ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Caràcter:
Data:
Lloc:

ordinari
20 de juliol de 2006
Casa de la Vila

Assisteixen
A la Casa de la Vila a les vuit del
vespre del dia 20 de juliol de dos mil
sis, es van reunir sota la Presidència
del Sr. Alcalde, els regidors que al
marge es relacionen, assistits per la
secretària, a l’objecte de celebrar
sessió
ordinària,
en
primera
convocatòria, del ple de l'Ajuntament.
Obert l’acte per la presidència, es
procedeix al debat dels assumptes
inclosos en el següent

Alcalde
JAUME DANTI I RIU
Regidors
ENRIC BARBANY I BAGES
SANTI MARTÍ DIEZ
JORDI SALA I DRUGUET
ANDREU GUAL I TOMBAS

ORDRE DEL DIA:

JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI
MARTÍ FERRES I OLLE
ARMANDO CAÑIZARES BATLLE
JOAN IGLESIAS I BARCIA

1.
2.
3.

FRANCESC MONTES I CASAS
4.
No assisteixen
DAVID DURAN I VIAPLANA
5.

Secretaria

6.

Marina Escribano Maspons

7.

8.
9.

Aprovació acta sessió 25 de
maig de 2006
Informació diversa
Aprovació Compte General
Ajuntament i òrgans autònoms exercici
2004
Donar compte d’entrega de
documentació de l’Associació de caps
de família.
Assumpció de compromís polític
de desenvolupar el projecte educatiu
de poble.
Inici procediment expropiació
forçosa
terrenys
per
obra
d’acondicionament 2 trams del vial
d’enllaç entre Santa Eulàlia i Bigues i
Riells pel barri de la Font del Bou.
Acord acceptació carta de
gràcia a favor de l’Ajuntament sobre els
habitatges socials de Can Font.
Ratificació
creació
consell
econòmic.
Traspàs a l’ORGT del
cobrament de sancions per infraccions
ordenances municipals.
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10.

Incorporació al nomenclàtor
municipal
11.
Declaració inhabilitat mes
d’agost.
12.
Festes locals 2007
13.
Correllengua 2006
14.
Afers urgents i sobrevinguts
15.
Precs i preguntes
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1. APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA
L’Alcalde sotmet a votació l’acta corresponent a la sessió del Ple de data 25 de maig de
2006 i S’APROVA PER UNANIMITAT.

2. INFORMACIÓ DIVERSA
El regidor Enric Barbany explica que s’han mantingut diverses reunions en referència a
la redacció del POUM, per a treballar sobre les diferents propostes que ha presentat
l’equip redactor, de tres aspectes: el riu i el seu entorn, la mobilitat i les infraestructures
de comunicació supramunicipals,i el nou sòl urbanitzable. Aquests dos darrers aspectes,
encara pendents de definir més concretament.
Pel que fa al riu, es va consensuar amb la Comissió de veïns la proposta, a partir de
l’estudi realitzat per TYPSA, que assoleix donar seguretat a totes les zones urbanes, no
afecta a cap habitatge i millora l’entorn. Es va presentar aquesta proposta a l’ACA
perquè l’informi, la planifiqui i financiï. En aquests moments s’està a l’espera de l’informe
de l’ACA.
En referència a l’accés a l’autovia, l’eix del Tenes i el Quart Cinturó, són assumptes que
estan en ple replantejament i s’han d’acabar de perfilar, en el marc de l’elaboració del
PITC i el Pla de la Regió Metropolitana. Des de l’ajuntament s’ha plantejat un accés a la
C-17, que cal veure si encaixa amb la idea de la Secretaria de Mobilitat. També s’han
presentat al·legacions al PITC.
Tant la problemàtica del riu i el seu entorn com la de mobilitat i infraestructures, són
qüestions dependents en gran mesura dels organismes de la Generalitat al càrrec
d’aquesta matèria. Per tot el que s’ha explicat, es va creure oportú suspendre
temporalment el contracte amb l’equip redactor, mentre els treballs de planejament es
centren en aquests dos aspectes descrits, en canvi la qüestió del nou sòl urbanitzable
s’abordaria un cop definits els altres.
L’alcalde explica que demà tindrà lloc l’acte de col·locació de la primera pedra del nou
CAP de Santa Eulàlia, en el que hi assistirà la consellera de Salut. Les obres
començaran després de la Festa Major. Aquest mateix divendres, es farà el lliurament
de les claus dels habitatges socials de Can Font, acte que és obert a tothom.
El regidor Santi Martí informa sobre l’abocament a Can Trias, s’ha fet una segona
analítica i s’ha comprovat que les terres no contenen cap element perillós o
contaminant. El que pertoca a continuació, és tancar l’expedient obert.
El regidor Andreu Gual diu que és la primera notícia que tenen sobre aquesta analítica, i
que s’havia acordat que quan estigués, es donaria una còpia dels resultats. Pregunta
amb quina base l’ACA ha resolt que es pot permetre l’actuació.
El regidor Santi Martí respon que no estava clar si fer l’analítica, però que finalment es
va decidir que era convenient. Sobre la qüestió de si l’actuació feta afectava o no, s’ha
parlat amb la propietat i l’ACA, i la conclusió ha estat que, en base a un projecte amb
certes condicions, es podien deixar les terres.
El regidor Gual pregunta per la resolució en concret, si fa referència específica a la finca
o no, i a la qüestió de la diferència de marges. Conclou dient que caldrà comprovar
l’expedient.
El regidor Jordi Sala comenta que ja fa temps que s’està treballant per la preparació de
la Festa Major, i que ja està pràcticament tot enllestit; convida a la participació de
tothom.
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El regidor Enric Barbany diu que en els propers dies esperen poder aprovar el projecte
de Ca l’Espardenyer. Ja s’havia presentat i havia estat verificat pels Serveis Tècnics,
però hi havia algunes esmenes que calia resoldre per aprovar i exposar al públic. D’altra
banda, la propietat ja ha sol·licitat llicència per enderrocar el mur i poder fer les noves
obres.
El regidor Jordi Sala, parla de les obres del cementiri, que han començat fa uns dies,
per a la construcció de 52 nínxols i 12 columbaris, i que es preveu que acabaran a
principis de setembre.
El regidor Santi Martí fa balanç de la recollida de residus dels darrers 6 mesos, tot i que
hi ha dades més completes des dels tres últims mesos, amb tots els sectors en ple
funcionament. Explica que en tots els materials s’observa un augment de recollida
selectiva de deixalles en referència a l’any passat. Algunes dades són: 125 tones en 6
mesos, amb el porta a porta, i 155 tones d’inorgànica. Diu que hi ha hagut un èxit
important en el sistema, i un augment important de l’ús de la deixalleria. La mitjana
mensual ha augmentat un 35%. Ara ha acabat la campanya de reforç i s’està a l’espera
de l’informe de la consultora. La campanya ha consistit en visites als veïns, i reforç
especial els caps de setmana; lliurament d’etiquetes per a millor identificació i evitar
robatori de cubells. També hi ha una presència d’informadors als punts d’emergència
per a explicar el funcionament d’aquestes àrees, on també les deixalles cal separar-les.
Aquesta campanya s’allargarà en tots els caps de setmana que sigui possible durant
l’estiu.
El regidor Andreu Gual diu que les xifres no permeten quantificar l’èxit, però sí que
observa que s’havia de fer compostatge amb plantes agrícoles de compostatge pilot,
però sembla que trigaran a posar-se en marxa. Si això s’allarga, es dispararà el cost
d’haver de portar-ho a la planta del consorci. També pregunta si estava previst aquest
nou personal dels punts d’emergència i el reforç, i quin és el cost.
El regidor de Medi Ambient diu que no estava previst concretament el cost d’aquesta
campanya de reforç, però que es va preveure una partida genèrica d’administració per
qüestions sobrevingudes a l’implantació del sistema.
Pel que fa a les PACs, s’està a l’espera de rebre la resposta de Medi Ambient i del
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en referència a una consulta que s’ha fet.
Sobre si es dispara el cost, en aquests moments no es pot avaluar. En el seu conjunt no
ha de tenir incidència en el resultat del servei, però no s’ha rebut encara la facturació ,
pel que caldrà esperar.
El regidor Gual diu que els tècnics van fer un estudi sobre idoneïtat de les zones on
instal·lar les PACs i a partir d’això informar per a l’adjudicació. Si això era correcte, com
és que ara apareix aquesta qüestió, com s’explica.
El regidor Santi Martí diu que aquesta qüestió venia més de l’àrea jurídica que no pas
de Medi Ambient, més pel que fa a qüestions dependents del Departament d’Agricultura
Ramaderia i Pesca, sobre la interpretació del Reial decret 324/2000 de 3 de març pel
que s’estableixen normes bàsiques d’ordenació de les explotacions porcines, en quant a
distàncies mínimes.
El regidor Joan Iglesias pregunta on es porten les deixalles d’orgànica.
El regidor de Medi Ambient respon que a la planta de residus del Consorci del Vallès
Oriental, a Montmeló.
El regidor Iglesias diu hi ha rumors que quan va a l’abocador es barreja, i que va en
bosses no reciclables.
El regidor Santi Martí diu que es porta a metanitzar, i que el seguiment el fa el propi
consorci. De tota manera sempre hi ha un percentatge de deixalles que corresponen a
impropis.
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El regidor d’esports Martí Ferrés explica que estan adjudicades les obres del camp de
futbol, i que han començat el s treballs previs.
El regidor Iglesias pregunta si s’ha previst tancar el camp.
El regidor d’esports respon que sí que s’ha previst.
El regidor Santi Martí explica que hi ha els nivells correctes de subministrament d’aigua
en els dipòsits. Hi ha certa oscil·lació diària, però que avui tots els nivells superaven el
80%. Enguany ens podem felicitar per això.

3. APROVACIÓ COMPTE GENERAL AJUNTAMENT I ÒRGANS AUTÒNOMS
EXERCICI 2005

Formulat per Alcaldia el Compte General del Pressupost General Únic de l’exercici 2005
ha estat sotmès a la Comissió Especial de Comptes d’aquesta Corporació, que el dia dos
de juny d’enguany ha emès el seu informe.
Sotmès l’expedient a informació pública, mitjançant edictes al tauler d’anuncis i al Butlletí
Oficial de la Província, número 135 de 7 de juny de 2006, sense que en el termini hàbil
hagin estat formulades al·legacions.
Vist el dictamen favorable amb de la Comissió Informativa, amb el vot en contra de CIU i
l’abstenció del PP,
Es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD:
Vist l’expedient del Compte General del Pressupost Únic de l’exercici 2005, i censurat el
mateix, trobat conforme, es procedeix a la seva aprovació.

El regidor Enric Barbany diu que no hi ha hagut al·legacions, i que per tant es proposa la
seva aprovació.
El regidor Joaquim Brustenga diu que es proposa aprovar un compte general en el que hi
ha un romanent de 71.894,51€ que és fictici. El seu grup no està d’acord amb la gestió
que es fa des de l’Àrea d’economia, i li sap greu personalitzar en la figura del regidor
Enric, però opina que la gestió econòmica és dolenta, i posa com a exemple les
inversions previstes pel 2005, moltes de les quals no s’han dut a terme, i són algunes
com: atenció social, conservació i manteniment edificis a les escoles, manteniment i canvi
d’enllumenat; manteniment i construcció instal·lacions esportives, obres de senyalització,
zones verdes i equipaments. En totes aquestes inversions (de caire d’atenció a les
persones) ha quedat un 60% de mitjana, sense executar.
El regidor també comenta que es fa modificació de pressupost però no es fa servir. Quan
el grup de CIU va dir que creien que els ingressos estaven inflats, el govern ho va negar,
però efectivament,s ‘ha demostrat que sí que ho estava, com s’ha vist, per causa de la
suspensió d’atorgament de llicències, que ha fet disminuir els ingresso per a aquest
concepte. De les quotes urbanístiques hi ha hagut uns 600.000€ menys del previst.
Hi ha d’altres qüestions més tècniques, d’una banda les factures no s’han comptabilitzat
quan s’han rebut, sinó quan ha convingut, i opina el regidor que el motiu és que en resulti
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un superàvit, per comptes de reflectir la situació econòmica que ells consideren que és
de dèficit. D’altra banda, les subvencions s’han de comptabilitzar quan s’ingressen, no
quan es concedeixen. I en tercer lloc, creu que seria prudent sanejar els drets reconeguts
d’anys anteriors. El regidor opina que si totes aquestes qüestions es gestionessin com
pertoca, el romanent vindria a convertir-se en dèficit.

El regidor Enric Barbany diu que hauria volgut que en els mesos d’abril a juny s’hagués
parlat d’això i s’hagués treballat. S’ha anat allargant el termini, i CIU no ha dit
absolutament res al respecte dels comptes, tot i que per part de Serveis Econòmics s’ha
facilitat tota la documentació. El regidor diu que si la Comissió Especial de Comptes és
per vetllar la hisenda municipal, cal aprofitar-la i CIU no ha dit res en el termini
d’exposició pública, i s’ha abstingut en la Comissió informativa. A continuació fa una sèrie
de comentaris sobre el que ha dit el regidor Brustenga:
- Creu que barreja la gestió econòmica amb la gestió política de cada regidoria i la gestió
de serveis.
- També creu que està barrejant conceptes d’inversió amb la despesa corrent
- Si els ingressos s’haguessin sobrevalorat, l’Ajuntament hauria tancat amb dèficit
l’exercici 2005.
- Si s’ha comptabilitzat alguna factura al 2006 quan tocava al 2005, li pregunta que li posi
algun exemple.
- Respecte les subvencions, totes les reconegudes són les que ens han concedit i hi ha
la inversió corresponent comptabilitzada com a despesa i consten en el romanent afectat.
- I sobre els drets reconeguts pendents d’ingressar, diu que ja voldria l’equip de govern
no tenir-los pendents, però val la pena mirar l’evolució en el temps, i es veurà que cada
vegada el percentatge a cobrar és inferior, i en part per la feina de l’ORGT.
El regidor Brustenga diu que seria desitjable parlar del compte a l’abril i al maig, però
moltes de les dades no han estat disponibles fins el juliol. De les factures de 2005 no
comptabilitzades, posa com a exemple dues factures d’Interlands, rebudes al 2005, que
sumades fan un import de 45.700€
El regidor Enric Barbany pregunta quina és la data d’entrada de la factura, i el regidor
Brustenga diu que el 31 de desembre de 2005. El regidor Enric Barbany diu que fins que
no es tanca l’exercici, es van entrant factures posant com a data el 31 de desembre,
sempre verificat per Serveis Econòmics. Emplaça al regidor de CIU a comprovar-ho
demà mateix amb l’àrea econòmica.
També fa esment del que comentava CIU de l’any 2000, sobre l’informe que va presentar
Indep-ERC quan estaven a l’oposició i que es pot calcar ara, però amb un canvi, al 2000
allò feia baixar el romanent, ara en canvi causaria dèficit. El regidor Barbany diu que es
reafirma en allò que va manifestar al 2000, i que precisament per això, ara es gestiona de
la manera que és la correcta. Diu que si hi ha alguna factura del 2005 no comptabilitzada,
se li indiqui quina.
El regidor Brustenga diu que s’ha demanat un préstec per inversions de 125.000€, que
no es poden posar a l’actiu. També comenta la subvenció de 30.000€ de la Generalitat
per recollida de residus.
El regidor Enric Barbany diu que el préstec correspon al quadre d’inversions i sobre la
subvenció, que es van aconseguir subvencions per l’àrea de Medi Ambient per poder
prestar els serveis que contempla el Pla de Residus.
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S’APROVA PER 6 VOTS A FAVOR DELS GRUPS INDEP-ERC I PSC, 1 ABSTENCIÓ
DE PP I 3 VOTS EN CONTRA DE CIU.

4.
DONAR COMPTE D’ENTREGA DE DOCUMENTACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE
CAPS DE FAMÍLIA.

L’Alcalde dóna compte de l’entrega per al seu dipòsit a l’Arxiu Municipal, de la
documentació de l’antiga Associació de caps de família, i que presenta davant de
l’Ajuntament el Sr. Josep Ciurans Cabot, com a representant de l’Associació.
L’Alcalde explica que aquesta entrega dóna la possibilitat a la gent interessada perquè en
fer consultes. L’Alcalde agraeix a aquesta associació, que reconeix va fer una bona i
difícil feina, per aquest gest i considera que seria bo que es seguís aquesta acció per part
d’altres associacions.
El regidor Brustenga ho celebra i ho agraeix perquè tot el que sigui conservar la memòria
és positiu.
S’APROVA PER UNANIMITAT

5. ASSUMPCIÓ DE COMPROMÍS POLÍTIC DE DESENVOLUPAR EL PROJECTE
EDUCATIU DE POBLE

La política educativa del poble ha de vertebrar-se amb el suport i el coneixement de tots
els agents educatius de poble i atenent tots els escenaris socialitzadors.
La finalitat que es defensa és la de contemplar i abastar el fet educatiu des d’una
perspectiva amplia, tant en el temps com en l’espai (per tal de planificar l’acció municipal
potenciant les actuacions dels diferents agents educatius del poble. L’educació comporta
el garantir una promoció individual i col·lectiva, basada en els drets i la igualtat
d’oportunitats de totes les persones en un context de valors democràtics.
L’administració local compta amb unes potencialitats idònies per a desenvolupar un
projecte comú amb la ciutadania: el coneixement de les necessitats, les especificitats del
territori, la relació directa amb el teixit social, la representativitat democràtica, la
perspectiva global, la possibilitat d’impulsar projectes supramunicipals i/o amb d’altres
administracions, la capacitat d’esdevenir recursos i agent educador…
Aquest és el plantejament d’inici del Projecte Educatiu de Poble, liderar políticament un
model de poble desitjable, per tal d’aconseguir entre tots els objectius consensuats i tenir
eines per afrontar els reptes de futur, donant resposta als canvis econòmics i /o
socioculturals que esdevinguin. El Projecte Educatiu de Santa Eulàlia de Ronçana respon
a un model integral, estratègic i participatiu on el marc competencial esdevé dimensionat
per un espectre obert i possibilitador en relació amb les necessitats de la ciutadania.
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La metodologia del Projecte Educatiu de Poble es basa en un model de treball
transversal entre àrees i departaments de l’Ajuntament per tal de dissenyar i implementar
un procés amb projecció i suport participatiu vers el compromís i la implicació per al canvi
conjunt.
Atenent la finalitat del Projecte Educatiu de Poble descrita fins ara, alguns dels objectius
que es poden descriure són els següents:
- Potenciar la participació ciutadana amb una visió de transformació educadora en el
procés de creixement i consolidació del poble.
- Desenvolupar el creixement urbanístic creant serveis i espais públics ordenats,
promouen entorns més humans amb la millora del medi.
- Incrementar i promoure la identitat i el sentit de pertinença a Santa Eulàlia de Ronçana
dels seus habitants, afavorint la cohesió social.
- Donar coherència a les línies pedagògiques establertes des de l’Ajuntament en els
diferents àmbits i plans estratègics.
- Potenciar els valors compartits, entesos com a desitjables per la majoria de la societat, i
els valors controvertits que, en forma de principis, han de marcar la direcció del projecte
- Optimitzar i difondre els recursos existents tan institucionals com privats que facilitin
desenvolupar la tasca educadora en tots els escenaris socials
- Implicar les entitats i associacions en l’acompliment d’aquests objectius
- Corresponsabilitzar a la ciutadania en la presa de decisions respecte als canvis
necessaris de poble
- Formar els ciutadans de Santa Eulàlia de Ronçana per encarar els reptes de futur dels
propers anys
L’Ajuntament, coneixedor del Pla de mandat de l’Àrea d’educació de la Diputació de
Barcelona, va demanar la col·laboració d’aquesta entitat per al desenvolupament del
Projecte Educatiu de Poble de Santa Eulàlia de Ronçana, a la qual cosa la citada
administració ha notificat del seu suport incorporant-lo en el projecte pilot de l’esmentat
Pla de Mandat.
El Pla de Cooperació local del Pla de Mandat de l’Àrea d’Educació de la Diputació de
Barcelona (2004-2007) contempla aquesta col·laboració i es defineix en la missió de :
“Impulsar i dissenyar polítiques educatives locals que afavoreixin la cohesió social, la
qualitat de vida i el desenvolupament econòmic i social, cooperant en la prestació de
serveis de manera conjunta amb els municipis, respectant-ne l’autonomia local i treballant
per obtenir un elevat grau de satisfacció de la ciutadania”
Abans de procedir a iniciar el Projecte Educatiu de Poble, cal concretar la voluntat i el
lideratge polític del citat projecte, aquesta presa de posicionament polític és el que
encapçalarà l’inici de tot el procés. A partir d’aquí el govern municipal redactarà la fase de
predisseny i establirà els recursos humans i econòmics necessaris per a desenvolupar
aquest projecte, així com les diverses implicacions polítiques i tècniques per a concretar
el treball transversal i el nucli impulsor d’aquest.
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Per tot l’anteriorment exposat i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa,
es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Assumir el compromís polític de desenvolupar el Projecte Educatiu de Poble de Santa
Eulàlia de Ronçana.

El regidor Jordi Sala diu que d’aquesta manera es pretén implicar a tot el poble en aquest
projecte educatiu, a totes les edats, a les diverses entitats del poble i a totes les àrees i
agents. En definitiva, entre tots fer un poble educador, no només des de les institucions
educatives com l’escola o institut, sinó en totes la resta d’activitats del municipi.
L’equip que ha de dissenyar aquest projecte ja ha començat a treballar, i el següent pas
serà implicar a les diferents àrees.
El regidor Joaquim Brustenga diu que el seu grup està d’acord, ja que es va fer la
modificació d’un dels objectius on deia “ donar coherència les línies ideològiques
establertes des de l’ajuntament (...)” per “ donar coherència les línies les línies
pedagògiques (...)”.

S’APROVA PER UNANIMITAT

6. INICI PROCEDIMENT EXPROPIACIÓ FORÇOSA TERRENYS PER OBRA
D’ACONDICIONAMENT 2 TRAMS DEL VIAL D’ENLLAÇ ENTRE SANTA EULÀLIA I
BIGUES I RIELLS PEL BARRI DE LA FONT DEL BOU

VIST l’acord de Junta de Govern Local de sessió de data 20 de juliol de 2006, pel qual es
va aprovar definitivament el «Projecte de condicionament de dos trams del vial d’enllaç
entre els municipis de Santa Eulàlia de Ronçana i Bigues i Riells pel barri de la Font del
Bou », així com la relació de béns i drets que s’expropien segons preveu el projecte,
I atès que d’acord amb el que disposa l’article 219.3 de la LMC, aquesta aprovació
definitiva porta aparellada la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels
béns i drets que apareixen identificats en la relació que forma part del projecte aprovat,
Atès que s’ha aconseguit l’adquisició per avinença dels béns i drets d’un dels propietaris,
i que per la resta és necessari anar per la via de l’expropiació,
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
I. INICIAR expedient d’expropiació forçosa dels béns i drets afectats segons el “Projecte
de condicionament de dos trams del vial d’enllaç entre els municipis de Santa Eulàlia de
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Ronçana i Bigues i Riells pel barri de la Font del Bou”, la relació detallada dels quals
consta al projecte esmentat.
II. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa inherent a les indemnitzacions que es
preveuen a la relació de béns i drets que s’expropien, per un import total de 4.168,9
euros, amb càrrec a la partida 511/611004 del pressupost municipal vigent.
III. COMUNICAR als propietaris i titulars dels béns i drets que s’expropien que, durant els
quinze dies hàbils subsegüents al de la recepció de la notificació dels presents acords,
poden convenir amb l’Ajuntament, lliurement i per avinença, l’adquisició –per part de la
corporació municipal– dels béns i drets de referència, i donar per conclòs l’expedient
iniciat un cop convinguts els termes de l’adquisició amistosa.
Si durant el termini de quinze dies abans esmentat els propietaris i titulars de béns o
drets que s’expropien no presenten per escrit, davant l’Ajuntament, cap proposta
respecte a aquesta qüestió o bé si la que presenten és rebutjada per l’Alcaldia, es
considerarà que no ha estat possible arribar a l’adquisició per avinença dels béns i drets
que s’expropien, als efectes del que preveu l’apartat següent.
IV. DISPOSAR l’inici de l’expedient de fixació del preu just dels béns i drets que
s’expropien en els supòsits en què no s’arribi a l’acord esmentat a l’apartat anterior. L’inici
de l’expedient de fixació del preu just s’instrumentarà mitjançant l’obertura de les peces
separades corresponents en els termes i les condicions que expressen els articles 27 i
següents de la LEF i 27 i següents del REF.
V. Sol·licitar al Govern de la Generalitat, d’acord amb el que estableix l’article 1 e) del
decret 160/1980 de 19 de setembre en relació amb l’article 52 de la Llei d’Expropiació
forçosa, la declaració d’ocupació urgent dels béns i drets afectats per l’execució del
“Projecte de condicionament de dos trams del vial d’enllaç entre els municipis de Santa
Eulàlia de Ronçana i Bigues i Riells pel barri de la Font del Bou”.
VI. DISPOSAR la publicació del presents acords al BOP, al tauler d’anuncis de la casa
consistorial i al diari «AVUI», amb expressió del règim de recursos que s’hi poden
interposar.
VII. NOTIFICAR individualment els presents acords a tots els propietaris i titulars de béns
i drets objecte d’expropiació que figuren en la relació que conté el projecte aprovat,
“Projecte de condicionament de dos trams del vial d’enllaç entre els municipis de Santa
Eulàlia de Ronçana i Bigues i Riells pel barri de la Font del Bou” amb expressió del règim
de recursos que s’hi poden interposar.

ANNEX: Relació detallada de béns i drets que s’expropien
Finca núm. 1 (parcel·la 55 del polígon 2 del Cadastre de Rústica)
Ubicació: Carrer de Santa Eulàlia
Propietari: M. Pilar Muxí Vidal
Adreça: La Casona, Santa Eulàlia de Ronçana
Superfície objecte d’expropiació: 165,46m2
Valoració dels béns i drets: 959,66€
Destinació o afectació dels béns i drets: vialitat
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Finca núm. 3 (finca 22 del polígon 2 del Cadastre de Rústica)
Ubicació: Carrer de Santa Eulàlia
Propietari: Inmobiliaria H.S.
Adreça: General Mitre, 126 Barcelona
Superfície objecte d’expropiació: 492,83m2
Valoració dels béns i drets: 2.858,41€
Destinació o afectació dels béns i drets: vialitat
Finca núm. 4 (finca 38 del polígon 2 del Cadastre de Rústica)
Ubicació: Carrer de Santa Eulàlia
Propietari: Inmobiliaria H.S.
Adreça: General Mitre, 126 Barcelona
Superfície objecte d’expropiació: 95,56m2
Valoració dels béns i drets: 554,24€
Destinació o afectació dels béns i drets: vialitat

El regidor Enric Barbany diu que aquesta és una obra supramunicipal conjuntament amb
Bigues i Riells, subvencionada pel PUOSC, on estan afectades 4 superfícies de tres
propietaris diferents. Un dels propietaris ha subscrit conveni de cessió de la part afectada
amb l’Ajuntament, mentre que els altres dos propietaris, tot i estar d’acord amb l’obra, no
s’avenen al preu estipulat per a la cessió d’aquest terreny, i per això s’inicia el
procediment d’expropiació, d’acord amb la propietat, perquè és la màxima garantia per
als propietaris per a determinar el preu que és més adequat.

S’APROVA PER UNANIMITAT

7. ACORD ACCEPTACIÓ CARTA DE GRÀCIA A FAVOR DE L’AJUNTAMENT SOBRE
ELS HABITATGES SOCIALS DE CAN FONT

Que l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, en data 23 de novembre de 2.000, va
subscriure un conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona, en virtut del qual
ambdues entitats van convenir la realització de promocions immobiliàries de caràcter
social, en sòl propietat de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, mitjançant la
constitució d'una societat de capital íntegrament públic que assumís la condició de
promotora de l’operació.
Que a l'empara d'aquest conveni, ambdues entitats van constituir per temps indefinit
l'entitat mercantil "PROMOTORA D’HABITATGE DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA
SL.” en escriptura autoritzada en data 20 de novembre de 2.001, davant el notari de Lliçà
d’Amunt, Sr. Juan Antonio Andújar Hurtado, número 233 del seu protocol.
Que la mercantil “PROMOTORA D’HABITATGE DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA,
SL.” un cop constituïda, ha dut a terme una promoció immobiliària, consistent en 14
habitatges unifamiliars aparellats, distribuïda en dos grups de 6 i 8 habitatges, de règim
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lliure, al Camí Antic de Granollers, 42-52 i 21-35, en el municipi de Santa Eulàlia de
Ronçana.
Que l’esmentada societat té projectat dur a terme la formalització de les escriptures
públiques de compravenda dels habitatges anteriorment esmentats, en les quals s’inclou,
amb la finalitat d’evitar possibles actituds especuladores dels adquirents, la constitució
d’un dret de redimir les finques venudes, que es transmet gratuïtament a favor de
l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, en els termes següents:

“Ambdues parts, de comú acord, estableixen el pacte de venda a carta de gràcia a favor
de l’Ajuntament del municipi on s’ubica l’habitatge amb aparcament. L’Ajuntament que
accepta aquest dret, es reserva el dret de redimir o recuperar la finca venuda durant un
termini màxim de 25 anys, a comptar des del dia de l’atorgament de la corresponent
escriptura pública de compravenda, satisfent al propietari, en el seu cas, com a preu, el
que resulti d’actualitzar el preu de venda segons l’Índex de Preu al Consum -I.P.C.aplicable al moment, des de la data de venda fins el moment d’exercitar la redempció.
D’aquest valor se n’hauran de deduir les despeses d’adequació segons l’informe motivat
de l’arquitecte municipal, entenent com a tals les que derivin de la reparació dels
desperfectes ocasionats per un mal ús de l’habitatge, contrari a les prescripcions del
Llibre de l’Edifici.
Als efectes del seu exercici i, en cas de transmissió, el titular de l’habitatge amb
aparcament té l’obligació de comunicar aquesta transmissió a l’Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana durant el termini pel qual s’estableix el dret a redimir. En tot allò no
previst en aquesta clàusula, s’estarà a allò disposat en els articles 326 i següents de la
Compilació de Dret Civil de Catalunya.
Aquest dret de redimir a favor de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, segons
acord establert entre les parts, podrà ser exercitat en els següents casos:
1.
2.

Quan no s’ocupi l’habitatge de forma habitual i permanent.
Quan es transmiteixi l’habitatge amb aparcament de forma gratuïta o onerosa, en
qualsevol de les seves modalitats, fins i tot en els supòsits de transmissió mortis causa i
d’alienació forçosa com a conseqüència d’execucions hipotecàries o procediments de
constrenyiment judicials o administratius, a excepció de la hipoteca objecte de
subrogació. “
Atès que L'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, assabentat del proper atorgament
de les escriptures públiques de compravenda dels habitatges ressenyats, així com de la
transmissió gratuïta a favor seu, del corresponent dret de redimir les finques venudes per
un termini de vint-i-cinc anys comptats a partir de l’atorgament de la corresponent
escriptura pública de compravenda, ha d’adoptar l’acord d’ACCEPTAR LA CARTA DE
GRÀCIA EN EL SEU FAVOR.

Per tot això i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
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Primer.- L'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, assabentat del proper atorgament de
les escriptures públiques de compravenda dels habitatges ressenyats, així com de la
transmissió gratuïta a favor seu, del corresponent dret de redimir les finques venudes per
un termini de vint-i-cinc anys comptats a partir de l’atorgament de la corresponent
escriptura pública de compravenda, l’ACCEPTA en aquest acte.
Segon.- Notificar el present acord a “PROMOTORA D’HABITATGE DE SANTA EULÀLIA
DE RONÇANA, SL” per al seu coneixement i oportuns efectes.

S’APROVA PER UNANIMITAT

8. RATIFICACIÓ CREACIÓ CONSELL ECONÒMIC

Recentment s’ha constituït a Santa Eulàlia el Consell Econòmic, un òrgan consultiu i de
participació social, constituït entre l’Ajuntament i els diferents agents econòmics, socials i
educatius que tenen incidència en l’activitat econòmica de Santa Eulàlia de Ronçana.
A través del diàleg i el consens, aquest Consell té per finalitat, mitjançant l’estudi i la
deliberació, l’elevació de propostes en aquells assumptes que afecten a la vida
econòmica de Santa Eulàlia de Ronçana.
Entre d’altres funcions i objectius, el Consell Econòmic té els d’informar dels acords
municipals que afectin a la promoció econòmica, el foment de l’ocupació i millores en
matèria d’orientació i formació professional; impulsar accions orientades a la millora i
promoció econòmica, l’impuls de dinàmiques d’innovació tecnològica, a la creació
d’ocupació; a l’anàlisi de la situació del municipi, per veure les possibles sinèrgies amb
els territoris veïns, les necessitats comunes, les imbricacions d'interessos
socioeconòmics i les oportunitats a l'hora d'interactuar i conjuminar esforços, i donar a
conèixer, divulgar i promocionar Santa Eulàlia de Ronçana.
Atès que segons l’article 76 del Reglament Orgànic Municipal, el Ple de la Corporació
haurà de ratificar la constitució de cada Consell,
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Ratificar la constitució del Consell Econòmic Municipal.
Segon.- Incorporar el Consell Econòmic com a òrgan de participació i col·laboració
ciutadana, i vetllar pel seu correcte funcionament i pel compliment dels seus objectius.

El regidor Enric Barbany explica que l’objectiu és que sigui una bona eina per treballar
conjuntament en la millora de l’activitat econòmica al municipi, ara el primer treball que es
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farà serà un anàlisi de la situació econòmica. Hi ha molt d’ànim i bona predisposició per
part de les entitats i agents implicats.

S’APROVA PER UNANIMITAT

9. TRASPÀS A L’ORGT DEL COBRAMENT DE SANCIONS PER INFRACCIONS
ORDENANCES MUNICIPALS

El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals podran delegar
en altres Entitats locals en quin territori estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els corresponguin.
La delegació ha d’aprovar-se mitjançant acord del Ple de la Corporació, que haurà de
fixar l’abast i contingut de la delegació.
A l’empara de la previsió legal, aquest Ajuntament considera oportú delegar en la
Diputació de Barcelona les facultats de gestió i recaptació dels ingressos de dret públic
que en la part resolutiva d’aquest dictamen, s’enumeren.
D’altra banda, amb anterioritat a la present data, l’Ajuntament ha delegat altres facultats
de gestió dels ingressos locals mitjançant l’adopció dels corresponents acords plenaris.
La regulació de l’exercici de les funcions delegades en l’àmbit de la gestió, la inspecció i
la recaptació dels ingressos locals, s’ha complementat i perfeccionat per la Llei 50/1998,
de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l’Ordre Social, aclarint que
són delegables les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de la totalitat dels
ingressos de dret públic, tinguin o no naturalesa tributaria.
L’efectivitat de les relacions diàries entre la Diputació i l’Ajuntament, així com entre
aquestes Entitats i els ciutadans interessats, han palesat en ocasions, la conveniència de
disposar d'un acord plenari global, comprensiu de totes les funcions delegades, en ordre
a acreditar amb suficient claredat la competència dels òrgans actuants.
Aquesta constatació i la importància que per al procediment tributari té la seguretat que
l’òrgan actuant és el competent, aconsellen la major clarificació possible pel que fa
referència a l’abast de les funcions concretes que s’exerceixen per l’Ens delegat.
Davant les consideracions precedents, es creu procedent delegar les competències de
gestió i recaptació de determinats ingressos i alhora confirmar i ratificar la delegació de
funcions aprovada per l'Ajuntament amb anterioritat a aquesta data, completant i
concretant en allò que calgui els acords anteriors.
En virtut del que s’ha exposat, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, es
proposa al Ple els següents
ACORDS
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PRIMER.- Clarificar l'abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona,
mitjançant anteriors acords plenaris que, a aquests efectes, s'hauran d'entendre
modificats, de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic
municipals en els sentit que s'especifica seguidament:

En tots aquells tributs i altres ingressos de dret públic municipals respecte dels quals
s'hagi delegat en la Diputació de Barcelona únicament les funcions de recaptació en via
executiva, correspondrà en tot cas a l'Ajuntament la competència de dictar la provisió de
constrenyiment, iniciant-se les actuacions de les funcions delegades amb la notificació
del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan municipal competent.
SEGON.- Delegar en la Diputació de Barcelona, a l’empara del que preveu l’article 7.1
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, les funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres
ingressos de dret públic, que a continuació s’especifiquen:
I - Ingressos derivats de la imposició de sancions per infracció de les Ordenances
Municipals de Policia i Bon Govern

-

El detall de les ordenances que es deleguen a l’ORGT és el que segueix:
Arts. del 4 al 9 (ambdós inclosos)
Arts. 13 al 16 (ambdós inclosos) i art. 18
Arts. 23 al 27 (ambdós inclosos)
Arts. 36, 69
Arts. 81, 82
Arts. 92 i 104
Les funcions que en relació a la gestió/recaptació d'altres ingressos es deleguen són:

•

Dictar la provisió de constrenyiment.

•

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.

•

Liquidació d'interessos de demora.

•

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.

•

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.

•

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

TERCER.- L'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona, la realització d'actuacions de recaptació procedents, respecte a
d'altres conceptes diferents dels assenyalats al punt 2, amb subjecció als criteris emanats
per la Junta de Govern de l'ORGT.
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QUART.- La durada o termini per al qual s'acorda la present delegació de funcions
s'estableix en un període de dos anys, prorrogable per reconducció tàcita d'any en any, la
qual es produirà, llevat que qualsevol d'ambdues administracions acordin deixar sense
efecte l'esmentada delegació, el que haurà de notificar-se en un termini no inferior a sis
mesos abans del cessament.
CINQUÈ.- L'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter general i
recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió, en els terminis previstos a
l'article 27 i concordants de la Llei 7/85, de dos d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local.
SISÈ.- Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació de
Barcelona s'atendrà a l'ordenament local, així com a la normativa interna dictada per
aquesta, en virtut del que preveu l'article 7.3 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i de les seves
pròpies facultats d'autorganització per a la gestió dels serveis atribuïts.

SETÈ.- El present acord haurà de notificar-se a la Diputació de Barcelona, als efectes
que, per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació conferida al punt primer
1 a la ratificació de l’acceptació de delegació aprovada amb anterioritat.
L’Alcalde explica que aquest traspàs s’efectua per una qüestió d’eficàcia.

S’APROVA PER UNANIMITAT

10. INCORPORACIÓ AL NOMENCLÀTOR MUNICIPAL

Vista la sol·licitud formulada per Dídac Guàrdia Pascual per tal que es procedeixi a
establir el nom de la casa situada al barri del Bonaire i que en l’actualitat no té cap
denominació concreta,
Atès que el nom proposat és “Saulons del Bonaire”
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- Modificar el nomenclàtor de Santa Eulàlia de Ronçana, establint:
Per a la casa situada al barri del Bonaire, fins ara sense número ni denominació
concreta, el nom de
- “Saulons del Bonaire”

S’APROVA PER UNANIMITAT
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11. DECLARACIÓ INHABILITAT MES D’AGOST
L’Alcaldia, als efectes del millor funcionament i seguretat jurídica,
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa,
proposa que el Ple adopti els següents
ACORDS:
Primer.- Declarar inhàbil, als efectes de còmput de terminis de les actuacions municipals,
el mes d’agost.
Segon.- Fer pública aquesta resolució mitjançant la inserció del corresponent edicte al
B.O.P. i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
S’APROVA PER UNANIMITAT

12. FESTES LOCALS 2007

Atès que des de la Conselleria de Treball i Indústria s’ha començat a preparar l’Ordre de
Festes Locals de Catalunya per l’any 2007,
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 del Conseller de Treball, a
proposta dels municipis respectius.
I atès que l’acord ha d’ésser adoptat pel Ple de l’Ajuntament,
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa,
es proposa al Ple l’adopció dels següents

ACORDS:
Primer.- Establir com a dies de festa local el 10 de desembre, Santa Eulàlia; i el dia 27de
juliol, Festa Major d’Estiu.
Segon.- Fer arribar aquests acords a la Conselleria de Treball I Indústria als efectes
pertinents.
S’APROVA PER UNANIMITAT

13. CORRELLENGUA 2006
El 2006 és l’any clau en els processos de reforma estatutària, uns estatuts que
comportaran petits avenços, com el deure de conèixer el català al principat, però que
també suposaran un atac directe a la unitat de la llengua, com la imposició de l’idioma
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valencià que sols pretén desviar l’atenció de l’autèntica qüestió de fons: l’ús social de la
nostra llengua.
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals i comunitàries.
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalitat del català arreu del territori, convertint-la
en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat, i en l’element d’integració de les
persones nouvingudes.
Atesa la consolidació que després de deu anys està assolint la iniciativa cívica del
Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat
civil en general,
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua (CAL), organitzadora
del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els municipis i
comarques de parla catalana,
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi,
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- Donar suport al Correllengua 2006 com un instrument reivindicatiu de la societat
a favor de la plena normalització i de l’ús social de la llengua catalana arreu dels territoris
de parla catalana i a favor del respecte a la seva unitat.
Segon.- Donar suport a la necessitat d’un nou marc legislatiu per a la nostra llengua, que
es concreti amb una nova llei de Política lingüística.
Tercer.- Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el
Correllengua i aportar la infraestructura necessària per al normal desenvolupament de les
activitats programades.
Quart.- Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis
d’aquesta corporació.
Cinquè.- Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions
per la Llengua catalana (CAL), i als organitzadors del pas del Correllengua pel municipi.
L’Alcalde comenta que ja s’ha fet en anys anteriors i que s’entén com a un mitjà més de
defensa de la llengua, i per això es considera oportuna l’adhesió.

S’APROVA PER UNANIMITAT
14. AFERS URGENTS I SOBREVINGUTS

No n’hi ha
15, PRECS I PREGUNTES
PRECS:
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El regidor Joaquim Brustenga fa el següent prec: és públic i notori que l’equip de govern i
nosaltres no compartim el mateix criteri en el plantejament de realització de les capes de
rodadura dels nostres camins, però pel que fa al camí de Salve Regina s’ha arribat a un
punt que ratlla en el ridícul. Des de la rotonda de la Parròquia fins al barri dels Ametllers
està tot asfaltat a excepció d’uns escassos 30 metres, a l’espera que es faci per compte i
càrrec dels veïns de Bellavista, junt amb la urbanització del seu sector. Com encara no
sabem com acabarà el tema ni el que pot tardar aquesta obra, demanem que es doni una
capa de rodadura en el tros que falta del camí de Salve Regina, en concepte de partxejat
com s’ha fet en altres carrers, evitant així el greuge i la incomoditat que la situació actual
planteja.
El regidor Enric Barbany diu que sí que comparteix el criteri de regidor de CIU que és
estrany que quedi un tros per asfaltar i informa que el projecte de Bellavista s’ha acabat
de redactar i es pensa que després de l’estiu es passi a aprovació perquè s’iniciïn els
tràmits per a l’execució.
Diu que a la primera capa de rodadura del Camí de Salve Regina es van asfaltar alguns
metres més estenent-se cap a Bellavista, i també amb la segona capa de rodadura, ja
que va sobrar material. Es va dir als Serveis Tècnics Municipals que en la mesura que
fos possible, es fes aquella part, que no són 30 metres sinó 50. S’ha parlat amb els veïns
sobre els criteris d’urbanització de barris i pavimentació de camins, i la majoria ho
entenen. En tot cas, diu el regidor, el 60% de l’obra d’urbanització (que no és només
asfaltat sinó instal·lació de tots els serveis) anirà a càrrec de l’Ajuntament com a tots els
barris, perquè és un sistema viari bàsic.
De tota manera, els STM tenen l’encàrrec de mirar quin cost tindria fer aquest asfaltat, i
cal decidir si és oportú o no, ja que en uns mesos es preveu iniciar les obres
d’urbanització de Bellavista.
El regidor Joan Iglesias diu que es crea un greuge comparatiu perquè els veïns als que
se’ls ha asfaltat, ho han hagut de pagar.
Creu que el més just és que aquell qui tingui pavimentat, se’n faci càrrec.
El regidor Barbany l’emplaça a que faci una proposta de pagament i que s’estudiï pels
Serveis Econòmics. Diu que s’intenten fer les coses de la manera més eficient, i per això
l’Ajuntament ha executat el projecte que ara corresponia.
El regidor Joan Iglesias fa el següent prec: Al llarg de tot el paviment del camí de la
Rovira les bandes blanques de senyalització estan absolutament despintades, el que
origina greu perill sobretot a la cruïlla de la deixalleria, on els vehicles no saben per on
han d’anar. Demanem que es procedeixi ràpidament al repintat de les bandes blanques
del paviment.
L’Alcalde diu que es mirarà de fer tan aviat com sigui possible.
El regidor Jordi Sala diu que efectivament cal repintar aquest punt, però també d’altres.
El regidor Andreu Gual fa el següent prec: també en aquest Ple, com a l’anterior, ens
hem de queixar de la falta de compliment del compromís de lliurar-nos la relació diària
d’incidències en la recollida d’escombraries. Aquest reiterat incompliment, a més de la
desconsideració cap a nosaltres que implica, ens fa pensar que segurament el volum i
gravetat de les incidències és molt més gran del que preveieu. Per tant us demanem que
feu honor al vostre compromís i ens feu arribar setmanalment la relació d’incidències
diàries.

Pàgina 19 de 20

El regidor Santi Martí diu que s’ha insistit reiteradament, però l’empresa no ha complert,
després de moltes reunions i de la insistència per part de l’àrea de Medi Ambient.
PREGUNTES
El regidor Joan Iglesias fa la següent pregunta: Se’ns va anunciar que per afrontar el
pagament de la gespa artificial del camp de futbol es comptaria amb diverses fonts de
finançament. Demanem que se’ns informi de quines són i de quina quantia.
El regidor Martí Ferrés explica que 130.000€ provenen d’una subvenció de la Diputació,
una altra part es finançarà amb part del crèdit que restava, i en tercer lloc, s’ha enviat la
documentació per la sol·licitud de subvenció a la Generalitat.
El regidor Andreu Gual fa la següent pregunta: voldríem que ens informéssiu de l’estat
de les converses amb els veïns del barri del Bonaire, per tal que finalment puguin
disposar de xarxa de clavegueram i aigua corrent.
El regidor Santi Martí diu que s’han fet algunes reunions amb els veïns del Bonaire, i que
entre d’altres coses es va concloure que no era assumible pels veïns que s’incloguessin
les clavegueres. S’haurà de mirar de connectar la xarxa al sector més proper.
D’altra banda, s’està mirant de calcular quin seria el cost a repercutir als veïns. De
moment els números que surten són entre 2.600 i 2.800€ per parcel·la, però depèn de
com es comptabilitzi, si com a xarxa bàsica o com a un altre tipus de xarxa. El compromís
és de fer als veïns una proposta ferma el proper 15 de setembre.

El regidor Andreu Gual pregunta si es té en compte la subvenció del FEDER.
El regidor Santi Martí diu que sí que es té en compte. Explica que la partida és de
250.000€, i que el que quedarà per assumir per part de l’Ajuntament seran com a màxim
uns 37.000€.

I a tres quarts de deu del vespre s’aixeca la sessió i s’estén aquesta acta, i jo, la
Secretària, ho certifico.
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