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 ACTA  Ple 23 de març de 2006 

 
Caràcter: ordinari 

Data: 23 de març de 2006 
Lloc: Casa de la Vila

 
 
 
Assisteixen 
 
Alcalde 

JAUME DANTI I RIU 

 
Regidors 

ENRIC BARBANY I BAGES 

SANTIAGO MARTI DIAZ 

JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI 

JOAN IGLESIAS I BARCIA 

MARTÍ FERRES I OLLE 

ARMANDO CAÑIZARES BATLLE 

FRANCESC MONTES I CASAS 

ANDREU GUAL I TOMBAS 

JORDI SALA I DRUGUET 

 
Absències justificades 
DAVID DURAN I VIAPLANA 

 
Absències no justificades  
 
Secretaria 
Marina Escribano Maspons 
 
Assessor jurídic  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A les vuit del vespre del dia 23 de març 
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 
 
Ordre del dia:  
 
1. Aprovació acta sessió anterior 
2. Informació diversa 
 
3. Donar compte liquidació exercici 

2005- Ajuntament i SET 
Comunicació. 

 
4. Donar compte conveni de cessió 

amb propietaris d’uns terrenys al 
PPO1 Can Naps i ratificació de les 
cessions. 

 
5. Acceptació subvenció PUOSC per 

l'obra d'abastament d'aigua potable 
als municipis de Caldes, 
Sentmenat, Santa Eulàlia de 
Ronçana i Bigues i Riells i del 
Departament d'Educació de la 
Generalitat de Catalunya per 
l'Escola Bressol Municipal. 

 
6. Convocatòria de subvencions a 

entitats culturals i esportives 
7. Convocatòria subvencions Fons de 

Solidaritat 
8. Aprovació del plànol de franges de 

delimitació 
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9. Aprovació conveni de col·laboració 
en el Pla de Vigilància 
complementària d'incendis forestals  

10. Aprovació instal·lació de monòlit a 
la plaça Onze de setembre. 

11. Verificació PERI Camí de la Serra 
12. Al·legacions al Pla 

d'Infraestructures de Catalunya 
13. Afers urgents i sobrevinguts  
14. Precs i preguntes 
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1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
 

Es llegeix l’acta de la sessió plenària de data 9 de març de 2006, i  
 
S’APROVA PER UNANIMITAT  

 
 

2. INFORMACIÓ DIVERSA 
 

El regidor Santi Martí informa que ja fa dues setmanes que s’ha engegat la nova 
recollida selectiva al municipi, i després de fer-ne el seguiment, es pot dir que el 
comportament dels veïns en la separació de la brossa orgànica i inorgànica, està per 
sobre de les expectatives. Hi ha hagut una bona separació des del primer moment, i 
agraeix aquest esforç als veïns. Explica que malgrat no es pot valorar la participació 
amb números exactes, una primera valoració és que aquesta ha estat en un primer 
moment del 70-75%, i que ara mateix està entorn del 80-85%. Quan estigui implantat a 
tot el municipi es podran tenir xifres més exactes, i a més es farà un seguiment més 
específic de la gent que participa i de la que no ho fa.  
Amb tot, hi ha hagut alguns problemes, per exemple els primers dies les bosses es 
deixaven fora dels cubells, però això ja està força solucionat.  
Destaca un error bàsic, i és que quan tocava la recollida de paper cartró, la gent 
deixava la inorgànica, i per tant no se’ls ha recollit, i se’ls ha deixat un adhesiu, per tal 
d’aconseguir que treguin cada tipus de brossa el dia que correspon. 
També s’han donat casos de gent que deixava les bosses tradicionals, sense triar, a 
punts com Can Joanet, o davant dels comerços del Rieral. Aquests casos ja van a 
menys.  
Hi hauria dos problemes més genèrics que són, d’una banda els grans generadors de 
deixalles, que requereixen un tractament específic. Se n’està fent el seguiment i 
conversant per trobar solucions. I d’altra banda, hi ha hagut problemes a les escales 
de veïns que ho deixen tot, sense seguir el calendari setmanal de les fraccions 
diferenciades. Es té previst fer una reunió per a tractar aquest assumpte.  
En quant a la participació, a la fase 1 ha estat d’un terç a partir de reunions de veïns, 
un terç en els punts informatius i un terç a partir del porta a porta. De la fase 2 encara 
no es tenen dades, però el percentatge és similar. Cal felicitar pel volum de brossa 
recollida, que ha estat aproximadament de 250 kg de paper i cartró; 4.560 kg 
d’orgànica (en 6 dies), 5.990 kg d’inorgànica (també en 6 dies). 
 
El regidor Andreu Gual comenta que les dades són del que s’ha recollit, però pregunta 
si són els números que s’havien previst.  
 
El regidor Santi Martí diu que la participació, del 85%, és una mica superior a la 
prevista. Si aquesta fos del 100%, els números de brossa recollida seria molt superior 
a l’esperat.  
 
El regidor Andreu Gual diu que si es recondueixen totes les incidències i problemes, 
llavors augmentaria molt la recollida, de fet més del que es venia recollint amb el 
contenidor tradicional.  
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El regidor Martí diu que efectivament seria així.  
El regidor Gual diu que en aquest cas en augmentar el volum, el cost de la recollida, 
també augmentaria  
El regidor de Medi Ambient diu que no es pot fer una valoració exhaustiva, ara és una 
valoració provisional, el que cal remarcar és que els veïns col·laboren per sobre de les 
expectatives.  
El regidor Francesc Montes pregunta sobre els grans generadors, si estan inclosos en 
aquestes dades que s’han donat.  
El regidor Martí respon que sí, tot i que n’hi ha que no ho estan fent de manera 
correcta. 
El regidor Montes també pregunta si els que continuen utilitzant els sistema tradicional 
han disminuït, i si s’estan subsanant els problemes detectats.  
El regidor de l’àrea respon que mica en mica es van resolent.  
 
L’Alcalde explica en referència a la proposta d’accés a la C-17 i a la proposta de 
celebrar un Ple conjunt entre els tres municipis implicats, Bigues i Riells, Santa Eulàlia 
i l’Ametlla, que aquest darrer ha plantejat algunes diferències a la primera proposta de 
traçat consensuada, i això fa que encara no es pugui acordar un text conjunt.  
El fet però, és que res qüestiona la necessitat d’aquest accés a la C-17 i per això, es 
considerava oportú incloure el suggeriment com a al·legació al PITC. Tots tres 
municipis han arribat a un acord, però en el cas de l’Ametlla, aquest vol fer participar 
els veïns en aquest assumpte, i per això necessita un temps per a debatre qüestions 
concretes. En resum, es pot dir que hi ha acord pel que fa a la qüestió fonamental, a 
manca encara de definir el traçat exacte. 
 
El regidor Jordi Sala explica que s’ha trobat la Font de Ca l’Artiguetes, amb ajuda 
d’ATLL i els Serveis Tècnics Municipals, però no raja. Cal fer algunes actuacions com 
refer el camí, la mota per un costat, i reconduir el torrent per on passava 
originàriament, així com replantar vegetació.  
 
El regidor Joan Iglesias diu que abans de les obres ja no rajava i vol saber si el costat 
de la font també es refarà.  
 
El regidor Sala diu que s’intentarà reconduir i per això es faran les actuacions 
necessàries per tal que si hi ha aigua es recondueixi cap al broc gros de la font.  
El regidor Gual pregunta qui farà aquestes actuacions, ja que fins ara ho està fent el 
municipi, quan de fet caldria que ho fes ATLL i Ferrovial i també que n’assumissin les 
despeses. L’Alcalde diu que el fet que hi hagués gent de la brigada municipal i dels 
Serveis Tècnics era per supervisar i controlar les actuacions. Els tècnics Joan Ferrer i 
Josep Ma Ambròs faran el seguiment.   
El regidor Joaquim Brustenga pregunta si la Font de Can Serra segueix oculta i si està 
prevista fer alguna actuació. El regidor Iglesias diu que aquesta sí que rajava.  
El regidor Sala diu que es tenien dades que no és així, però que de totes maneres es 
parlarà amb Sadurní Rosàs i es farà l’actuació necessària, ja que en definitiva 
l’important és que quedi com estava.  
 
 
L’Alcalde informa que la Junta de la Mancomunitat de la Vall del Tenes va donar llum 
verda per a l’inici de l’Escola de Música de la Vall del Tenes 2006-2007. Els quatre 
ajuntaments van constatar unànimement que és un servei que, conjuntament, podria 
ser molt millor.  
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El regidor Brustenga pregunta per la ubicació d’aquesta escola i pels costos.  
 
L’Alcalde explica que serà descentralitzada. Hi haurà diferents nivells a cada municipi; 
els superiors, per condicions de l’espai, etc., es faran a Lliçà d’Amunt, i els primers 
nivells a la resta de municipis. Les classes es faran a les aules de les escoles de cada 
poble, excepte a Lliçà d’Amunt, que serà a la seva Escola de Música.  
I en quant als costos, l’Alcalde explica que el Pla d’Estudis que s’implanta implicarà 
que algunes classes d’instrument també puguin fer-se en grup, i així abaratir costos.  
També s’ha de tenir en compte que la Generalitat paga uns ajuts pels primers anys 
d’ensenyament, i per tant comptant amb la quota dels alumnes, el cost en sí de 
l’ensenyament, en els primers anys, serà zero. Cal afegir-hi també una aportació 
addicional de la Diputació.  
Amb tot, es pot dir que el cost total de sortida, pels primers anys pot ser baix i si creix 
el volum d’alumnes i sobretot s’amplia l’Escola en els cursos més alts, el cost 
augmentarà, però en tot cas, de l’estudi elaborat, se’n desprès que serà perfectament 
assumible.  
 
El regidor Santi Martí informa sobre Can Trias, que en el projecte que s’havia de 
presentar, s’hi han fet esmenes. Per part de l’ACA es donarà permís un cop 
s’incorporin les condicions pactades.  
D’altra banda, l’Agència Catalana de Residus se li va preguntar quin tipus d’analítica 
calia fer i quines empreses podien fer-la. Bàsicament es tracta de detallar quins 
metalls poden haver-hi. En aquests moments l’analítica ja està encarregada.  
 
El regidor Brustenga pregunta per què s’ha canviat el criteri, si en un principi no 
semblava necessària l’analítica.  
El regidor de Medi Ambient diu que es pot assumir el cost de fer-la, i s’ha decidit que 
és convenient.  
El regidor Andreu Gual diu que cel·lebren la decisió presa, però que no entenen el 
canvi de criteri i els arguments que exposen.  
El regidor Brustenga també pregunta quin percentatge de terres es poden quedar al 
terreny, i qui és el que ha de pactar aquest percentatge.  
El regidor Santi Martí diu que l’ACA va canviar el què havia dit la Generalitat i que hi 
ha una part de les terres que es poden deixar.  
El regidor Gual pregunta a què ve aquest acord de l’ACA i la proposta, si encara està 
per veure el resultat de la segona analítica.  
L’Alcalde diu que l’ACA ha informat sobre algunes qüestions, però la situació no ha 
canviat.  
El regidor Brustenga diu que si les analítiques mostren que les terres estan en mal 
estat, el resultat final serà que hi ha hagut un abocament de terres sense llicència i 
il·legalitzable; aleshores quina serà l’actuació de l’Ajuntament. Considera que haurà de 
reaccionar, no pot quedar-se passiu davant d’aquest fet, i inclús aplicar la sanció 
corresponent.  
 
L’Alcalde diu que precisament passiu no està l’Ajuntament, però quin serà l’acabament 
d’aquesta situació, ja es veurà en funció del resultat de les analítiques.  
El regidor Santi Martí expressa la seva preocupació per la durada d’aquest tema.  
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3. DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ EXERCICI 2005- AJUNTAMENT I SET 
COMUNICACIÓ 
 
 
L’Alcalde dóna compte de la liquidació de l’exercici 2005 de l’Ajuntament i de 
l’Organisme SET Comunicació.  
 
 
El regidor Enric Barbany diu que els comptes estaran durant tot el mes d’abril a 
Serveis Econòmics, a disposició dels grups municipals per tal que es puguin 
revisar, i emplaça als regidors per a reunir-se a finals d’abril o començament de 
maig.  
 
 
 

4. DONAR COMPTE CONVENI DE CESSIÓ AMB PROPIETARIS D’UNS 
TERRENYS AL PPO1 CAN NAPS I RATIFICACIÓ DE LES CESSIONS. 

 
 
Atès que es va iniciar expedient d’ocupació directa d’uns terrenys del PPO1 Can Naps, 
per a destinar-los a la construcció de la segona escola de primària de Santa Eulàlia,  
 
Atès que l’expedient es trobava en la fase d’ocupació efectiva, amb la signatura de la 
corresponent acta per part dels propietaris i de l’Ajuntament, 
 
Atès que els propietaris han manifestat la seva voluntat de procedir a la via del conveni 
i fer efectives així les cessions anticipades per a la seva afectació a equipament 
escolar i vialitat,  
 
Atès que en data 8 de març de 2006 s’ha subscrit un conveni pel qual els propietaris 
dels terrenys del PPO1 Can Naps cedeixen anticipadament a l’Ajuntament de Santa 
Eulàlia una superfície conjunta total de 6.490,32m2, com a cessió anticipada a compte 
de les futures obligacions de cessió de sistemes locals del PPO1 Can Naps, previstes 
a les Normes Subsidiàries de Planejament 
 
D’acord al document, l’acceptació de les cessions serà ratificada pel Ple de la 
Corporació.  
 
Per tot això,  
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa,   
Es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS:  
 
 
Primer.- Ratificar  l’acceptació de les cessions efectuades en virtut del conveni subscrit 
en data 8 de març de 2006, d’uns terrenys del PPO1 Can Naps de Santa Eulàlia de 
Ronçana, afectats a equipament escolar i vialitat.  
 
L’Alcalde explica tot el procés seguit, i diu que la voluntat que això pogués ser fruit 
d’un conveni es va mantenir fins el final. Tot i que ja es va realitzar la signatura de 
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l’acta d’ocupació, que ja es podria fer de manera efectiva, s’ha optat per la via del 
conveni.  
 
El regidor Brustenga diu que ho celebren, ja que aquesta era la via que ells preferien i 
pretenien que es portés a terme.  
 
S’APROVA PER UNANIMITAT  
 
 

5. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PUOSC PER L'OBRA D'ABASTAMENT D'AIGUA 
POTABLE ALS MUNICIPIS DE CALDES, SENTMENAT, SANTA EULÀLIA DE 
RONÇANA I BIGUES I RIELLS I DEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA PER L'ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL 
 

 
Atès que els Serveis Territorials del  Departament de Governació i Administracions 
Públiques de la Generalitat de Catalunya  ha notificat a aquest Ajuntament la inclusió 
d’una obra en el  Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya dins l’anualitat 2006, segons 
el detall següent:  

- Abastament d’aigua potable als municipis de Caldes, Sentmenat, Santa Eulàlia 
de Ronçana i Bigues i Riells      

Subvenció PUOSC: 300.000,00€ 

 
Atès que el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha notificat a 
aquest Ajuntament la resolució per la qual s’atorguen  subvencions a les corporacions 
locals titulars de llars d’infants, per al curs 2005-2006  segons el detall següent: 
 

- Llar d’infants 08064490 EEI “L’Alzina” 
 
Subvenció curs 2005-2006 : 142.200,00€ 
 

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa,  
Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS:  
 
Primer.- Acceptar la subvenció concedida a Santa Eulàlia de Ronçana, per a l’actuació 
inclosa en el Pla d’Obres i Serveis de Catalunya 2006, d’import 300.000,00€ 
 
Segon.- Acceptar la normativa aprovada per desenvolupar el Pla.  
 
Tercer.- Acceptar la subvenció concedida a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, 
per a la Llar d’Infants “L’Alzina” per import de 142.200,00€ corresponent al curs 2005-
2006. 
 
El regidor Joaquim Brustenga demana que quan s’expedeixi el certificat de cost del 
servei, se li passi una còpia  al grup de CIU.  
 
S’APROVA PER UNANIMITAT  
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6. CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A ENTITATS CULTURALS  I 

ESPORTIVES  
 

 
Atès que d’acord amb les Bases per a l’atorgament de subvencions a entitats i 
associacions ciutadanes i a activitats de Santa Eulàlia de Ronçana, anualment, un cop 
aprovat el Pressupost general únic de la Corporació, el Ple de l'Ajuntament farà 
pública la convocatòria de subvencions amb caràcter general, i que aquesta es farà 
pública, mitjançant edictes al tauler d’anuncis de la corporació i altres formes de 
publicitat que es considerin adients. 
 
Atès que la convocatòria s’adreça a entitats i activitats de dos tipus: culturals, i 
esportives,  
0 
Atès que en el Pressupost general únic vigent hi ha consignació específica, a la partida 
451/489001 –, per a Subvencions a Entitats i activitats Culturals, amb un límit 
pressupostari de despesa de 16.500€; a la partida 452/227064, per Activitats i entitats 
Esportives, amb un límit pressupostari de despesa de 5.000€;  
 
Atès que llevat que a l’acord de convocatòria es vulgui establir un termini diferent, el 
termini per a la presentació de sol·licituds serà d’un mes a comptar des del dia en que 
finalitzi el termini d’exposició pública de la convocatòria 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Convocar el concurs públic per a la concessió de subvencions a entitats i 
activitats culturals de Santa Eulàlia de Ronçana, amb el límit pressupostari de 16.500 
€; per a la concessió de subvencions a entitats i activitats esportives amb el límit 
pressupostari de 5.000€; totes elles amb subjecció a les bases generals aprovades per 
l’Ajuntament i que s’incorporen a l’expedient. 
 
Segon.- Sotmetre aquest acord a informació pública, per un termini de vint dies, 
mitjançant la inserció de l’acord i el text íntegre de les bases al tauler d’anuncis de la 
corporació, i comunicar individualment la convocatòria a les entitats registrades en 
aquest Ajuntament. 
 
Tercer.- Les sol·licituds es presentaran mitjançant instància adreçada a l'Alcalde-
President de l'Ajuntament i amb la mateixa s’acompanyaran els documents que 
estableixen les bases, en el termini d’un mes a comptar des del primer dia d’exposició 
pública de la convocatòria.  
 
ANNEX: Bases de la convocatòria 
 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT  
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7. CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS FONS DE SOLIDARITAT 

 
 
En desplegament de les previsions pressupostàries de destinació de l’1% de les 
partides pressupostàries computables a aquest efecte segons els criteris establerts pel 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per al Fons de Solidaritat, i ateses les 
disposicions que deriven de la Llei 38/2003, de Subvencions i del Títol III Capítol I del 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya,  
 
Vist el dictamen  favorable  de la Comissió Informativa, 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
 
A C O R D S 
 
Primer.- Convocar concurs per a la destinació de fons de solidaritat corresponents a 
l’exercici d’enguany, amb el límit global de 32.897€. 
 
Segon.- Aprovar les bases que regiran el concurs i que són les següents: 
 
Podran formular propostes les persones físiques i jurídiques que intervinguin en 
activitats de solidaritat. 
 
El projecte haurà de presentar-se amb memòria detallada sobre: 
 

- Dades físiques i jurídiques de l’ entitat sol·licitant 
- Presentació del projecte (nom d’aquest, país i població beneficiària dels ajuts) 
- Descripció del projecte (objectius, activitats , calendari d’actuació i  metodologia 

a desenvolupar) 
- Valoració econòmica del projecte. Aportació sol·licitada i possibilitats de 

fraccionament. 
- Vinculació amb altres projectes o actuacions en aquest àmbit. Justificació de la 

vinculació amb el nostre municipi, la Vall del Tenes o la comarca del Vallès 
Oriental  

 
Tercer.- El termini de presentació de proposicions serà del 24 de març al 18 d’abril de 
2006. 
 
 
Quart.- La Comissió de Solidaritat formularà la proposta d’adjudicació tot ponderant els 
següents criteris: 
 

- Qualitat del projecte.............................................fins a 10 punts 
- Possibilitats de continuïtat en properes anualitats.....fins a 10 punts 
- Necessitat i/o urgència de l’actuació...................... fins a 10 punts 
- Majors possibilitats d’implicació dels veïns del poble..fins a 10 punts 
- Que els promotors de la iniciativa siguin radicats al nostre poble, a la Vall del 

Tenes o a la Comarca......fins a 10 punts 
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La Comissió podrà proposar l’adjudicació de la totalitat de la quantia assignada  a un o 
més projectes, amb el límit total de 32.897€, i també podrà declarar desert el concurs. 
 
Cinquè.- Les entitats beneficiàries de la convocatòria hauran de presentar una 
justificació acreditativa  de la destinació efectiva de la despesa. 
 
L’Alcalde destaca que l’import destinat al Fons de Solidaritat és un valor creixent d’any 
en any i explica que els requisits són els mateixos de la darrera convocatòria, acordats 
pel Consell Social.  
 
El regidor Francesc Montes diu que sobre la memòria que cal presentar, caldria afegir 
algun element per tal de valorar aquelles entitats o projectes històrics, i el fet que ja 
comptin amb experiències anteriors. 
 
L’Alcalde diu que ja es valoren aquests elements, perquè es valora la continuïtat, i el 
Consell Social quan es reuneix també valora el currículum de l’entitat. De tota manera, 
no està de més incloure mes explícitament aquests elements a les properes 
convocatòries.  
 
S’APROVA PER UNANIMITAT  
 
 

8. APROVACIÓ DEL PLÀNOL DE FRANGES DE DELIMITACIÓ 
 
Vist el plànol de delimitació d’urbanitzacions del terme municipal de Santa Eulàlia 
de Ronçana afectades per la Llei 5/2003,  
 
Examinat pel Servei de Prevenció d’Incendis Forestals, s’ha informat 
favorablement el mateix, segons l’establert a l’article 4 del Decret 1223/2005, de 
14 de juny de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions 
sense continuïtat immediata amb la trama urbana,  
 
Atès que és preceptiva la seva aprovació pel Ple de la Corporació,  
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa amb l’abstenció de CIU,  
 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS:  
 
Primer.- Aprovar el plànol de delimitació d’urbanitzacions del terme municipal de 
Sanat Eulàlia, afectades per la Llei 5/2003.  
 
Segon.- Trametre certificació d’aquest acord a la Direcció general del medi 
Ambient de la Generalitat de Catalunya.  
 
 
El regidor de Medi Ambient explica en què consisteixen els treballs per a 
delimitar les franges, que entre d’altres és la tala del sotabosc, alguns arbres, etc. 
Aquest Pla de delimitació comporta també el Pla d’acció per als propers anys.  
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 S’APROVA PER UNANIMITAT  
 

 
9. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN EL PLA DE VIGILÀNCIA 

COMPLEMENTÀRIA D'INCENDIS FORESTALS  
 

Atès que la Diputació de Barcelona, ens ha tramès el conveni de col·laboració 
entre aquesta entitat, Ajuntaments i ADF per al pla de vigilància complementària 
d’incendis forestals de l’any 2006, el text del qual s’incorpora a l’expedient, 
 
Examinat i trobat conforme, i amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa 
 
Es proposa al ple l’adopció del següent  
 
ACORD:  
 
Aprovar l’esborrany de conveni que formalitza la col·laboració de l’Ajuntament de 
Santa Eulàlia de Ronçana en el Pla de vigilància complementària d’incendis 
forestals de l’any 2006, i facultar expressament el senyor Alcalde per a la seva 
signatura i per el desplegament d’aquest acord. 

 
 
El regidor Joaquim Brustenga ressalta el fet que les agrupacions per a la defensa 
forestal no tinguin en compte que hi ha municipis que comparteixen àrees boscoses, 
com Santa Eulàlia i Bigues i Riells, i que en canvi estan en agrupacions diferents.. En 
canvi, s’agrupen municipis entre els que no hi ha cap element en comú, com és el cas 
de Sentmenat amb Santa Eulàlia.  
 
El regidor Santi Martí diu que caldria parlar-ho i plantejar la proposta de canvi.  
 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT  
 
 
 

10. APROVACIÓ INSTAL·LACIÓ DE MONÒLIT A LA PLAÇA ONZE DE 
SETEMBRE 
 
Atès que aquest Ajuntament disposa d’un espai públic en el municipi apte per a 
activitats de caire cultural i festiu, que ha estat denominat Plaça Onze de 
Setembre 
 
Atès que l’Ajuntament considera adient instal·lar un monòlit a l’esmentada plaça, 
a fi de constituir-se com un símbol representatiu de la Diada de l’Onze de 
setembre, on aplegar les cel·lebracions en motiu d’aquesta data assenyalada,  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa,  
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent  
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ACORD:  
 
Primer.- Aprovar la instal·lació d’un monòlit a la plaça Onze de setembre de 
Santa Eulàlia de Ronçana.  
 
L’alcalde explica que va semblar que era oportú donar significació especial a 
aquest espai i a aquesta diada, A partir d’aquest moment es farà l’encàrrec per a 
fer el monòlit, a partir de suggeriments. 
 
El regidor Joaquim Brustenga hi està d’acord, i remarca que la proposta va sorgir 
de CIU.  
El regidor Francesc Montes diu que es podria proposar, a la persona a qui 
s’encarregui la realització del monòlit, que inclogui a l’associació APINDEP en la 
seva construcció. 
L’Alcalde considera adient la proposta, i que es pot fer la sol·licitud.  
 

         S’APROVA PER UNANIMITAT  
 

 
11. VERIFICACIÓ PERI CAMÍ DE LA SERRA 

 
 
Atès que, tramitat l’expedient del Text Refós del Pla Especial de reforma Interior núm. 1 
(PERI 1 Camí de la Serra), promogut per la seva Junta de Compensació, a la Comissió 
territorial d’Urbanisme de Barcelona, a fi i efecte que acordés, la corresponent aprovació 
definitiva del Pla Especial, aquest organisme va informar la necessitat d’incorporar una 
sèrie de prescripcions al Text Refós, i mitjançant resolució de 25 de gener de 2006 va 
acordar la suspensió de la tramitació fins que no es complissin les prescripcions, 
 
Atès que s’han complimentat aquestes prescripcions i han estat comprovades pels 
Serveis Tècnics Municipals que l’han informat favorablement, 
 
Atès que és preceptiva la verificació del text per part del Ple de la Corporació com a 
tràmit previ a la tramitació de l’expedient a la CTUB, que acordarà, si s’escau, la 
corresponent aprovació definitiva del Pla Especial,  
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa,  
Es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
 
ACORDS:  
 
Primer.- Verificar el Text Refós del Pla Especial de Reforma Interior núm. 1 Camí de la 
Serra. 
 
Segon.- Tramitar l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, a fi i 
efecte que aquest organisme acordi si s’escau, la corresponent aprovació definitiva del 
Pla Especial.  
 
Tercer.- Notificar aquests acords a les persones interessades. 
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El regidor Enric Barbany explica que les prescripcions eren mínimes: una consistia en 
aportar un plànol de zonificació sobreposat a la base topogràfica tal i com està 
dibuixada en el plànol de l’estat actual, per tal de justificar gràficament la superfície 
total de l’àmbit del PERI, i d’altra banda fixar normativament que es considera com a 
computable a efectes de sostre l’espai de la planta sotacoberta en aquella part 
d’alçada lliure superior a 1,80m. Així mateix, calia aportar el text refós de  les normes 
urbanístiques i els plànols d’ordenació en suport informàtic.  
Totes les prescripcions descrites s’han acomplert.  
 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT  
 
 

12. AL·LEGACIONS AL PLA D'INFRAESTRUCTURES DE CATALUNYA 
 
 
Atès que el Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha elaborat el 
projecte de Pla d’infraestructures de transport de Catalunya (PITC), per al període 
2006-2026 i que aquest es troba en tràmit d’informació pública per a que entitats i 
organismes puguin fer les observacions i aportacions que considerin oportunes. 
 
 
L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana considera necessari que Catalunya tingui 
un Pla integral d’Infraestructures del Transport. Tal com afirma el mateix PITC la 
planificació integrada de les infraestructures és indispensable per fer un bon ús dels 
recursos públics i per reduir els impactes ambientals i maximitzar els beneficis socials i 
econòmics. Així doncs valorem molt positivament l’elaboració d’un pla 
d’infraestructures del transport i coincidim en què es faci amb una visió sostenible de la 
mobilitat. 
 
Aquest Ajuntament comparteix els objectius estratègics exposats en el pla i que es 
resumeixen en l’objectiu de desenvolupar un sistema integrat de transport organitzat 
com a xarxa integrada i multimodal, segur i sostenible, ambientalment responsable, 
equilibrat socialment i viable econòmicament. 
 
Atès que el pla proposa augmentar significativament la quota de transport públic, tant 
viari com ferroviari, i tant en l’àmbit de viatgers com en el de mercaderies. Atès que les 
inversions ferroviàries previstes en les línies convencionals i de rodalies estan per sota 
de les previstes en alta velocitat. 
 
Atès que el pla no fa prou referència a les inversions de millora de la xarxa actual de 
carreteres comarcal. 
 
Atès la problemàtica de mobilitat existent al nord de la Vall del Tenes, en els municipis 
de l’Ametlla del Vallès, Bigues i Riells i Santa Eulàlia de Ronçana. Les principals vies 
de comunicació del municipi de Bigues i Riells del Fai són la BV1345, que travessa pel 
mig de Santa Eulàlia de Ronçana, i la BP-1432 que passa pel mig de l’Ametlla del 
Vallès. 
La BV1345 en el seu pas per Santa Eulàlia de Ronçana, pel bell mig de la zona 
urbana, suporta actualment una mitjana de dotze mil vehicles diaris, essent una part 
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important els que procedeixen de Bigues i Riells, amb el seu corresponent polígon 
industrial. 
Alhora, el trànsit provinent de Bigues i Riells, part del polígon industrial de Santa 
Eulàlia i el propi de l’Ametlla que s’incorpora a la carretera BP-1432, provoquen un 
tràfic en el seu pas per aquest darrer municipi de més de 17.000 vehicles diaris, molts 
d’ells camions de gran tonatge. 

Els tres municipis han tingut en els darrers cinc anys uns creixements anuals superiors 
al 5%, entre altres causes per la seva situació en la zona d’influència de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 

La situació actual, les previsions de creixement i la necessària regulació del tràfic al 
seu pas per l’Ametlla i per Santa Eulàlia, fan preveure l’augment considerable del 
col·lapse circulatori que ja es produeix en determinades hores, l’increment de les 
situacions de perill per alguns dels residents que travessen diàriament vàries vegades 
la carretera i la degradació de la qualitat de vida de les zones urbanes d’aquests 
municipis que estan entorn d’aquelles vies. 
Els Ajuntaments de l’Ametlla, Santa Eulàlia i Bigues i Riells, conscients de la 
insostenible situació actual, van obrir en el seu dia un intens diàleg de col·laboració i 
cooperació per tal de trobar una variant que comuniqués el tràfic directament a la 
carretera C-17 sense que passi pel mig de l’Ametlla i de Santa Eulàlia, així com 
analitzar altres mesures que facilitessin o minoressin el greu estat actual. 
 
Atès que el pla conté un apartat d’avaluació ambiental estratègica. Atès que l’impacte 
ambiental, referit a la pèrdua de biodiversitat i de valors naturals, no s’observa prou 
considerat i prou desenvolupat en el pla. 
 
Atès que el pla manté el projecte del Quart Cinturó previst en els planejaments actuals. 
 
Atès el valor que té l’espai lliure del nord del Vallès. Atesa l’ocupació i la fragmentació 
del territori que contempla el PITC pel projecte del Quart Cinturó. Atesa la gran 
quantitat d’hectàrees del territori que segons el projecte de Quart Cinturó del PITC 
estarien sotmeses a una pressió urbanística forta. 
 
La Càtedra de Geografia i Pensament Territorial de la Universitat de Girona (UdG), 
juntament amb d’altres institucions, ha elaborat un estudi de Les Vies Verdes al Vallès. 
Aquest estudi es basa en el Conveni Europeu del Paisatge. Aquest Ajuntament, 
juntament amb d’altres del Vallès, s’ha adherit a l’esmentat manifest. 
 
L’ajuntament de Sta. Eulàlia de Ronçana manifesta que, sensibilitzats i preocupats per 
l'impacte mediambiental i urbanístic que en el nostre poble i en la comarca pot 
representar la realització del Quart Cinturó, es creu necessari comptar amb un estudi 
d'alternatives a aquest projecte, ja que considerem que potser no s’han avaluat prou 
d'altres opcions a la construcció d’aquesta autovia. 
 
Aquest estudi hauria de proposar mesures per aconseguir una millor utilització de les 
infraestructures viàries ja existents i per solucionar d’una manera sostenible els 
problemes de mobilitat de l'àrea del Vallès, així com per facilitar l'augment de les 
inversions de cara a millorar els transports col·lectius (ferrocarril i autobús). Dins 
d'aquest estudi d'alternatives seria necessària la realització d'un estudi econòmic de 
costos i beneficis, considerant dins dels costos l'impacte ambiental i les seves 
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conseqüències negatives i fer propostes alternatives que evitin la pèrdua d'integritat 
territorial que la construcció d'aquest projecte pot arribar a significar. 
 
Constatem que davant les característiques particulars del nostre municipi, el Quart 
Cinturó alteraria negativament la seva configuració i equilibri. Suposaria, entre d'altres 
efectes, la segregació dels dos nuclis històrics de població que componen Sta. Eulàlia 
de Ronçana, amb el corresponent efecte greu en la vida social del municipi. El poble 
de Santa Eulàlia de Ronçana ha crescut des de segles, a l'entorn de dos nuclis, el 
Rieral i la Sagrera. Antigament va ser font de conflictes i, en canvi, a les darreres 
dècades, l'acció municipal ha estat adreçada a unir les dues parts. Segons el traçat del 
projecte, la via passa pel mig dels dos nuclis, al llarg de tot el terme. 
 
D’altra banda, les importants zones boscoses d'alzina i pi, com són els boscos de 
l'Areny, Can Brustenga i Can Vidal, els pulmons més importants del municipi, resulten 
afectats pel projecte. Igualment, importants àrees de conreu del nostre poble (que 
encara conserva un caràcter agro-pecuari) patirien danys irreversibles.  
 
Atès que el pla afirma que les actuacions a realitzar en l’àmbit territorial de la regió 
metropolitana de Barcelona es concretaran en el Pla Territorial Metropolità de 
Barcelona i els plans d’infraestructures de mobilitat de la Regió Metropolitana de 
Barcelona. 
 
Atesa la voluntat manifesta per part de la Secretaria per a la Mobilitat d’aconseguir el 
màxim grau de participació i col·laboració de les entitats i organismes vinculats amb la 
matèria que és objecte aquest pla. 

 
Es proposa al ple l’adopció dels següents  
 

ACORDS: 
 
1er) Que les inversions ferroviàries en les línies convencionals i de rodalies del pla 
permetin efectivament que el transport col·lectiu guanyi terreny a l’ús del vehicle privat. 

 
2n) Que el PITC inclogui inversions per a la millora de la xarxa actual de carreteres 
comarcals i que alhora pugui millorar el transport col·lectiu per carretera. 
 
3er) Que s’inclogui en el Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya el projecte 
d’un nou accés a la C17 des del nord de la Vall del Tenes. En concret una via 
comarcal que uniria la cruïlla de les carreteres BV-1345 i BP-1432 amb la C17 en el 
nus de Canovelles. 
 
4art) Que el PITC inclogui en l’avaluació ambiental estratègica indicadors referits a la 
pèrdua de biodiversitat i de valors naturals. 

 
5è) Que es tinguin en compte alternatives al projecte de Quart Cinturó contemplat al 
PITC en el sentit que s’expressa en el text d’al·legacions. 
 
6è) Sol·licitar que l'estudi d'alternatives demanat en l'acord 5è tingui caràcter de previ a 
qualsevol altra actuació tendent a la projecció o execució del Quart Cinturó i que 
aquest estudi sigui presentat i discutit amb els Ajuntaments, Consells Comarcals i 
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entitats cíviques que s'han manifestat en aquest assumpte, per tal que hi puguin fer les 
seves aportacions. Abans de seguir amb la projecció del IV Cinturó, cal exhaurir 
l'estudi d'altres alternatives que resolguin els problemes actuals i de futur i facin 
innecessària la construcció d'aquesta via. Però en tot cas, l’estudi d’aquestes 
alternatives i traçats hauria d’incloure com a prioritat les solucions tècnicament 
possibles per tal de minimitzar l’impacte físic, mediambiental i d’alteració del paisatge 
en el terme municipal.  
 
7è) Sol·licitar a la Secretaria per a la Mobilitat la màxima informació i participació en 
l’elaboració del PITC, del Pla Territorial Metropolità de Barcelona i dels altres plans de 
mobilitat de la nostra regió i oferir-li la col·laboració d’aquest Ajuntament. 
 
El regidor Enric Barbany explica que, en síntesi, es tracta de donar suport a allò positiu 
del Pla i es puguin millorar o buscar solucions alternatives a allò que s’ha detectat de 
negatiu. Aquests aspectes que es pretén que siguin revisats són: les inversions en 
estructures ferroviàries, la millora de la xarxa actual de carreteres, i que es pugui 
millorar el transport col·lectiu, la creació d’un nou accés a la C-17, que s’incloguin en el 
Pla indicadors de biodiversitat, estudi d’alternatives al previst Quart Cinturó, i que se’ns 
mantingui informats i se’ns faci el màxim partícips del Pla de Mobilitat. El regidor 
especifica que la participació ha de ser tan a nivell municipal com a nivell d’entitats.  
Explica així mateix, que en la majoria d’acords coincidien tots els grups municipals, 
excepte en el del Quart Cinturó, però finalment s’ha consensuat entre tots i això 
permet que es pugui aprovar aquest acord per unanimitat.  
El regidor agraeix les renúncies fetes fins a l’últim moment per a elaborar un text amb 
el màxim de consens. 
 
El regidor Joaquim Brustenga diu que aquest no és l’escrit que cadascú hauria volgut, 
però s’ha estat prou generós per totes parts per a prescindir d’allò que s’ha pogut, i 
aconseguir el consens. I per això cal felicitar-se.  
 
 

S’APROVA PER UNANIMITAT  
 

 
13. AFERS URGENTS I SOBREVINGUTS 

 
 

APROVACIÓ BAREM D’ALCOHOLÈMIA D’ACORD AMB REGLAMENT GENERAL 
DE CIRCULACIÓ  
 

1. Aprovació de la declaració d’urgència 
 
La urgència es justifica per la necessitat d’adequar-se a la normativa en matèria de 
circulació i en concret pel que fa als barems màxims d’alcoholèmia permesos per 
als diferents tipus de conductors, a fi i efecte d’unificar criteris de la Policia Local i 
el cos de Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya.  
 
ES SOTMET A VOTACIÓ I S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
2. Aprovació dels barems d’alcoholèmia segons el Reglament General de 

Circulació 
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Es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS:  
 
Primer.-  Aprovar els barems d’alcoholèmia d’acord amb el que disposa el 
Reglament General de Circulació, segons el quadre annex a aquest acord, per tal 
d’unificar els barems de la Policia Local de Santa Eulàlia de Ronçana i dels 
Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aplicació al terme 
municipal de Santa Eulàlia.  
 
Segon.- Traslladar aquests acords a l’òrgan corresponent per al seu coneixement i 
la seva posada en funcionament.  
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
14. PRECS I PREGUNTES 
 
 
PRECS 
 
El regidor Andreu Gual fa el següent prec: Ens consten diverses incidències diàries en el 
procés de recollida d’escombreries porta a porta, així com que comencen a aparèixer 
bosses de deixalles llençades als boscos i torrents. Per tal de poder fer un seguiment 
acurat de la situació real, voldríem que se’ns facilités diàriament l’informe d’incidències 
que sobre aquest servei realitzen cada dia tant l’empresa concessionària com la brigada 
municipal i la policia local. 
 
El regidor Santi Martí diu que se’ls facilitarà setmanalment un informe de les incidències 
en relació a la recollida de deixalles.  
 
El regidor Andreu Gual fa el següent prec: En la nostra tasca com a regidors electes 
d’aquest ajuntament procurem participar de la manera més positiva en totes aquelles 
qüestions que se’ns plantegen, però tenim la sensació que per part de l’equip de govern 
se’ns té en realitat molt poc en compte encara que formalment pugui semblar el contrari. 
Per exemple, no se’ns ha dit res de l’increment de robatoris de fa un temps, fins que 
expressament vam demanar-ho. El regidor de medi ambient va demanar la nostra opinió 
per ubicar els contenidors a les sortides del poble, vam acordar amb ell les més 
adequades i finalment veiem que s’ha canviat situació d’una d’elles sense dir-nos res. 
Les terres abocades a Can Tries, tema prou important posat de manifest per nosaltres i 
reclamat en cada Ple, però que es va diluint en el temps sense cap solució. La recollida 
de residus, que nosaltres vam votar a favor amb els condicionants que ja sabeu, es fa 
castigant al ciutadà que encara no s’hi ha acostumat, mentre que l’empresa 
concessionària no utilitza els camions bicompartimentats  ni és gens escrupolosa en el 
compliment de les pautes de recollida. Per tot plegat reclamem més respecte i rigor als 
acords que s’adopten amb nosaltres.      
 
 
L’Alcalde respon que en referència als robatoris succeïts i a les actuacions que 
s’estaven duent a terme, si no s’ha informat abans, és perquè aquests dispositius 



 

 ACTA PLE23 MARÇ2006.doc  Pàgina 18 de 21 

especials per a la defensa de la seguretat ciutadana, requerien que hi hagués la màxima 
discreció. En cap cas però, hi ha hagut objecció o problema per a explicar-ho.  
 
El regidor Andreu Gual fa el següent prec: per part del grup de CIU es va aprovar la 
recollida selectiva , però no estan d’acord amb la implantació d’elements de pressió,. 
Opina que si d’una banda hi ha carències en el servei municipal, per altra banda, en 
quant al ciutadà, tampoc es pot ser massa estricte, ja que en el cas que es castigui a 
aquell qui no fa la recollida correctament, qui resulta perjudicat és el conjunt dels veïns. 
Posa com a exemple l’edifici Catalunya, que s’ha marcat perquè no havien fet bé la 
recollida selectiva. 
Considera que cal una mica de flexibilitat mentre s’està agafant rodatge. 
 
El regidor Santi Martí està d’acord amb que no es pot pressionar de manera excessiva 
en aquesta primera fase del nou sistema. Es mostra sorprès pel que diu el regidor sobre 
l’edifici Catalunya, ja que no és la pràctica que s’està portant, però sí que és cert que la 
campanya educativa compta amb què s’identifiqui a aquells que ho fan de manera 
incorrecta, no amb sancions, sinó a partir de conversar amb els ciutadans, de fer visites, 
etc. El regidor de Medi Ambient diu que serà més endavant que caldrà fer una 
ordenança municipal específica per a aquest servei de recollida de deixalles.  
 
El regidor Joan Iglesias fa el següent prec: Al carrer del Bonaire, a La Campinya, els 
vehicles circulen a molta velocitat i el risc d’accidents és alt, com el que recentment es 
va produir. Demanem que s’estudiï la col·locació de plataformes elevades i passos-
cebra de vianants per creuar el carrer.   
 
L’Alcalde explica que ja fa dies que s’ha parlat amb els veïns del barri de La Campinya 
de possibles plataformes elevades i de senyals de reducció de velocitat. Es té previst fer 
una banda i una plataforma elevada.  
 
PREGUNTES  
 
El regidor Joaquim Brustenga fa la següent pregunta: Al principi d’aquesta legislatura el 
butlletí TORNAVEU anava apareixent puntualment cada tres mesos, però últimament 
s’està endarrerint molt sense cap explicació ni motiu aparent. Aquest retard és degut a 
que teniu massa feina i no arribeu a tot, o hi ha algun altre motiu? 
 
El regidor Santi Martí diu que en aquests moments és a la impremta, i que s’ha fet un 
nou disseny, fet pel qual s’ha endarrerit l’entrega. Està d’acord amb què cal mirar de ser 
puntual amb la periodicitat establerta.  
El regidor Joaquim Brustenga diu que a la darrera reunió es va dir que es volia 
redissenyar el butlletí, i ja s’ha fet però opina que hauria estat oportú compartir-ho amb 
els altres grups.  
 
El regidor Joan Iglesias fa la següent pregunta: en el Ple Ordinari del 24 de novembre 
passat s’aprovà per unanimitat una moció presentada per CiU en la que s’acordava que 
tan bon punt fos possible, l’ajuntament sol·licitaria el domini .cat per adoptar-lo als llocs 
web municipals. L’ajuntament tenia dret preferent per demanar aquest registre des del 
13 de febrer passat, però a la web municipal encara no apareix. És que no s’ha 
demanat? 
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El regidor Santi Martí diu que s’ha demanat, però encara està en tràmit i encara queda 
temps perquè es pugui fer servir.  
 
El regidor Joaquim Brustenga fa la següent pregunta: Hem insistit en multitud d’ocasions 
en la necessitat que el mur de l’era de ca l’Espardenyer fos enderrocat, tant per 
seguretat viària com per estètica, i tots els grups hi hem estat d’acord. En els Plens del 
31 de març i del 26 de maig del 2005, se’ns va dir que els tècnics municipals 
presentarien la solució i en els propers mesos es realitzaria, finalment al Ple del 24 de 
novembre del mateix any l’Enric Barbany va dir que el projecte ja estava enllestit amb la 
incorporació de diversos suggeriments inclús dels veïns, però el mur segueix igual. Com 
s’explica aquesta falta d’actuació? 
 
El regidor Enric Barbany es mostra d’acord amb què aquest tema no s’està duent amb 
l’agilitat que caldria  i comparteix la sensació que expressa el regidor de CIU. Diu que cal 
incorporar les esmenes al projecte, i un cop s’hagi fet, s’haurà de verificar el projecte i es 
podrà tirar endavant l’actuació. No valora positivament la poca celeritat en la tramitació. I 
afegeix que s’han donat ordres als Serveis Tècnics i a la propietat perquè aquest 
assumpte no s’allargui més.  
  
El regidor Joan Iglesias fa la següent pregunta: sobre l’àrea d’aparcament de camions, 
volem saber quin grau d’acceptació té per part dels interessats i quina valoració en fa 
l’equip de govern. 
 
El regidor Enric Barbany diu que el nivell d’ocupació és del 50% i que no hi ha hagut cap 
incidència.  
El regidor Joan Iglesias diu que encara hi ha camions a la via pública, a algunes 
urbanitzacions.  
El regidor Enric Barbany diu que en el moment d’obrir la inscripció per a l’aparcament, 
algunes de les persones que ho necessitaven no ho van demanar. 
Sobre l’existència de camions aparcats a la via pública, se’n té coneixement, i de 
moment s’aplica el criteri de donar un marge de temps perquè s’adeqüin a la normativa. 
S’hi està a sobre, però d’una manera més flexible en aquests moments, ja que fa poc 
temps que el servei està en marxa.  
L’Alcalde puntualitza que s’ha fet més pressió en aquells llocs on el fet que s’aparqués a 
la via pública implicava més problemes de trànsit i més molèsties.  
De forma progressiva es prendran mesures més directes i en tots els àmbits. 
 
El regidor Andreu Gual fa la següent pregunta: Els veïns de Can Marquès estan 
molestos perquè l’ajuntament no atén les queixes sobre l‘estat del clavegueram, l’asfaltat 
de la pista de bàsquet, els bonys a l’asfalt dels carrers de la Noguera i del Camí de 
Canovelles, etc. Té previst l’equip de govern dur a terme les actuacions necessàries per 
resoldre les qüestions plantejades? 
 
El regidor Armando Cañizares explica que ja s’està actuant en un cas, al c/Noguera es 
va fer ahir, i la cruïlla també està fet. Sobre la pista de bàsquet, es va dir que es podia 
mirar de fer-ne els arranjaments necessaris, però que en tot cas és prioritari fer els 
carrers abans que la pista, i per a aquests, el pressupost que s’ha presentat era massa 
car, i ara se n’ha demanat un altre. 
Diu que tot el que s’ha demanat a Can Marquès ja s’ha fet.  
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El regidor Joan Iglesias fa la següent pregunta: un dels punts destacats de la campanya 
electoral del PSC era el compromís d’instal·lar gespa artificial al camp de futbol, cosa 
que va generar molta il·lusió entre els joves esportistes. Fa pocs mesos, el regidor 
d’esports va anunciar que aviat es duria a terme aquesta obra. Volem saber finalment 
quan podrem tenir la gespa artificial col·locada. 
 
El regidor Martí Ferrés diu que s’estan buscant fonts de finançament i preparant el 
concurs per a licitar l’obra, per a fer la instal·lació de la gespa enguany.  
El regidor Joan Iglesias diu que s’han assabentat que s’està demanant a la Junta del 
Club Esportiu de Santa Eulàlia que busqui finançament. El regidor opina que no se’ls 
hauria de pressionar. D’altra banda, cal que es faci ja la instal·lació de la gespa, ja que 
Santa Eulàlia és un dels pocs municipis de la zona que encara no compta amb un camp 
amb gespa. 
L’Alcalde explica que va haver-hi una reunió amb la Junta del Club Esportiu Santa 
Eulàlia, on es va compartir el neguit pel moment de posar la gespa. Entre les dues parts 
s’està d’acord amb els terminis que s’estan parlant. I de les pressions, l’alcalde diu que 
aquestes no són tals, que això depèn de les maneres de dir les coses. Però tots som 
conscients del gran cost, i per això cal buscar diverses fonts. Així com busca 
l’Ajuntament, pot buscar la Junta, encara que l’equip de govern és perfectament 
conscient que des de l’Ajuntament hi pot haver més facilitats.  
El regidor Joan Iglesias comenta sobre el calendari de la temporada, i la compatibilitat 
d’aquest amb la instal·lació de la gespa.  
El regidor d’esports diu que per calendari no suposarà tan problema, i que sempre hi ha 
la possibilitat de traslladar els partits a d’altres camps.  
L’Alcalde diu que en qualsevol cas, l’actuació es farà al 2006, en el moment que sigui 
possible.  
El regidor Barbany afegeix que s’està treballant per aconseguir subvencions i per al 
finançament exacte.  
 
 
El regidor Joaquim Brustenga fa la següent pregunta: en el darrer número de la revista 
RONÇANA, que pels colors de la portada semblava el butlletí d’Esquerra,  hi ha un 
article del PSC amb el que no hi podem estar d’acord ni amb la forma ni amb el fons. 
S’ofèn a un ciutadà pel sol fet d’exercir el seu dret legítim i democràtic de presentar 
al·legacions a les ordenances fiscals, i només per això, o potser també perquè se’l 
suposa proper a CiU, se’l qualifica despectivament de “personatge”. Aquesta manera de 
fer no és pròpia d’un partit com el vostre ni de vosaltres com a persones, de qui sempre 
hem apreciat el vostre tarannà seriós, educat i dialogant. Per això agrairem que si 
penseu que heu de rectificar alguna cosa, ho feu ara. 
 
En quant al fons d’aquest desafortunat article poca cosa hem de dir, doncs creiem 
innecessari explicar que quan una obra va a càrrec dels pressupostos municipals l’està 
pagant tot el poble, i nosaltres defensàvem l’interès general quan dèiem que el cost de 
l’arranjament dels bonys d’un carrer no principal situat en zona urbana, devien sufragar-
lo majoritàriament els veïns d’aquell carrer, beneficiaris directes de la millora. Interpretar 
les nostres paraules d’una altra manera és senzillament tenir voluntat de confondre. I 
ens estranya que després de tres anys d’una relació cordialíssima, el PSC decideixi 
precisament ara, a un any de la campanya electoral per les municipals, canviar 
d’estratègia. Per això us preguntem: vosaltres, representants del PSC, subscriviu aquest 
article contra CiU? 
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El regidor Armando Cañizares diu que ell personalment no hi veu el to d’ofensa, però 
això no treu que si aquest article, efectivament ha ofès algú, doncs ell es disculpa 
públicament.  
 
La interpretació diu que pot ser la que se li vulgui donar. Una cosa és que cel·lebra que 
es facin al·legacions per part dels veïns, però fer-les a l’últim minut, és una altra cosa. I 
més, si s’ha seguit aquesta manera de fer durant dos anys seguits.  
El regidor també parla de la percepció de si l’article és en un to insultant o no, i reitera 
que si algú s’ha sentit directament ofès pel tema, demana disculpes.  
 
El regidor Joaquim Brustenga agraeix les disculpes presentades pel regidor Cañizares, i 
encara més perquè no hi ha l’hàbit de fer-ho. I afegeix que ressaltar que un ciutadà faci 
al·legacions el darrer dia, no hi  pot haver la percepció que hi ha hagut mala fe, si 
considerem que és dins dels temps hàbil per a fer-les.    
 
 
 
 
I a un quart menys cinc d’onze s’aixeca la sessió i s’estén aquesta acta, i jo, la 
Secretària, ho certifico.  
 
 


