèria electoral,  
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Acceptar la renúncia al càrrec de regidor presentat per la Sra. Alícia Moreno 
Rodríguez, del grup municipal d’I-ERC 
 
Segon.-  Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central, als efectes que sigui 
lliurada credencial de regidor/a a la persona que correspongui, d’acord amb el que 
disposa l’article 182 de la Llei Orgànica 5/85 del Règim Electoral General.  
 
L’alcalde dóna compte als regidors que la Senyora Alícia Moreno Rodríguez, ha 
presentat la renúncia al càrrec de regidora d’aquest ajuntament per motius 
personals i manifesta que com a membre de govern li sap greu que plegui un 
regidor, ja que el sòl fet d’estar dins del govern o de l’oposició comporta una 
declaració d’intencions en relació a un interès pel bé de municipi. Al mateix temps 
agraeix en nom seu i de la tota la corporació, la seva dedicació durant el temps que 
ha estat regidora d’aquest  Ajuntament.  
 
La Sra. Alicia Moreno, manifesta que la seva renúncia no ha estat per cap motiu 
polític, diu que ha estat un plaer i un aprenentatge formar part d’aquest equip. 
Manifesta que li sap greu plegar en aquests moments que sembla ser que tot són 
bones voluntats i que espera que tot segueixi així , que es continuï en aquesta línia i 
que no es perdi, creu que és una experiència que tots els ciutadans del poble 
haurien de tenir ja que la considera molt positiva i et fa adonar-te’n de les 
necessitats del municipi i que tots compartim un mateix territori i entorn. No 
descarta poder tornar en algun moment i molt més amb el tarannà actual d’aquest 
nou equip de govern. 
 
 
I  essent les nou i cinc minuts del vespre, es dóna per finalitzada la sessió i s’estén 
aquesta acta, i jo, la secretària accdntal., ho certifico, amb el vist-i-plau de l’Alcalde. 
 

 
 
L’Alcalde     Lurdes Gimeno Maspons  

 
 

Francesc Bonet Nieto 
 


	ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
	ORDRE DEL DIA:


