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

Ordinari
26/01/2017 19:30:00
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
CRISTINA GALLEGO CABANAS
ESTEVE AYMA PEDROLA
FRANCESC MONTES CASAS
ABRAHAM REQUENA RUIZ
ELVIRA MAS POBLADOR
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, el
dia 26/01/2017 19:30:00, a les 19:30h 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 Ordinari, 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 de l’acta de la sessió ordinària de 24/11/2016
2. Informació diversa
3. Donar compte dels Decrets i Resolucions d’Alcaldia
4. Donar compte al ple del canvi de denominació
PDeCAT.

del Grup municipal CIU a

5. Aprovació de la delegació del servei de recollida de residus municipals al
Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental

6. Moció del Partit dels Socialistes de Catalunya de Santa Eulàlia de Ronçana,
per demanar la construcció d’una rotonda a l’accés a Santa Eulàlia venint des
de Caldes de Montbui,

7.

Moció del grup municipal del partit dels Socialistes de Catalunya, demanant
l’inici urgent dels processos de concertació territorial amb els municipis en
matèria d’ocupació.

8.

Moció del grup municipal del partit dels Socialistes de Catalunya a Santa
eulàlia de Ronçana per recuperar places residencials per a gent gran i
centres de dia als municipis

9. Afers urgents i sobrevinguts
10. Precs i preguntes
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1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 24/11/2016
Posada l’acta a votació, aquesta queda aprovada per unanimitat
2.Informació diversa
L’Alcalde manifesta que no hi ha cap informació transcendent, només comenta com
esdeveniments més propers, que el dia 5 de febrer es celebrarà la calçotada
popular i el 18 una Xerrada amb l’assistència d’Eduardo Reyes a la Fàbrica,
organitzada per Súmate i ERA
3.Donar compte dels Decrets i Resolucions d’Alcaldia
L’Alcalde dóna compte dels decrets dictats entre els mesos 1 de novembre de 201 a
31 de desembre de 2016, que corresponen als números del 358 al 444.
L’Alcalde dóna compte expressa de la Resolució d’Alcaldia 2016/444 de 30 de
desembre de 2016 d’aprovació del conveni per afrontar els pagaments que es
deriven de la sentència núm. 228 de 17 de març de 2016, d’expropiació de les
finques incloses a la UAU-26 Can Feu, propietat del Sr. J. I i la Sra. A.V, que consta
dels següents acords:
Primer.- Aprovar el conveni de pagament de la sentència entre les parts que consta
dels següents pagaments:
A.V

J.I

Total

Interessos 3% anual

A.V

J.I

Total

30 desembre de
2016

47.076,55

22.923,45

70.000,00

30 desembre de 2016

0,00

0,00

0,00

30 de juny de 2017

42.663,93

20.774,77

63.438,70

30 de juny de 2017

1.919,88

934,86

2.854,74

30 de juny de 2018

42.663,93

20.774,77

63.438,70

30 de juny de 2018

2.559,84

1.246,49

3.806,33

30 de juny de 2019

42.663,92

20.774,76

63.438,68

30 de juny de 2019

1.279,92

623,24

1.903,16

175.068,33

85.247,75 260.316,08

5.759,64

2.804,59 8.564,23

Segon.- Autoritzar, Disposar, reconèixer la obligació i efectuar el pagament amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 1-151-600000 Terrenys Can Feu - Torre del Gos
als Srs. J.I. i A.V. dels imports de 22.923,45 euros i 47.076,55 euros
respectivament.
4. Donar compte al ple del canvi de denominació del Grup municipal CIU a
PDeCAT.
Es dona compte del canvi de denominació del Grup municipal de Convergència i
Unió “CIU” a Grup Municipal de Partit Demòcrata “PDeCAT”.
Intervencions:
El Sr. Esteve Aymà, comenta que CIU està en fase de liquidació i existeix un nou
nom inscrit en el registre com a Partit Demòcrata Europeu Català, doncs s’ha
considerat per part de tot el partit que es canvií amb el nom que pertoca.
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5. Aprovació de la delegació del servei de recollida de
residus municipals al Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental.
Atès que el 25 de gener de 2017, finalitza la pròrroga del contracte de recollida
d’escombraries amb l’empresa URBASER, S.A. i per resolució d’alcaldia de 19 de
juliol de 2016, es va comunicar a l’empresa URBASER S.A. la voluntat de
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, de no concedir una segona pròrroga i de
finalitzar el contracte per a la prestació del servei públic de recollida i transport
d’escombraries signat en data 26/01/2006.
Atès que el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental, és una entitat de
naturalesa associativa i de caràcter local constituïda per la creació, gestió i prestació
de forma unificada de les activitats i dels serveis en matèria de residus, que són de
la competència dels que l’integren.
Atès que l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana en sessió plenària ordinària de
28 d’abril de 1998, va aprovar definitivament la constitució del Consorci i els seus
Estatuts, i com a ens consorciat està interessat en què el Consorci per a la Gestió de
residus realitzi la gestió dels residus municipals del municipi.
Vist l’esborrany del conveni de desplegament de l’atribució de l’exercici de la
competència de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, de gestió dels residus
municipals al Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental.
Vistos els informes d’Intervenció i Secretaria
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Delegar la gestió del servei de recollida de residus municipals al Consorci
per a la gestió dels residus del Vallès Oriental d’acord amb el text del conveni que
s’incorpora a l’expedient.
Segon.- Aprovar el text i la signatura del “Conveni de desplegament de l’atribució
de l’exercici de la competència de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, de
gestió dels residus municipals al Consorci per a la gestió dels residus del Vallès
Oriental.
Tercer.- Facultar l’Alcalde per a la signatura dels documents que siguin necessaris
per a la formalització del present acord.
Quart.- Donar trasllat del present acord al Consorci per a la gestió dels residus del
Vallès Oriental
Intervencions:
El Sr. Jordi Orriols, manifesta que actualment l’empresa Urbaser és la que està
prestant el servei de recollida de residus. Comenta que és una inquietud dels
diferents grups millorar aquest servei de recollida no només pensant amb termes
econòmics sinó pensant en que el servei es presti per mitja d’un ens de caràcter
públic, que existeix un consorci de residus del qual en formem part integrant. Per
aquest motiu el conveni recull les mateixes condicions que fins ara executava
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l’empresa Urbaser, és a dir no varia el model de recollida,
simplement hi ha un canvi de gestor, i que en aquest cas és un gestor públic.
El Sr. Francesc Montes, manifesta que ara que finalitza el contracte tenim dues
opcions, una fer una nova licitació i que el servei l’executi una empresa privada o bé
l’opció que planteja el govern de fer un conveni amb SAVOSA que és una empresa
coparticipada per l’Ajuntament. Explica que realment l’estalvi no és de 55.000€ sinó
de 36.000€ ja que s’ha de restar el retorn de 19.000€ d’Urbaser, això es important
ja que si es realitzés una nova licitació el preu s’equipararia molt a l’oferta de
SAVOSA ja que segurament existiria una baixa d’uns 15.000€. Seguim pensant que
l’oferta de SAVOSA és més atractiva econòmicament, però s’ha de tenir en compte
que el preu d’una licitació és un preu exacte, i que el preu de SAVOSA és un preu
teòric que esta subjecte a possibles fluctuacions de preus, i per tant variable.
Segons els càlculs l’estalvi es produiria a partir del 2019. El dubte que tenen, és
respecte si l’estalvi compensa el risc.
El Sr. Jordi Orriols, explica respecte a aquets preus mòbils, que SAVOSA ha fet un
càlcul aproximat de les possibles despeses i que en cas de que aquestes siguin
inferiors es farà un retorn cap a l’Ajuntament, ja que l’objectiu de SAVOSA igual que
l’Ajuntament no és obtenir un benefici. És pagarà únicament la despesa real.
El Sr. Francesc Montes, manifesta que els càlculs que ells havien realitzat eran
respecte a 302.000€ i no 310.000€ per tant ja hi ha més marge, tot i que segueixen
tenint dubtes respecte al risc de l’estalvi. Manifesta però, que si únicament es
contemplés la part econòmica la seva resposta seria negativa.
El Sr. Esteve Aymà, respecte l’àmbit contractual, diu que estan molt contents amb
la capacitat de variació del conveni per part del Consorci, però considera que hi ha
encara diversos punts que també s’han de modificar, en virtut de l’article 50 de la
llei 40/2015 que marca els diferents requisits que ha de contenir el conveni.
Manifesta que la manca d’aquests requisits pot comportar la nul·litat del conveni. I
demana que es parli amb el Consorci per modificar el conveni per tal de complir
amb aquets requisits, ja que ho recullen tant la llei estatal com la llei autonòmica.
El Sr. Jordi Orriols, explica com s’ha arribat en aquest conveni, manifesta que
aquest conveni l’ha realitzat el Consorci, i aquest presta el servei a gairebé a ¾
parts del Vallès i que confia plenament amb la forma d’actuar d’aquest ens.
Manifesta que el consorci ha posat totes les seves eines sobre aquest conveni i per
tant té total confiança amb la validesa del conveni.
El Sr. Esteve Aymà, manifesta que només ha reproduït els requisits que demana la
llei per a l’aprovació d’un conveni.
L’Alcalde, respon que aquest conveni passa a aprovació per part de l’Ajuntament
però que és susceptible de modificacions.
El Sr. Pere Cabot, manifesta que el conveni s’ha de fer de forma correcte segons la
legislació vigent, i que si hi manquen requisits doncs que s’afegeixin per tal de que
el conveni sigui vàlid.
L’Alcalde, respon que el conveni s’ha fet correctament sota la supervisió dels
serveis jurídics del Consorci i de l’Ajuntament, també comenta que és modificable i
s’hi poden adjuntar documents annexes i aprovar addendes si cal.
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El Sr. Ramón Vilageliu, parla sobre el sistema d’escombraries,
ja que veuen aquest procés com un procés a llarg termini. Manifesta que l’any 2005
es generaven a Santa Eulàlia una quantitat de 5M de quilos de residus, això exigeix
solucions i aquestes han d’estar encaminades al respecte medi ambiental, a les
millores personals, és a dir que el que cadascú embruta té també la solució moral
de pensar quin és el millor procés.
L’any 2006, arran d’això es va implantar el sistema porta a porta, i aquest sistema
segons un informe de la Diputació és va millorar molt a nivell de reciclatge. El poble
va passar a ser dels pitjors en matèria de reciclatge a ser un dels millors. L’any
2012 per motius econòmics es va canviar el sistema d‘escombraries, sense tenir en
compte la qualitat de la recollida d’escombraries. El total de restes del gener de
2012 va ser un 19% i el gener de 2016 un 56%. Creu que el procés de consciència
que es va iniciar el 2012 ha desaparegut. Manifesta que si aquest punt fos
únicament la votació d’un conveni, segurament tindrien moltes crítiques a fer, però
tractant-se d’un projecte de futur i encaminat a una millora i d’alguna manera
municipalitzant el servei dóna més confiança i una certa garantia. Preveient la feina
que ve, diu que el Consell mediambiental té un paper molt important en traçar unes
línies de treball encaminades a un canvi i veuen el govern disposat a tractar aquest
tema . Que han fet un document obert amb el govern per tal de tractar aquest tema
i veuen aquest punt com l’inici d’un procés, i per aquest motiu votaran
favorablement.
El Sr. Jordi Orriols, manifesta que actualment s’han disminuint percentatges a nivell
de reciclatge i això és una mala noticia per a tots. Aquest punt és important per
poder decidir i anar a un model de recollida de residus que vol Santa Eulàlia. Explica
que amb el conveni tenen molta força ja que el fet de que sigui modificable tenen
més marge de maniobra. Agraeix a I-ERC aquest document presentat i està d’acord
en que el Consell mediambiental és l’eina necessària per decidir el model.
El Sr. Abraham Requena, fa una exposició dels antecedents que ens han portat a la
situació actual, i demana que consti literalment a l’acta la seva intervenció:
“Avui iniciem un primer pas per retornar la gestió dels residus urbans de Santa
Eulàlia al bon camí. La gestió dels residus urbans , les conegudes deixalles, són una
competència que té assignada l’ajuntament de Santa Eulàlia pel fet de ser un
municipi de més de 5000 h i d’acord amb el principi d’autonomia auto organitzativa,
tal i com estableix la Carta Europea d’Autonomia Local, la llei reguladora de bases
del règim local, i l’estatut d’autonomia de Catalunya de 2006 en l’article 84.
En aquest sentit el servei, actualment està prestat per l’empresa URBASER, que
mitjançant una licitació pública, havia guanyat la prestació d’aquest servei.
La gestió dels residus urbans, no és un tema secundari, ja que si no els tractem
adequadament, estem posant en perill les generacions futures i els seus recursos.
La preocupació pel medi ambient, és una preocupació global, tant és així que en la
darrera conferència de les nacions Unides celebrada a Quito, l’octubre del 2016, es
van definir 6 punts claus i una Nova Agenda Urbana, recollits per Europa posant fil a
l’agulla mitjançant l’agenda 21, que entre altres parlava de la necessitat de fer
ciutats i pobles sostenibles, o el que és el mateix, que es facin càrrec de la gestió
sostenible dels seus residus mitjançant la potenciació del reciclatge.
Conscients de la importància de la gestió dels residus urbans, el govern de Santa
Eulàlia de l’any 2006, per tal d’impulsar un canvi en la gestió dels residus municipals
va implantar el sistema porta a porta, passant en tan sols un any del 21,53% al
63.92% i arribant a quotes de fins al 82% (segons dades de l’Agència de Residus de
Catalunya).
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El 2011, el canvi de govern que es va produir a Santa Eulàlia, va portar un canvi en
el sistema de recollida selectiva que va passar a ser un sistema de recollida
selectiva per contenidors. Llavors, se’ns va dir que es feia per un motiu econòmic
(no pas per una qüestió ideològica!!),
S’adduïa que el porta a porta era massa car i s’obviava els beneficis mediambientals
que s’havien aconseguit, ja que Santa Eulàlia va arribar a ocupar el segon lloc pel
que fa al rànquing comarcal en referència al reciclatge de residus urbans.
Pel que fa al canvi de model, les dades de l’Agencia de Residus de Catalunya, són
determinants. Si el 2012 ja havíem reduït el reciclatge a valors del 72,74%, el 2014
hem arribat a valors de tan sols el 59,28%. Molt a prop del valor mínim del 50%
que marquen les directives europees, que estableixen que aquells municipis que al
2020, no reciclin adequadament les seves deixalles, seran penalitzats amb fortes
sancions. (gràfic deixalles). El regidor ens acaba d’informar que ja estem per sota
del 50%.
Per què es planteja la gestió dels residus mitjançant l’empresa pública SAVOSA?
(que forma part del Consorci de Residus del Vallés Oriental i que per tant, com a
membres nats que en som, és nostra).
Principalment, perquè les dades econòmiques, han demostrat que el servei que ens
prestava URBASER, no ens és favorable. L’auditoria que va fer la Diputació de
Barcelona, ja va posar de manifest el sobre cost que tenia el servei que prestava
URBASER. Hem pogut comprovar, mitjançant l’informe econòmic que ha realitzat
l’interventor i a qui agraeixo, que URBASER ens ha seguit cobrant despeses
d’amortització de vehicles i serveis que fa uns 18 mesos que ja havien estat
amortitzats i que li seran reclamats.
El canvi a l’empresa pública SAVOSA, d’entrada elimina el benefici industrial (que
aplicava URBASER), el que es tradueix en un estalvi per als veïns, ja que un servei
que compet a l’Ajuntament, era prestat per una empresa privada.
Aquest canvi de retorn cap el sector públic, també ens permet començar a parlar de
l’altre gran tema que portarà molt de debat al nostre municipi, que és el sistema de
recollida de les deixalles. Els que defensem el sector públic, avui estem
d’enhorabona pel fet que l’ajuntament hagi fet un gir en les seves polítiques i aposti
per les empreses públiques de les que en forma part, alhora de prestar serveis
sobre els que té competència.
Alhora, també ens permet l’oportunitat de donar compliment a la moció presentada
pel PSC i que va aprovar aquest plenari, que assegura que els treballadors que
presten serveis a aquests ajuntament, com a mínim cobrin 1000 euros bruts
mensualment.
Per anar acabant, diré que pel que fa a l’altre gran debat que serà el del model de
gestió dels residus urbans i que avui hem iniciat amb la votació d’aquest conveni,
novament les dades econòmiques donen la raó a aquells que creiem que el sistema
porta a porta és el millor per acomplir amb els acords de la conferència Habitat 3 de
les NN.UU, i amb l’agenda 21 i és que si al 2012 (any en què l’alcalde Brustenga va
implementar el sistema actual per motius econòmics, el cost era de 640.565 euros,
al 2015 el cost d’aquest servei va arribar a 1.182.270 euros, l’any 2015. És a dir
541.705 euros d’increment. (gràfic econòmic).El motiu és l’encariment del servei, ja
que els contenidors faciliten que els incívics, llencin les deixalles sense separar
adequadament, això fa que quan aquests residus arriben a la planta que els
gestiona, com que s’ha incrementat les tones dels impropis se’ns repercuteixi a la
factura que paga l’ajuntament.
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Al marge de si el sistema porta a porta és el més adequat,
caldrà iniciar un debat que ha de ser tractat amb profunditat durant aquest mandat i
que ha de transmetre tota la informació a tots els ciutadans per escollir el més
adequat, per tal que Santa Eulàlia torni a reciclar els seus residus urbans als nivells
que s’havien aconseguit.
Per tot el que ha explicat, el PSC votarà a favor
La Sra. Elvira Mas, felicita a tots els seus companys, i manifesta que les dades de
les que disposava no eren tan dramàtiques com tenia entès. Diu que votarà a favor
d’aquest punt, principalment per tractar-se d’una empresa pública i per la porta
oberta que deixa el Consorci, a la modificació del conveni. Respecte al punt que ha
comentat el Sr. Esteve Aymà diu que la informació s’ha de dir a la comissió
informativa i allà decidir. Està segura de que el conveni del consorci és totalment
legal.
El Sr. Esteve Aymà, manifesta que el conveni va arribar el mateix dia de la comissió
informativa i per tant no va tenir temps material per analitzar-ho a fons. Demana
que per poder votar a favor s’estudiï la possibilitat de modificar el conveni per
complir amb els requisits legals.
Sotmesa la proposta a votació aquesta s’aprova per unanimitat.
6. Moció del Partit dels Socialistes de Catalunya de Santa Eulàlia de
Ronçana, per demanar la construcció d’una rotonda a l’accés a Santa
Eulàlia venint des de Caldes de Montbui.
L’accés a Santa Eulàlia per la carretera C-1415B (de Terrassa a Mataró) a l’enllaç
amb el Camí de Caldes, és un dels més transitats del nostre municipi. Utilitzat a
diari per molts veïns que es dirigeixen cap a Barcelona o Sabadell. Aquest
encreuament ha
sigut testimoni d’accidents molt greus, el darrer el passat 7 de gener per la tarda,
on 2 vehicles van resultar accidentats en un xoc frontal.
A banda, aquesta carretera travessa els barris de Can Maspons, Els Lledoners i la
Font d’Abril sense que tinguin cap tipus de connexió mitjançant un pas de vianants,
motiu que n’agreuja el risc de patir un atropellament com ja ha passat alguna
vegada.
Aquest tram de carretera acumula massa accidents, per aquest motiu el PSC de
Santa Eulàlia proposa al ple municipal, l’adopció dels següents acords:
1. Instar al titular de la via, a instal·lar una rotonda en aquest encreuament,
per tal de reduir la velocitat en aquest tram d’accidents, alhora facilitant
l’accés al nostre municipi atès que no hi ha cap canvi de sentit a menys de
1500 m que en permeti l’accés (en millors condicions)o en el seu defecte a
establir un projecte alternatiu que faciliti la reducció de la velocitat, la
sinistralitat i l’accés al nostre municipi, i que en permeti l’accés dels vianants
en condicions de seguretat que travessen la via per accedir als comerços
existents o que es dirigeixen a peu cap al centre de la nostra vil·la..
2. Mentre no es duguin a terme les actuacions sol·licitades, es demana a
l’ajuntament de Santa Eulàlia, que millori la il·luminació existent en els trams
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de via de l’encreuament i carretera antiga de
Granollers, amb la instal·lació de focus leds de gran potència, per tal
d’augmentar l’enllumenat públic en aquest tram i ajudar a evitar la
sinistralitat de vehicles i peatons.
3. Comunicar aquest acord al departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, a la Comissió Informativa i de Seguiment de
Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, als membres de la
Comissió de Territori del Parlament de Catalunya.
Intervencions:
El Sr. Abraham Requena, explica que com ja s’explica al text de la moció, aquest és
un dels accessos importants al nostre poble ja que és utilitzat a diari per molta gent.
Aquest tram, malgrat ha estat reasfaltat fa pocs dies, no ha patit cap tipus de
revisió pel que fa al seu disseny. Aquest fet implica que en aquest traçat de recta,
es generin accidents produïts en l’encreuament d’accés i sortida del poble.
La competència d’aquest traçat viari no depèn de l’ajuntament ja que és una
carretera i no pas un vial urbà, malgrat que hi hagi cases i carrers a banda i banda.
És freqüent el pas a peu d’aquesta carretera, que fan molts veïns que van a
comprar al supermercat EVA, al bar Daniels o al parc infantil de què disposa el barri
de Can Maspons de Caldes i del qual en manca un al sector de Santa Eulàlia (que ja
hem reclamat en diverses ocasions), el que comporta que famílies amb nens i
cotxes, hagin de travessar aquesta carretera, amb el perill que això suposa.
Aquest és un traçat insegur, que té una manca important d’il·luminació, no disposa
de pas de vianants i malgrat la velocitat està limitada, per la proximitat d’habitatges
residencials, els que viuen en aquesta zona del nostre poble, saben que aquests
límits no es respecten. Tot això genera que sigui un lloc freqüent de sinistralitat
entre vehicles i fins i tot algun atropellament d’algun veí. El darrer accident el
passat 7 de gener, quan dos vehicles van col·lidir frontalment. El PSC, està
treballant tant a la diputació com al Parlament de Catalunya, per tal que els
pressupostos recullin una partida pressupostària que permeti solucionar el problema
de seguretat que té el nostre poble. Hi ha diverses possibilitats (una mini rotonda,
un pas semafòric), s’hauran d’estudiar i veure quina dona millor solució a aquest
problema, a banda s’hauria de permetre als veïns que hi puguin dir la seva, ja que
són els més directament afectats per les conseqüències que els genera, no poder
travessar aquest vial, en condicions de seguretat.
Que pot fer l’ajuntament?, de moment, és millorar la il·luminació així com reforçar
la senyalització en l’encreuament, ja que tots els carrers annexos, són de titularitat
municipal i per aquest motiu, aquesta moció demana a la comissió de viabilitat
municipal, que solucioni aquests problemes.
Per aquest motiu instem al ple a que aprovi la moció presentada.
El Sr. Àngel Exojo, manifesta que votaran afirmativament la moció ja que
consideren que és una zona conflictiva. Creu que ha de ser l’Ajuntament que ha
d’instar a la Generalitat la perillositat d’aquesta.
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L’Alcalde, manifesta que votaran afirmativament ja que
també considera que és una millora per Santa Eulàlia. Però que és competència de
la Generalitat i se li plantejarà el problema.
Diu que serà un tema a per tractar a la Comissió de Vialitat.
El Sr. Esteve Aymà, manifesta que votaran a favor doncs també consideren que es
una millora per Santa Eulàlia.
Sotmesa la moció a votació aquesta s’aprova per unanimitat.
7. Moció del grup municipal del partit dels Socialistes de Catalunya,
demanant l’inici urgent dels processos de concertació territorial amb els
municipis en matèria d’ocupació.
L’atur és el principal problema de la nostra societat, com recullen les enquestes del
CEO. La crisi econòmica ha tingut un impacte molt dur sobre l’ocupació i l’any 2008,
en poc més de 12 mesos, l’atur es va incrementar en un 49 %. La taxa d’atur
registrada va arribar al seu màxim l’any 2013, i encara se situa en el 14,6%, lluny
de les xifres anteriors al 2008.
La fallida del sector immobiliari va afectar molt especialment a les feines poc
qualificades, el que dificulta la reinserció laboral de les persones provinents de la
construcció. Aquestes dificultats expliquen el percentatge d’atur de molt llarga
durada
d’un 2,4 % i que afecta molt especialment a les persones majors de 45 anys i amb
menys formació.
La Generalitat exerceix les competències referents a les polítiques d’ocupació per
mitjà del Servei d’Ocupació de Catalunya (Llei 17/2002) i, d’acord amb l’art.14 de la
Llei 13/2015 d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya, les administracions locals també formen part del Sistema d’Ocupació.
El SOC és l’organisme intermedi del Fons Social Europeu a Catalunya, el principal
recurs disponible per promoure l’increment dels nivells d’ocupació i la qualitat de
l’ocupació. El SOC és el responsable de la gestió i l’execució d’aquests FSE per al
període 2014-2020 dins dels objectius marcats per l’Estratègica Europa 2020. Per la
seva part, els ajuntament són els agents que desenvolupen en el territori bona part
dels programes del SOC.
Amb la crisi i l’augment de l’atur, els ajuntaments i els serveis locals d‘ocupació han
fet un esforç suplementari per atendre tota la demanda, amb la dificultat afegida de
la contenció pressupostària i de les plantilles imposades per les polítiques
d’austeritat. Els programes d'ocupació subvencionats a través del SOC, que
combinen accions com la informació, l'orientació, la formació, la cerca de treball, les
pràctiques a empreses, la tutoria i el seguiment es convoquen anualment i tenen
principalment una durada d’1 any. Incorporen, a més, partides per a la contractació
dels professionals que els han de dur a terme i coordinar-los en favor de les
persones en situació d’atur.
Aquests professionals, dels quals depenen en última instància els resultats i la
eficàcia del conjunt de polítiques actives d’ocupació, pateixen situacions de
precarietat laboral: contractes temporals d’obra i servei, la incertesa de les
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convocatòries anuals i l’encadenament de contractes.
L’atenció i el seguiment de les persones desocupades i la prospecció territorial
requereixen d’un mínim de continuïtat laboral que, en aquests moments i d’acord
amb la normativa general i específica, no gaudeixen la majoria dels professionals
dels serveis d’ocupació locals.
En molts casos, els programes del SOC exigeixen indicadors de resultats a les
administracions locals, sense disposar aquestes d’un personal estable i suficient,
amb prou coneixement dels col·lectius de més difícil inserció i de la realitat
socioeconòmica de l’entorn.
Els problemes estructurals de l’ocupació al país, i la necessitat de millorar
l’ocupabilitat de la població activa demanen un servei d’ocupació ben dotat de
professionals. La llei 13/2015 preveu que el SOC ha d’iniciar amb les
administracions locals la concertació territorial i estratègies territorials, que
fomentin l’ocupació i el desenvolupament econòmic i que coordinin les iniciatives
públiques i privades destinades a la creació d’ocupació. Mitjançant aquests
instruments es podria garantir l’estabilitat laboral entre els professionals dels serveis
d’ocupació locals.
Per tot això, es proposa el ple de l’ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
1) Instar al Servei d’Ocupació de Catalunya a iniciar urgentment els processos
de concertació territorial i les estratègies territorials amb col·laboració amb
els ajuntaments i consells comarcals per tal de fomentar l’ocupació i el
desenvolupament econòmic i que coordinin les iniciatives públiques i privades
destinades a la creació d’ocupació.
2) Instar que mitjançant aquests instruments es pugui garantir l’estabilitat
laboral entre els professionals dels serveis d’ocupació locals
3) Donar trasllat d’aquest acord al Departament de Treball de la Generalitat,
Afers Socials i Família, al Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de
Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.
Intervencions:
El Sr. Abraham Requena, explica en aquest sentit, cal recordar que malgrat la taxa
d’atur de Santa Eulàlia és segons les dades del desembre de 2016, del Departament
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, de l’11,46% de la població
activa. Aquestes 356 persones aturades, necessiten molt l’ajuda del SOC. Aquest
SOC, per poder desenvolupar polítiques públiques adreçades a que les persones en
situació d’atur puguin trobar una feina de qualitat, que els permeti tornar a la
situació activa, quant abans millor, no pot permetre’s el luxe de tenir part del seu
personal en situació tan precària.
En aquest sentit, no deixa de ser un contrasentit que aquells que han d’ajudar als
aturats a aconseguir una bona feina o a millorar les seves capacitats per adquirir
una feina millor, estiguin en una situació de vulnerabilitat i precarietat laboral tan
gran, que no els permet fer la seva feina adequadament, el que suposa que els
receptors dels seus serveis, en pateixin les conseqüències de manera directa. Tots
sabem molt bé el que implica la precarietat laborar. Per això, el PSC de Santa
Eulàlia presenta aquesta moció al ple, perquè el futur de les 356 persones aturades
del nostre poble i de les dels altres municipis de Catalunya, depèn en part de les
polítiques públiques que faci el SOC que depèn directament del Govern de la
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Generalitat de Catalunya que és qui té la competència directa
i per tant qui ha de pal·liar la situació laboral dels professionals del SOC.
Per aquest motiu insta al ple a que aprovi la moció presentada.
El Sr. Pere Cabot, manifesta que està d’acord amb aquesta moció per millorar les
condicions dels ciutadans, i diu que no es parteix de 0 ja que des de fa temps que
s’hi està treballant.
Sotmesa la moció a votació aquesta s’aprova per unanimitat.
8. Moció del grup municipal del partit dels Socialistes de Catalunya a Santa
eulàlia de Ronçana per recuperar places residencials per a gent gran i
centres de dia als municipis .
Catalunya és una de les comunitats autònomes on més problemes genera l’aplicació
de la Llei de la Dependència i l’Autonomia Personal. El darrer informe de l’Associació
Estatal de Directores i Gerents de Serveis Socials posa de manifest la situació crítica
de les persones amb dret a dependència a Catalunya. Segons aquest informe,
Catalunya és la comunitat autònoma que més ha reduït el nombre de persones
ateses durant el darrer any, tot i tenir una llista d’espera superior al 40%.
El temps de permanència en la llista d’espera per rebre una prestació de la
dependència és, a Catalunya, un 150% més alt que la mitjana espanyola. Amb el
ritme actual, Catalunya necessitaria 10 anys per acabar amb la llista d’espera que té
actualment més de 90.000 persones que té actualment.
Avui en dia, els ajuntaments conviuen amb la realitat de famílies sense els recursos
suficients per pagar una plaça de residència privada, ja que la llista d’espera en les
públiques les invalida com a recurs. Les capacitats normatives dels ajuntaments
davant aquesta realitat és limitada, però tot i així, alguns municipis han treballat
conjuntament amb la Generalitat de Catalunya i els organismes que gestionen el
desenvolupament del marc legal derivat, per avaluar la idoneïtat de l’actual
desplegament de la llei per als diferents nivells i graus de dependència, cercant la
millora dels procediments i circuits que aplicats.
A la manca de finançament per part del Govern de l’Estat hi hem de sumar algunes
de les decisions preses pel Govern de Catalunya, que han limitat l’accés als serveis i
recursos que contempla la Llei. Cal destacar-ne la reducció de les prestacions
vinculades a residència, les llargues llistes d’espera per accedir a una plaça de
residència pública o concertada, o la manca d’agilitat en la tramitació de les
valoracions.
En aquest sentit, cal que el Govern de la Generalitat recuperi la universalitat de les
Prestacions Vinculades a Residència, retallades des del 2014. Així es podria donar
resposta a la meitat de les més de 6.700 places buides que existeixen actualment a
molts municipis catalans.
De la mateixa manera, cal accelerar els Plans Individuals d’Atenció (PIA) per a les
persones amb graus II i III de dependència i fer un estudi que permeti reduir les
llargues llistes d’espera de les revisions i estableixi criteris més justos quan es
redueix el grau de dependència.
Cal prioritzar l’ocupació de places de residència pública actualment buides i
elaborar, en col·laboració amb els ajuntaments, un Pla d’Inversions per construir
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noves residències i centres de dia, amb un èmfasi especial a
la transparència, és a dir, que sigui públic el temps orientatiu d’espera per accedir a
les residències a Catalunya.
A més, el fet que en el darrer any no s’hagi convocat la Comissió de Seguiment de
Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència -l’òrgan més important
de seguiment de la dependència al nostre país i que hauria de convocar-se dos cops
l’any-, és un clar símptoma de la manca de resposta i actuació en aquest àmbit.
Per tot l'exposat, es proposa instar al ple l’adopció dels següents acords :
1.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya:
1.1.- Garantir, d'acord amb la Llei de l'Estat 39/2006, del 14 de desembre, de
promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de
dependència, i la Llei 12/2007, de l'11 d'octubre, de serveis socials, a data 31 de
gener de 2018, l'accés a les prestacions econòmiques vinculades al servei d'atenció
residencial (PEVS) segons els criteris de l'Ordre ASC/443/2007 que determinen
l'import de les prestacions econòmiques del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la
Dependència (SAAD), per tal de recuperar la seva universalitat i els terminis de
gestió previstos a la Llei.
1.2. Aplicar de manera efectiva, en un termini de tres mesos, els Programes
Individuals d'Atenció (PIA) de residència i centre de dia per a persones amb grau de
dependència que tenen adjudicades places de residència o centre de dia públiques,
així com per aquelles persones que tenen reconegudes prestacions vinculades a
residència.
1.3 Establir, dins les competències del Govern, un sistema més àgil i transparent
per a la tramitació administrativa dels expedients de dependència, que permeti que
qui té dret a una prestació sàpiga el termini en el qual començarà a rebre-la.
1.4.- Establir una programació per a l'ocupació de les places de residència i centre
de dia públiques i concertades que hi ha actualment, tant sigui en forma de concert,
col·laboració o prestació vinculada, de manera que:
a) Redueixi a la meitat la llista d'espera actual de cadascuna de les
residències de Catalunya, d'acord amb les entitats representatives del sector.
b) La programació d'ocupació de noves places haurà d'establir quins
municipis seran prioritaris, sempre en col·laboració amb els ajuntaments o consells
comarcals.
c) Tingui en compte criteris demogràfics, de llista d'espera, de manca de
serveis residencials i centre de dia al territori i de compromisos anteriors presos pel
Govern de la Generalitat.
d) Es prioritzi l'ocupació de les places de residència i centre de dia públiques.
En segon lloc, les places concertades, i prioritzant el sistema de prestacions
vinculades a residència abans que la col·laboració de places privades.
1.5.- Elaborar un Pla d'Inversions Específic per a la construcció de noves residències
i centre de dia públics, prioritzant els municipi que no en tenen, així com dotar els
equipaments ja construïts que actualment romanen tancats.
1.6.- Publicar, en el termini de tres mesos, mitjançant el web del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies, el temps d'espera orientatiu previst per a accedir a
les places de residència i centre de dia, desglossat per cadascun dels centres i el
territori al qual pertanyen, i, per la mateixa via, publicar trimestralment les dades
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sobre revaloracions dels programes individuals d'atenció
(PIA), tant de sol·licituds de revisió de demandes com del canvi de grau de
dependència resultant.
1.7.- Reunir-se, en el termini de dos mesos, amb tots els responsables dels
ajuntaments de Catalunya que disposen o no d'equipaments de residència i centre
de
dia tancats i/o projectats, i també amb aquells que sol·liciten una ampliació de les
places actuals, per explicar-los les actuacions acordades i els terminis.
2 Donar trasllat d'aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de
Catalunya, a la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i a les entitats
municipals.
Intervencions:
El Sr. Abraham Requena, explica que en aquest sentit el que aquesta moció vol
posar de relleu, és la situació que pateixen les ciutadanes i els ciutadans, que volen
acollir-se a les prestacions que dona dret la llei 36/2006, coneguda popularment
com la llei de la dependència.
Aquesta llei, classifica els usuaris dependents en tres nivells o graus, en funció de la
seva situació de dependència, i n’assigna un recursos, després de fer-ne una
valoració. Aquest procés descrit per la llei, és competència de les Governs
autonòmics, els quals, ja en el seu moment van presentar recursos davant el
Tribunal Constitucional, per la invasió del seu marc competencial, però també per la
manca de recursos per part del govern central, que es va fer evident a mesura que
es va procedir a la seva implantació, fins al punt que de cada 10 euros que es
destinen actualment a la dependència, 8 els posen els governs autonòmics i només
2 el govern central, ja que en aquest sentit, les retallades a l’estat del benestar que
ha impulsat el govern del Partit Popular, són la conseqüència directa.
Perquè presentem aquesta moció?. Doncs ho fem per la proposta que ha fet el
govern de la Generalitat en el pressupost que s’està debatint en el Parlament. Si bé
és cert que en termes absoluts, s’ha ampliat la partida per a la dependència, no és
cert que en termes reals això sigui així.
I doncs, quina és la trampa que fa el govern de la Generalitat?:
El govern ha tret 40 milions d’euros del pressupost, que estaven destinats a serveis
de dependència i principalment a prestacions per a les persones cuidadores dels
dependents, que majoritàriament són dones. I les ha posat en el capítol d’inversions
en places públiques, concertades i col·laborades. És a dir, ha tret d’un lloc per posar
en un altre. Enlloc de prioritzar l’ocupació de les 6742 places públiques que estan
buides a les nostres residències públiques i que per tant ja té i un cop plenes
aquestes places, en tot cas concertar-ne les que manquen, el que ha fet el govern,
amb els 40 milions que treu d’una banda per posar-los a l’altra és:
Ofertar 700 places col·laborades que no són públiques ni concertades, perquè li surt
més barat. Aquesta fórmula fa que el sector privat, només cobra si omple la plaça,
això li resta a l’administració la capacitat de decidir quina persona pot ocupar aquest
plaça en la residència, ja que només aquells que se la puguin pagar, tindran accés a
aquest tipus de plaça (bàsicament, el que fa la generalitat és subvencionar aquestes
places perquè li surt més barat que oferir-les per la via pública). I perquè li surt més
barat, doncs perquè els sous i la precarietat laboral en aquest sector privat, són una
realitat. Arribant a casos molt extrems són al sector privat estan cobrant sous de
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tan sols 800 euros, quan el sector públic està pagant sous de
prop de 1800 euros per fer la mateixa feina. El que repercuteix en la qualitat del
servei i del personal que presta aquests serveis. Cal a dir, que no tenim residència
pública a Santa Eulàlia ni a la Vall del Tenes i que aquest també pot ser un punt a
tractar en la Mancomunitat de la Vall del Tenes.
Per aquest motiu insta al ple a que aprovi la moció presentada.
El Sr. Ramon Vilageliu, manifesta que aquest punt és un tema molt proper ell i les
mancances d’aquest servei són degudes a la pressió econòmica que realitza l’estat
espanyol. Explica que és una moció que també s’ha plantejat al Parlament i ha
quedat aprovada pràcticament per unanimitat la majoria dels punts, per aquest
motiu diu que s’abstindran.
La Sra. Anna Montes, diu que també s’ha de decidir quin model volem per a la gent
gran, igual que en el seu dia es va decidir el model educatiu. Demana que tinguem
en compte que quan es demana un augment de places significa un atenció menys
personalitzada de l’individu i per tant un servei de menor qualitat.
L’Alcalde, manifesta que està d’acord amb el grup d’I-ERC i també s’abstindran ja
que la moció ja ha estat aprovada pel Parlament
El Sr. Abraham Requena, demana que s’ocupin les places ja creades, que ja existeix
la infraestructura i els edificis però aquests no són ocupats. Es queixa del grup IERC ja que utilitza qualsevol punt per parlar d’independència.
L’Alcalde, comenta que des de la Mancomunitat s’està treballant per crear un centre
de dia.
La Sra. Elvira Mas, li costa de creure que existeixin tantes places públiques buides,
creu que és impossible donar places a tots els avis de Catalunya de manera pública.
Per tot això s’abstindrà.
El Sr. Francesc Montes, Està del tot d’acord amb el fons de la moció, però en la
moció hi ha coses a tenir en compte, respecte els punts, els considera molt exigents
i fins i tot alguns considera que no toquen. La funció de les mocions es promoure
que els organismes superiors es moguin en direcció al sentit de la moció, per tant
com que ja ha estat aprovada pel Parlament, també s’abstindran.
Sotmesa la moció a votació aquesta s’aprova per:
Vots a favor: 1 PSC
Vots en contra:Abstencions: 5 PU, 4 I-ERC, 2 PdeCAT, 1 ICV-EUAI
9.Afersurgents i sobrevinguts
No n’hi ha
10.Precs i preguntes
I-ERC
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Respecte
Can
Naps,
donades
les
demandes
presentades pels afectat i les actuacions fetes per l’Ajuntament, pregunta
s’hi ha iniciada alguna negociació? I en quin punt està?
L’Alcalde respon que fa un any que s’han començat les negociacions, que hi van
haver diferències entres els propietaris del sector i es van aturar els contenciosos
existents. Que fa pocs dies es va iniciar el tema per part d’uns propietaris, que està
prevista una reunió properament,
i se n’informarà a tots els grups. I que
actualment no hi ha cap pacte ni acord al respecte.
Sobre les diferents comissions creades per l’Ajuntament, la Comissió de
Barris començarà la seva actuació aviat? Es vol incloure aquesta comissió
en els treballs de Pep i Laia? Es convocarà la comissió econòmica de cara a
pressupost 2017.
L’Alcalde manifesta que en relació a la comissió de barris encara no s’ha convocat
cap vegada, que s’han fet actuacions a diferents barris i reunions amb les diferents
juntes informar de la creació del Consell de Barris.
El regidor d’educació, Francesc Dantí, explica respecte al programa Pep i Laia, que
la intenció que té és involucrar a tot el poble en educació, no només l’escola i la
universitat sinó tot el poble i que mitjançant la comissió de barris serà més fàcil
arribar-hi.
Respecte al tema econòmic, l’Alcalde manifesta que aquesta propera setmana es
començaran a reunir amb els diferents grups per tal de tractar alguns temes de cara
a pressupostos i que es convocarà la comissió d’economia per valorar aquest any
anterior.
Precs:
El Sr. Pere Cabot fa els següents precs:
Activitats econòmiques:
Estem en un moment en que les xifres macroeconòmiques diuen que ja comencen a
remuntar la crisi i que l’activitat econòmica creix. Es ben cert, però, que en la
realitat de molts de nosaltres aquesta millora no es nota.
A Santa Eulàlia hi ha hagut històricament i encara hi ha, activitats econòmiques que
incompleixen la normativa de usos del sol, i d’altres.
Per això preguem al govern que prengui les mesures al seu abast per facilitar i
propiciar que tant les empreses ja existents com les que s’interessin per ubicar-se al
nostre poble ho facin respectant la normativa vigent. Alhora preguem que es revisin
els expedients oberts els últims anys i es comprovi si s’han subsanat les deficiències
que hi havia. I també que es faci un esforç per detectar possibles noves infraccions
si és que s’han produït.
Pensem que és la millor manera perquè el creixement sigui sostenible, respectuós
tant amb les persones com amb el medi i equitatiu per a tothom.
Procés per la Independència de Catalunya
Al nostre ajuntament 12 dels 13 regidors ens hem manifestat clarament a favor de
la celebració d’un referèndum per la independència el nostre país. I crec que els 12
defensarem el si a la independència.
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Després d’anys de treball de moltíssima gent estem en la fase
final del procés que es va proposar el nostre govern, recolzat per una àmplia
majoria del nostre parlament i que ens ha de portar a la celebració d’un referèndum
vinculant aquest 2017 per decidir lliure i democràticament el futur del nostre país.
Pensem que sempre, però en aquests moments encara més, és imprescindible la
implicació de tota la ciutadania en aquests processos i decisions que signifiquen un
canvi important en el futur immediat de tots nosaltres.
Per això preguem al nostre govern que motivi i faciliti a tota la ciutadania a
participar als actes, xerrades. Manifestacions,... que s’organitzaran els propers
mesos per fer prevaldre els drets dels ciutadans a decidir el seu futur i la
democràcia per sobre de les lleis caduques d’un estat autoritari i antiquat i d’uns
tribunals absolutament polititzats.
I a dos quarts de 10 del vespre, es dóna per finalitzada la sessió i s’estén aquesta
acta, i jo, la secretària accidental, ho certifico, amb el vistiplau de l’Alcalde.

L’Alcalde

Lurdes Gimeno Maspons

Francesc Bonet Nieto
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