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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
  
Caràcter:       Ordinari 
Data:           20/07/2017 19:30:00 
Lloc:             sala de plens 
 
 
Assisteixen 
 
Alcalde 
FRANCESC BONET NIETO 
Regidors 
JORDI ORRIOLS VILARÓ 
MONSERRAT TORRAS 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 
ANNA MONTES CABOT 
(excusa assistència i s’incorpora en el punt número 9 de l’ordre del dia) 
Secretària accidental 
Lurdes Gimeno Maspons 
 
Interventor accidental 
Bernat Calpe Palma 
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A la Sala Pau Casals de la Biblioteca- Casa de Cultura Joan Ruiz i Calonja, el 

dia 20 de juliol de 2017, 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. 

 
Obert l’acte per la presidència, es procedeix al debat dels assumptes inclosos en el 
següent 

ORDRE DEL DIA: 
 

1. Aprovació de l’acta anterior 
2. Informació diversa 
3. Donar compte dels Decrets i Resolucions d’Alcaldia 
4. Aprovació Festes Locals del municipi per a l'any 2018 
5. Declaració d'inhabilitat del mes d'agost per a determinades tramitacions 
6. Modificació de crèdit 7/2017: Crèdit Extraordinari LOEPSF 
7. Modificació de Crèdit 8/2017: Crèdit Extraordinari Mesures de protecció 

habitatges buits 
8. Aprovació definitiva del Compte General de 2015 de l'Ajuntament de Santa 

Eulàlia de Ronçana i del seu Organisme Autònom Set Comunicació 
9. Moció presentada pel grup municipal ICV-EUiA, pel rebuig i combat dels 

comportaments corruptes a les Administracions Públiques i la vida política  
10. Afers urgents i sobrevinguts 
11. Precs i preguntes 

 
 

1.Aprovació de l’acta anterior 
 
L’acta del ple ordinari de 25 de maig de 2017, queda sobre al taula per tal 
d’incorporar el prec formulat pel regidor I-ERC Pere Cabot sobre el funcionament del 
ple referent a les intervencions dels regidors. 
 
2.Informació diversa 
 
L’Alcalde informe sobre els diferents esdeveniments que tindran lloc els propers dies 
a Santa Eulàlia; la fira del tomàquet, l’aplec de Sant Simple i la Festa Major d’estiu. 
Destaca la licitació de la reforma de l’escola bressol del rieral, explica que el procés 
de contractació està en marxa. 
Per altra banda comenta que la gestió de l’aigua de Can Marqués passa a ser de 
titularitat de l’Ajuntament. 
 
Explica que s’ha sol·licitat el permís d’obres per part de e-imagina del grup 
Estabanell per començar a instal·lar la fibra òptica a Santa Eulàlia  
 
3.Donar compte dels Decrets i Resolucions d’Alcaldia    
 
L’alcalde dóna compte dels decrets i resolucions dictades entre els mesos 1 de maig 
de 2017 a 30 de juny de 2017, que corresponen als números del 148 al 220 
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4.Aprovació Festes Locals del municipi per a l'any 2018    
 
Atès que des Departament d’Empresa i Ocupació s’ha començat a preparar l’Ordre 
de Festes Locals de Catalunya per a l’any 2018. 
 
Atès que segons l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors, de les catorze festes 
laborals, dues són locals i han de ser fixades per ordre de la Conselleria d’Empresa i 
Ocupació, a proposta dels municipis respectius.  
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Establir com a dies de Festa Local per l’any 2018, el 27 de juliol, Festa 
Major d’Estiu;  i el 10 de desembre, Santa Eulàlia. 
 
Segon.- Fer arribar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació als efectes 
pertinents. 
 
Intervencions: 
 
La secretària procedeix a llegir els acord del punt. 
 
Es sotmet la proposta a votació i aquesta queda aprovada per unanimitat  
 
 
5.Declaració d'inhabilitat del mes d'agost per a determinades tramitacions    
 
Als efectes del millor funcionament i millor garantia pels administrats, en relació als 
terminis per a la tramitació d’expedients municipals i d’altres sol·licituds, s’estima 
oportú declarar el mes d’agost inhàbil pel que fa al còmput de terminis d’aquesta 
administració, en determinades tramitacions.  

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Declarar inhàbil el mes d’agost de 2017 als efectes de còmput dels terminis 
per a la tramitació d’expedients d’urbanisme i d’activitats. 
 
Segon.- Fer pública aquesta resolució mitjançant el corresponent edicte al BOP i al 
tauler d’edictes de la Corporació. 
 
Intervencions: 
 
L’Alcalde explica els motius pels quals es declara inhàbil el mes d’agost. 
 
La secretària procedeix a llegir els acords d’aquest punt. 
 
Es sotmet la proposta a votació i aquesta queda aprovada per unanimitat  
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6.Modificació de crèdit 7/2017: Crèdit Extraordinari LOEPSF    
 
La modificació de crèdits número 7/2017 del pressupost de l’Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana implica un crèdit extraordinari per crear una aplicació 
pressupostària no existents l’exercici 2017 finançades amb Romanent de Tresoreria 
per Despeses Generals.  
 
Vista la memòria d’alcaldia de data 10 de juliol de 2017. 
 
Vist l’informe d’Intervenció de data 10 de juliol de 2017. 
 
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 2016. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la Modificació de Crèdit 7/2017 de crèdit extraordinari per crear 
una aplicació pressupostària en el pressupost de despeses per reconèixer una 
despesa no prevista inicialment al pressupost de l’entitat i que no pot esperar a ser 
reconeguda l’exercici següent. 
 
En concret, la despesa que caldrà aplicar en la present modificació és l’amortització 
anticipada d’un préstec d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF) en el seu 
article 32. 
 
La modificació serà la següent:  
 

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 7 - 2017       
CRÈDIT EXTRAORDINARI       
Despeses en augment       

Aplicació Concepte 
Consignació 
Inicial Modificació 

Consignació 
Final 

          
3-011-
913090 

AMORTITZACIÓ ANTICIPADA 
PRÉSTECS S/LOEPSF 0,00 265.708,00 265.708,00 

          
  Total increment   265.708,00   
          
Finançament       

Aplicació Concepte 
Consignació 
Inicial Modificació 

Consignació 
Final 

          

87000 
ROMANENT DE TRESORERIA 
PER DESPESES GENERALS 0,00 265.708,00 265.708,00 

          
  Total increment   265.708,00   
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Segon.- Publicar l’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.  
 
Tercer.- Comunicar el present acord a l’àrea econòmica. 
 
Intervencions: 
 
La secretària procedeix a llegir els acords del punt. 
 
La Sra. Montse Torras explica la modificació de crèdit, comenta que el criteri que 
s’ha utilitzat és el d’amortitzar el préstec que tingues més impacte pel 2018. 
 
El Sr. Ramon Vilageliu, comenta que està d’acord amb aquesta modificació de crèdit 
i que això els servirà per cara a l’any vinent gaudir de més pressupost per destinar 
a altres recursos. Remarca la injustícia de destinar aquests diners al pagament de 
préstec. 
 
El Sr. Abraham Requena, comenta que per ser coherents amb el seu vot en els 
pressupostos s’abstindran també en aquesta modificació de crèdit.  
 
Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada per majoria absoluta: 
 
A favor: 5 PU, 4 I-ERC, 2PdeCat, 1 ICV-EUIA 
Abstencions:1 PSC 
En contra:- 
 
7.Modificació de Crèdit 8/2017: Crèdit Extraordinari Mesures de protección 
habitatges buits    
 
La modificació de crèdit número 8/2017 del pressupost de l’Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana implica un crèdit extraordinari per crear unes aplicacions 
pressupostàries no existent a l’exercici 2017 finançada amb: 
 

- Nous ingressos (finalistes) no previstos al pressupost. 
- Baixes de crèdits d’altres aplicacions del pressupost vigent no 

compromesos, que la seva dotació s’estima reductible sense pertorbació 
del respectiu servei. 

 
Vista la memòria d’alcaldia de data 10 de juliol de 2017. 
 
Vist l’informe d’Intervenció de data 10 de juliol de 2017. 
 
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 2017. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
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Primer.- Aprovar la Modificació de Crèdit 8/2017 de crèdit extraordinari per crear 
una aplicació pressupostària en el pressupost de despeses per reconèixer diverses 
despeses no previstes inicialment al pressupost de l’entitat i que no pot esperar a 
ser reconeguda l’exercici següent. 
 
En concret, les despeses que caldrà aplicar en la present modificació són: 

a) les que es derivin de l’actuació d’urgència sobre habitatges buits per 
protegir-los d’ocupacions que puguin posar en risc la convivència social. 

b) Les que es derivin dels contractes i convenis pendents de subscriure amb la 
finalitat de ser municipi d’acollida de persones refugiades 

  
La modificació serà la següent:  
 

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 8 - 2017       
CRÈDIT EXTRAORDINARI       
Despeses en augment       

Aplicació Concepte 
Consignació 
Inicial Modificació 

Consignació 
Final 

          
5-231-
226992 MESURES PROTECCIÓ PISOS BUITS 0,00 10.000,00 10.000,00 
5-231-
202007  

LLOGUER PIS ACOLLIDA PERSONES 
REFUGIADES  0,00 3.386,50 3.386,50 

5-231-
226997 

DESPESES DIVERSES ACOLLIDA PERSONES 
REFUGIADES 0,00 500,00 500,00 

5-231-
221007 

SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS ACOLLIDA 
PERSONES REFUGIADES 0,00 363,50 363,50 

          
  Total increment   14.250,00   
          

 
Finançament: Baixes per anul·lació       

Aplicació Concepte 
Consignació 
Actual Modificació 

Consignació 
Final 

          
4-333-
212006 

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
CENTRE CÍVIC LA FÀBRICA 29.471,55 -5.000,00 24.471,55 

1-920-
226041 DESPESES JURÍDIQUES 11.136,60 -5.000,00 6.136,60 
5-231-
480099 

SUBVENCIONS URGÈNCIA SOCIAL 
EMBARGAMENT VIVENDES 0,00 -1.000,00 -1.000,00 

5-231-
480012 SUBVENCIONS POBRESA ENERGÈTICA 7.248,81 -500,00 6.748,81 
          
  Total baixes   11.500,00   
     
Finançament: Nous ingressos       
          

54100 
INGRESSOS LLOGUER PIS ACOLLIDA 
PERSONES REFUGIADES 0,00 2.750,00 2.750,00 

          
  Total increment ingressos   2.750,00   
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  Total finançament   14.250,00   

 
 
Segon.- Publicar l’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.  
 
Tercer.- Comunicar el present acord a l’àrea econòmica. 
 
Intervencions: 
 
La secretària procedeix a llegir els acords d’aquests punt. 
 
La Sra. Montse Torras, comenta que es crea una partida nova de mesures 
d’urgència per habitatges buits i per ajuda a refugiats. Explica  les diferents partides 
que han estat retallades per tal de dotar aquesta nova partida. 
 
El Sr. Abraham Requena, comenta de nou que en aquest punt es tornaran abstenir 
per coherència amb el vot del pressupost. Tot i que explica que es un tema que els 
preocupa i que no està d’acord en que aquestes decisions només es decideixin des 
de l’únic prisma del  govern, i recorda de nou que el govern està en minoria 
 
El Sr. Francesc Montes, demana informació sobre quines previsions es tenen en 
compte fins a final d’any per ser municipi d’acollida. 
 
L’Alcalde, respon que els diners seran destinats al pagament del lloguer, tot i que 
del lloguer una part se’n fa càrrec la Generalitat. Pel que fa als temes d’aigua i llum 
l’Ajuntament també col·laborarà. Per altra banda comenta que Santa Eulàlia es un 
municipi acollidor gràcies a la voluntat i la participació del poble. 
 
El Sr. Ramon Vilageliu, comenta que com ja es va comentar en l’últim ple existeix 
un acord entre PU i I-ERC, per tant el govern actualment té tot el recolzament per 
tirar endavant les decisions, que ara per ara són totes consensuades. Per altra 
banda celebra la modificació de crèdit ja que això facilita que els diners es destinin a 
recursos per a Santa Eulàlia.  
 
El Sr. Abraham Requena, considera que la coherència política és molt important, per 
això l’abstenció d’aquest vot. Considera que el govern continua estant en minoria ja 
que el document signat simplement és una declaració d’intencions, però no significa 
entrar al govern.  
 
El Sr. Pere Cabot, insisteix en que s’ha de regular les intervencions del ple, ja que 
considera que cada grup ha de tenir el mateix espai i ara per ara no és així. Demana 
que es reguli. 
 
L’Alcalde, contesta que de cara al setembre es realitzarà una reunió per tractar 
aquest tema. 
 
La Sra. Elvira Mas, també creu s’ha de regular les intervencions del ple. Pel que fa al 
punt a tractar, manifesta que votarà a favor ja que està molt contenta de que Santa 
Eulàlia sigui un municipi acollidor. 
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Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada per majoria absoluta: 
 
A favor: 5 PU, 4 I-ERC, 2PdeCat, 1 ICV-EUIA 
Abstencions:1 PSC 
En contra:- 
 
8.Aprovació definitiva del Compte General de 2015 de l'Ajuntament de 
Santa Eulàlia de Ronçana i del seu Organisme Autònom Set Comunicació    
 
Atès que els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2015 de 
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i de l’Organisme Autònom Set 
Comunicació es van sotmetre a informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual 
va emetre el seu dictamen, en data 30 de maig de 2017: 
 

“D’acord amb l’establert a l’article 58.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, la Comissió és integrada per representants de tots els grups polítics 
municipals, aplicant-se el sistema de vot ponderat. 
 
En vista de tota la documentació presentada, la Comissió Especial de 
Comptes aprova per unanimitat el Compte General de l’Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana i el seu Organisme Autònom Set Comunicació de l’exercici 
2015. 
 
DICTAMEN 
 
El Compte General de l’exercici 2015, que correspon als estats comptables de 
la corporació als de l’organisme autònom Set Comunicació, ha estat 
confeccionat d’acord amb el conjunt normatiu següent: 

 
- RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

Reguladora d’Hisendes Locals (TRLRHL). 
- RD 500/1990, de 20 d’abril, de desenvolupament del capítol primer 

del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
Hisendes Locals en matèria de pressupostos. 

- Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova el 
model normal de comptabilitat local Llei 2/2003, de 28 d’abril, 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 
- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova 

l’estructura dels Pressupostos dels ens locals. 
- Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera. 
 

Els articles 208 a 212 del Text refós 2/2004 de la Llei reguladora de les 
hisendes locals i les Regles 44 a 51 de la Ordre HAP/1781/2013, de 20 de 
setembre, per la qual s’aprova el model normal de comptabilitat local (ICAL 
2013 en endavant) regulen el marc normatiu del contingut, formació, i 
aprovació del Compte General de l’entitat local. 
 
Aquest compte general està integrat pels comptes de l’Ajuntament i de 
l’Organisme Autònom Set Comunicació. 
 
Aquest compte general és informat per la Comissió Especial de Comptes i 
està format pels següents estats comptables i documents: 
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Comptes de l’Ajuntament i de Set Comunicació: 

 
a) El Balanç de situació 
b) El Compte del Resultat econòmic-patrimonial 
c) L’estat de canvis en el patrimoni net 
d) L’estat de fluxos d’efectiu 
e) L’Estat de liquidació del Pressupost 
f) La Memòria 

 
La documentació complementària dels comptes està formada per: 
 

o Acta d’arqueig de les existències en caixa referides al final de 
l’exercici. 

o Notes o certificacions de cada entitat bancària dels saldos 
existents en aquestes a favor de l’entitat local o de l’organisme 
autònom, referits al final de l’exercici i agrupats per nom o raó 
social de l’entitat bancària. En cas de discrepància entre els 
saldos comptables i els bancaris, s’ha d’aportar l’oportú estat 
conciliatori, autoritzat per l’interventor o l’òrgan de l’entitat 
local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat. 

 
D’acord amb el que disposa l’article 212 i següents del RDL 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el TRLRHL. 

 
La Comissió Especial de Comptes DICTAMINA: 

 
Primer.- INFORMAR favorablement el Compte General de l’Ajuntament de 
Santa Eulàlia de Ronçana i del seu Organisme Autònom Set Comunicació de 
l’exercici 2015, integrat pels estats i documents comptables d’ambdues 
Entitats. 

 
Segon.- MITJANÇANT l’edicte en el BOP i en el tauler d’anuncis de la 
corporació, el Compte General 2015 restarà exposat al públic durant un 
termini de 15 dies, a fi que, durant aquest temps i vuit dies més, es puguin 
presentar per escrit les reclamacions, les esmenes i les observacions 
oportunes, que seran resoltes per la pròpia Comissió Especial de Comptes. 
En cas de no presentar-se, s’entendrà definitiu aquest informe i es sotmetrà 
a l’aprovació del Ple.     
         “ 

 
Atès que s’ha exposat al públic, el Compte General de la Corporació i del seu 
Organisme Autònom Set Comunicació 2015, en el Butlletí Oficial de la Província 
publicat a data 13 de juny de 2017, s’ha publicat al taulell d’anuncis de 
l’Ajuntament, pel període reglamentari i no s’han formulat al·legacions. 
 
Atès que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles del 
208 a 212  del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la llei  reguladora de les hisendes locals. 
 
En aquest sentit, proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents acords: 
 
D’acord amb el que disposa l’article 212 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, 
pel que s’aprova el TRLRHL, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents 
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ACORDS: 
  
Primer.- Aprovar definitivament el Compte General de l’Ajuntament de Santa Eulàlia 
de Ronçana i de l’Organisme Autònom Set Comunicació corresponent a l’exercici 
2015, integrat pels següents estats bàsics i annexes: 
 

Comptes de l’Ajuntament i de Set Comunicació: 
 

g) El Balanç de situació 
h) El Compte del Resultat econòmic-patrimonial 
i) L’estat de canvis en el patrimoni net 
j) L’estat de fluxos d’efectiu 
k) L’Estat de liquidació del Pressupost 
l) La Memòria 

 
La documentació complementària dels comptes està formada per: 
 

o Acta d’arqueig de les existències en caixa referides al final de 
l’exercici. 

o Notes o certificacions de cada entitat bancària dels saldos existents en 
aquestes a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, referits 
al final de l’exercici i agrupats per nom o raó social de l’entitat 
bancària. En cas de discrepància entre els saldos comptables i els 
bancaris, s’ha d’aportar l’oportú estat conciliatori, autoritzat per 
l’interventor o l’òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de 
comptabilitat. 

 
Segon.- Retre el Compte General de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i 
l’Organisme Autònom Set Comunicació corresponent a l’exercici 2015, al Tribunal de 
Comptes i a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles 
212.5 i 223 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la llei  reguladora de les hisendes locals. 

 
Intervencions: 
 
La Sra. Montse Torras, explica tots els punts de la proposta que ja ha estat 
informada per l’interventor en reunions anteriors. 
 
El Sr. Pere Cabot, manifesta que el seu grup no va aprovar els pressupostos de l’any 
2015 per tant ara no aprovaran aquest punt. Tot i que no votaran en contra sinó 
que s’abstindran  ja que considera que els comptes estan ben realitzats.   
 
El Sr. Abraham Requena, manifesta que votarà a favor, ja que aquest punt 
considera que s’aprova la feina de l’interventor. 
 
Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada per majoria absoluta: 
 
A favor: 5 PU, 1 PSC, 2PdeCat, 1 ICV-EUIA 
Abstencions:4 I-ERC 
En contra:- 
 
En aquest punt s’incorpora la regidora Anna Montes Cabot. 
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9.Moció presentada pel grup municipal ICV-EUiA, pel rebuig i combat dels 
comportaments corruptes a les Administracions Públiques i la vida política     
 
En els darrers mesos s'han donat a conèixer nous casos de corrupció en el marc de 
diverses investigacions judicials en curs des de fa algun temps. Es tracta d’extenses 
trames delictives que afecten múltiples representants públics, membres de partits 
polítics, i persones del mon empresarial, organitzades amb l'objectiu de sostraure 
recursos de les administracions públiques i utilitzar la seva posició en benefici propi 
o de tercers. 

Cada dia coneixem més exemples que certifiquen la utilització de la Fiscalia a les 
ordres del govern de l’estat espanyol per impossibilitar les investigacions pels 
presumptes delictes contra l’administració. 

En els darrers anys hem pogut comprovar com s'han vist afectades persones 
vinculades als diferents poders públics (judicial, legislatiu i executiu), als diferents 
nivells institucionals (Ajuntaments, Comunitats autònomes, govern central, i fins i 
tot la mateixa monarquia), a diferents sectors econòmics, com la banca o les grans 
constructores, que van ser els grans beneficiats dels anys de creixement i que van 
alimentar la bombolla especulativa alhora que  s'enriquien amb aquestes males 
pràctiques, i a representants públics o dirigents de partits que s’han enriquit, o que 
han finançat il·legalment els seus partits. 

És imprescindible no romandre només en la condemna d'aquests casos, i anar a les 
raons que expliquen que s'hagi arribat fins a aquest grau de saqueig de les 
institucions i finances públiques. 

Els casos de corrupció que coneixem no s'expliquen sense el model econòmic 
imperant a Espanya i també a Catalunya. Crisi i corrupció formen part de la mateixa 
estafa, i la ciutadania ha presenciat indignada aquest espoli mentre es retallaven 
serveis públics i drets socials, quedant seriosament danyada la imatge del propi 
sistema democràtic. 

La corrupció està vinculada a la manca d’ètica personal de corruptes i corruptors, 
però seria inexplicable sense l’hegemonia del poder econòmic i financer dels darrers 
anys que considerava la legislació laboral, social i ecològica una inconveniència i 
incomoditat per als negocis, on els governs successius eliminaven els mecanismes 
de control, rebaixaven les garanties d'interès social i desatenien els organismes 
reguladors. 

Un element comú a tots els casos de corrupció se situa en la dimensió de 
l’estructuració d'espais de poder, que s'han perpetuat en el temps, sense elements 
de control, ni contrapesos socials o polítics. A aquesta sensació d'impunitat ha 
contribuït la lentitud en l'actuació dels poders públics, dels organismes fiscalitzadors 
i dels propis tribunals de Justícia. Han faltat instruments de control i fiscalització, i 
mesures que permetessin evitar la seva proliferació. I han fallat els que ja existien, 
sovint per estar infradotats i mancats dels recursos. 

S’ha de combatre des del lideratge públic la temptació de caure en el fatalisme, com 
si l'existència de casos de corrupció fos quelcom intrínsec a la nostra manera de fer 
com societat, i així alimentar la sospita que tothom actua igual. Es tracta del 
perfecte pretext del lladre per justificar-se: tots ho fan. I no és cert. La diferència 
entre casa nostra i aquells països amb menys corrupció es troba en les exigències, 
controls i mesures existents, i en les garanties del seu compliment. 
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Estem en una situació d’emergència democràtica i per tant és urgent fer fora els 
governs que emparen trames delictives i recuperar la independència de la justícia. 
És urgent prendre mesures que siguin ambicioses i integrals, incloent-hi els 
diferents camps i actors que poden contribuir a evitar que sorgeixin, però sobretot, 
cal obrir una nova etapa que canviï profundament el model social, econòmic i polític. 
Està en joc la credibilitat de la mateixa democràcia. 

Per tot això, proposem: 

ACORDS 

1- Rebutjar tots els comportaments corruptes, per acció u omissió, en les 
administracions públiques i en la vida política, i mostrar la preocupació per la 
degradació de les institucions i de la societat democràtica que aquests 
comportaments suposen. 

2- Donar suport a totes aquelles iniciatives legislatives per impulsar un canvi 
democràtic al govern de l'Estat espanyol i iniciar una etapa de regeneració 
democràtica 

3- Instar al conjunt de les institucions i a les forces polítiques que hi son 
representades, a prendre les iniciatives polítiques i legislatives adients per 
combatre i evitar els comportaments corruptes, entre altres: dotar de més 
recursos i capacitats als organismes de control (com el Tribunal de Comptes o la 
inspecció d'hisenda), el reforçament de la justícia, un combat específic i integral 
contra la corrupció urbanística, exigir compromisos concrets de transparència i 
ètica als representants públics, limitar i controlar el finançament dels partits 
polítics, i ampliar els mecanismes de participació, seguiment i control ciutadà de 
les decisions públiques. 

4- Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat, al 
Parlament de Catalunya, al Congrés i Senat, i a les diputacions de Barcelona, 
Girona, Lleida i Tarragona. 

Intervencions: 

La Sra. Elvira Mas, procedeix a llegir tots els acords de la moció.  

L’Alcalde, manifesta el seu suport a la moció presentada. 

El Sr. Ramon Vilageliu, també manifesta el suport del seu grup a la moció 
presentada. 

El Sr. Francesc Montes, manifesta que votaran afirmativament a la moció. Tot i que 
proposa modificar una petita frase de la moció ( modificar la llei de finançament dels 
partits polítics). 

La Sra. Elvira Mas, considera apropiada la proposta del PdeCat. 

El Sr. Abraham Requena, comparteix la moció i la votarà a favor.  

Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada per unanimitat. 
 
 
10.Precs i preguntes 
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ICV-EUiA 
 
En l’últim ple ordinari un veí del Rieral es va queixar dels problemes de 
convivència amb uns veïns que han ocupat un pis d’un bloc d’aquest barri. 
Ens agradaria saber quina és la situació actual, quines han estat les 
actuacions i si s’ha resolt el conflicte 
 
L’Alcalde explica que existeix una família en un bloc de pisos i  que ha sorgit un 
conflicte social, des de l’ajuntament s’han escolaritzat els menors i no se’ls hi ha 
concedit cap ajuda. El problema continua existint però la situació de risc en el bloc 
de pisos ha minvat i la tensió disminuït. Des de la Generalitat s’està treballant per 
ubicar-los en un altre indret. Un dels motius d’aquesta modificació de crèdit que 
avui s’ha aprovat és evitar que s’ocupin més pisos. S’ha activat protocols interns 
dins l’Ajuntament per tal de detectar els casos d’ocupacions.  
 
El Sr. Àngel Exojo, pregunta si s’està fent alguna cosa al respecte sobre les 
queixes de les instal·lacions de Pinedes del Castellet.  
 
L’Alcalde, respon que és cert que han tingut queixes sobre el reglament de les 
Instal·lacions de Pinedes del Castellet, que no permet als usuaris menjar dins les 
instal·lacions de la piscina i s’hi veuen perjudicats les nenes i nens que fan el curset 
de natació d’estiu ja que no se’ls permetia menjar a dins de les instal·lacions. 
Manifesta que el tema esta solucionat, que s’ha contactat amb l’adjudicatari i que 
acceptarà que els nens del curset  puguin menjar el que porten de casa per 
esmorzar dins les instal·lacions. 
 
PSC  
 
1.A la zona de Mas Vendrell, a l’alçada del bar Daniel’s s’hi es té previst fer 
alguna actuació per disminuir la velocitat. 
 
L’ Alcalde, respon que no agrada a ningú que hi hagin accidents a Santa Eulàlia, que 
en l’estudi que s’ha fet des de transit, dels punts conflictius de Santa Eulàlia aquest 
punt no ha estat mencionat. Com a mesura provisional s’ha instal·lat durant un 
període de temps un radar mòbil per controlar la velocitat. També creu que el Camí 
de Caldes no es l’únic punt conflictiu del municipi. 
 
2.Respecte el la recollida d’escombraries, pregunta si el govern té algun pla 
per disminuir la deixalla acumulada als contenidors abans d’un possible 
canvi de sistema de recollida. 
 
L’Alcalde, respon que s’ha fet una campanya per conscienciar a la gent, tot i que no 
ha funcionat. Els abocaments han augmentat molt, no només a Santa Eulàlia sinó 
també als municipis del voltant, per tant creu que és un problema comú. S’han 
realitzat neteges en punts on els abocaments eren molt importants i s’han instal·lat 
càmeres per tal de detectar els abocaments il·legals. Reconeix que és un problema 
molt greu però que fins que no es realitzi un canvi de sistema d’escombraries 
s’haurà d’anar lluitant contra els incívics. 
 
3.Pregunta si es pensa fer alguna actuació al Camí de Caldes respecte a la 
il·luminació.  
 
L’Alcalde, comenta que en el creuament del Camí de Caldes hi ha un punt de llum 
que és de l’Ajuntament i que en aquest punt se n’incorporarà un altre per tal de 
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millorar la il·luminació. Creu que en aquella zona no és competència municipal la 
instal·lació de més llum sinó que pertoca a la Generalitat realitzar-ho.  
 
4. Reclamar manteniments a Pinedes Castellet i Barri dels Lledoners. 
 
L’Alcalde, comenta que al barri de Pinedes del Castellet s’han realitzat diferents 
actuacions igual que a la resta del municipi i que actualment s’està treballant amb 
temes de parxejat.  
 
PDeCAT: 
 
No entenen perquè s’ha fet aquest canvi de gestió de l’aigua de Can 
Marqués en aquest moment abans de finalitzar el contracte amb Sorea.  
Pregunta si implica o no modificació contractual. 
 
L’Alcalde, manifesta que s’ha realitzat aquest canvi de gestió per motius d’urgència 
degut a la jubilació de la persona encarrega de gestionar el servei de l’associació de 
veïns de Can Marques. Per tant en aquest cas l’Ajuntament té la gestió de l’aigua 
derivada a Sorea i serà aquesta empresa qui es farà càrrec de la gestió. El fet de 
que Sorea realitzi la gestió és millor pels veïns de Can Marqués ja que tot el tema 
de manteniment i millores va a càrrec de Sorea. 
 
L’Alcalde comenta que aquest canvi de gestió no influeix en cap variació contractual 
amb el contracte actual de Sorea.  
 
 
Precs 
 
La Sra. Elvira Mas, comenta que fa molt fred a la Sala de Plens, i que l’Aire 
Condicionat és una despesa energètica molt gran i que s’hauria de controlar.  
 
El Sr. Francesc Montes, manifesta que per premiar els colors i reconèixer tota la 
seva tasca, s’hauria de mantenir la estàtua de la rotonda de l’Església viva i afegir la 
placa dels guanyadors de 2016 i pintar de color les del 2014 i 2015. 
 
 
I a les 21:00 es dóna per finalitzada la sessió i s’estén aquesta acta, i jo, la 
secretària accidental, ho certifico, amb el vist-i-plau de l’Alcalde. 
 
 
L’Alcalde       Lurdes Gimeno Maspons  
Francesc Bonet Nieto 
 
 


