
      
                                                      

SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Caràcter:       ordinari 
Data:           29 de maig  de 2008 
Lloc:               Casa de la Vila 
 

 
Assisteixen: 
  
Alcalde 
 
Sr. ENRIC BARBANY I BAGES 

Regidors 

Sr. JORDI SALA I DRUGUET 

Sra. ANNA ARNELLA I VENTURA 

Sr. SANTI MARTÍ DIAZ 

Sr. JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI 

Sr. ANDREU GUAL I TOMBAS 

Sra. MARIA BOVER CASANOVAS 

Sra. ISABEL VALLS I BASSA 

Sr. MIQUEL MORET I ESPINOSA 

Sr. MARTÍ FERRES I OLLE 

Sr. JOAQUIM BLANCH CONEJOS 

Sra. ANNA BLANCH LOPEZ 

 
Absències justificades 
Sr. FRANCESC MONTES I CASAS 

 
Absències no justificades  
 
Secretària 
 
Marina Escribano Maspons 
 
 
A la Casa de la Vila les vuit del vespre del dia 29 de maig de 2008, 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 
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ORDRE DEL DIA:  
 

1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ 29 DE MARÇ DE 2008 
2. INFORMACIÓ DIVERSA 
3. DONAR COMPTE DECRETS 

 
4. APROVACIÓ INICIAL DEL PACTE DE CONDICIONS DE TREBALL/CONVENI 

COL·LECTIU DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE SANTA 
EULÀLIA DE RONÇANA 

 
5. ATORGAMENT SUBVENCIONS ACTIVITATS I ENTITATS CULTURALS I 

ESPORTIVES  
 

6. ATORGAMENT FONS DE SOLIDARITAT 
 

7. ADJUDICACIÓ CONCESSIÓ DEL BAR DEL CENTRE “LA FÀBRICA” 
 

8. APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ 
DEL CARRER POMPEU FABRA I APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES 
CONTRIBUCIONS ESPECIALS  

 
9. APROVACIÓ CONVENI ENTRE AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA I 

AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI PER LES OBRES 
D’URBANITZACIÓ DE CAN MASPONS 

 
10. APROVACIÓ URGÈNCIA DE LA LICITACIÓ DE LES OBRES DE LA 2A 

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL I DELEGACIÓ A LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL 

 
11. RECUPERACIÓ D’OFICI D’UN TERRENY MUNICIPAL AL C/DEL FORN 

 
12. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER LA CONSTRUCCIÓ 2A ESCOLA BRESSOL 

 
13. APROVACIÓ CONVENI COL·LABORACIÓ PLA DE VIGILÀNCIA 

COMPLEMENTÀRIA D’INCENDIS FORESTALS PER L’ANY 2008 
 

14. APROVACIÓ ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS DE RESIDU 
MÍNIM 

 
15. ADHESIÓ A LA FUNDACIÓ DE PREVENCIÓ DE RESIDUS 

 
16. MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2008 

 
17. MOCIÓ DE SUPORT A LA CAMPANYA CATALUNYA LLIURE DE BOSSES DE 

PLÀSTIC 
 

18. AFERS URGENTS I SOBREVINGUTS 
19. PRECS I PREGUNTES 
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1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ 27 DE MARÇ DE 2008 
 
Els regidors Joaquim Brustenga i la regidora Maria Bover fan dues esmenes a 
l’acta, a la pàg. 22 (debat sobre la moció de la llei de dependència) i a la pàg. 23, 
en l’apartat de preguntes. Fetes les esmenes, l’acta és sotmesa a votació, i 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
2. INFORMACIÓ DIVERSA 
 
 
El regidor Jordi Sala informa de les 17 intervencions que s’han fet, consistents en 
reparacions de diversos carrers. Són de diferent envergadura, entre els quals hi ha 
la instal·lació de 5 remuntables; aquesta primera intervenció té un cost de 60.000€.  
 
L’Alcalde explica que s’ha presentat l’avantprojecte del Pla Territorial de l’Àrea 
metropolitana de Barcelona. El mes d’abril es va fer públic i ara tenim 3 mesos per 
a fer arribar propostes i suggeriments. És d’una gran importància per a Santa 
Eulàlia, perquè aquest Pla marcarà normatives i directrius a les que el nostre poble 
s’hi haurà d’atenir. Els Serveis Tècnics Municipals estan treballant-hi, i 
properament es discutirà el Pla amb d’altres pobles del voltant, i amb la idea 
d’elaborar els suggeriments en el mes de juliol, ja que és quan acabarà el termini.  
 
La regidora Anna Arnella explica el procés de preinscripcions als diferents centres 
escolars: 75 a l’Escola Bressol, 45 al CEIP Ronçana, 117 al CEIP Santa Eulàlia, i 
86 a l’IES La Vall del Tenes. Des d’ahir i fins l’11 de juny es poden omplir les 
inscripcions del casal d’Estiu, que enguany serà del 25 de juny al 31 de juliol.  
 
La regidora Isabel Valls diu que seria interessant veure l’evolució de les 
inscripcions als centres educatius.  
 
El regidor Jordi Sala explica com està el procés de redacció del projecte de la 
biblioteca. L’oficina tècnica de la Diputació està valorant les 19 ofertes 
presentades. La baixa més gran ha estat de 19% i el promig és del 10% sobre 
l’import de redacció del projecte. Properament es constituirà la Mesa de 
contractació i es procedirà a l’adjudicació. Es preveu que el projecte estigui 
pràcticament enllestit cap a final d’any. 
 
El regidor Martí Ferrés explica que s’han posat reixes a les baranes exteriors del 
pavelló, per evitar robatoris, i ja s’han lliurat els espais al Club de Patinatge i al 
Club de Bàsquet.  
 
El regidor Joaquim Blanch explica, en referència a la instància de CIU sobre les 
residències per a gent gran, que no és una sola residència en procés d’ampliació, 
també n’hi ha una altra. Una està en obres, i l’altra el projecte encara no ha entrat. 
Totes les converses que s’han mantingut des de la regidoria són perquè els 
projectes vagin endavant. De fet una ja és dins del concert amb la Generalitat, i 
l’altra està treballant per fer-ho també (ara és privada). En tot cas, això no és cap 
centre de dia municipal, i a continuació ho explica per aclarir conceptes i no hi hagi 
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confusions: sobre la taula hi ha ara diferents hipòtesis de centre de dia municipal, 
o mancomunat, però es parla de diferents ubicacions, no hi ha decidit res. 
S’informarà quan es tinguin més novetats, i es respondrà per escrit la resta de les 
qüestions que es plantegen a la carta del grup de CIU.  
 
El regidor Joaquim Brustenga dóna les gràcies i diu que els ha sorprès trobar a la 
pàgina web d’Independents-ERC que es parlava de la ubicació de la residència.  
 
L’Alcalde explica que es preveu que el CAP entri en funcionament la segona 
quinzena del mes de juny, segons ha informat el Departament de Salut.  
 
El regidor Santi Martí explica que s’ha aprovat definitivament el projecte de la 
canonada en alta i el de la urbanització del sector de Can Maspons, a la Font 
d’Abril. D’altra banda, en breu s’iniciaran les obres de Salve Regina i del carrer del 
Mig. 
 
El regidor Jordi Sala informa de les millores en l’enllumenat: al Bosc del Forn s’han 
col·locat 108 punts de llum, canviant de vapor de mercuri a vapor de sodi, i encara 
es preveu fer alguna millora properament. 
 
 
3. DONAR COMPTE DE DECRETS D’ALCALDIA 

 
 

L’Alcalde dóna compte dels decrets dictats per aquesta alcaldia entre l’1 de març i 
el 30 d’abril de 2008.  
 
 
4. APROVACIÓ INICIAL DEL PACTE DE CONDICIONS DE 

TREBALL/CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL AL SERVEI DE 
L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 

 
 

Vistes les actes d’acord subscrites entre la representació de l’Ajuntament i la del seu 
personal, funcionari i laboral, junt amb el document únic de Pacte de 
condicions/Conveni col·lectiu del personal al servei de l’Ajuntament de Santa Eulàlia 
de Ronçana. 
 
Atès que les actes esmentades formalitzen l’acord de negociació col·lectiva al que han 
arribat les parts negociadores representants de l’Ajuntament i delegats del personal 
laboral i funcionari. 
 
Atès que el document esmentat estableix, en el seu article tercer,  la creació d’una 
Comissió paritària com a òrgan d’interpretació, arbitratge, conciliació i vigilància del 
seu compliment, procedeix la designació dels quatre representants de l’Ajuntament. 
 
Vist l’informe de la Secretaria que conclou que el document es conforme a Dret, 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, amb l’abstenció de CIU i PP,  
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
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ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Pacte de condicions de treball/Conveni col·lectiu del 
personal al servei de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, segons el document 
annex. 
 
Segon.- Sotmetre a informació publica i audiència dels interessats aquest acord per 
un període de trenta dies, perquè puguin presentar-se reclamacions i suggeriments, 
mitjançant anunci al DOGC i al BOPB. 
En cas de no haver-hi cap reclamació ni suggeriment, l’acord inicial esdevindrà 
definitiu. 
 
Tercer.- Notificar aquests acords personalment a cadascun dels delegats de personal. 
 

Quart.- Remetre aquests acords, junt amb el document de Pacte de condicions de 
treball/Conveni col·lectiu al Servei Territorial de Treball del Departament de Treball de 
la Generalitat de Catalunya per a la seva inscripció i publicació gratuïta al Butlletí 
Oficial de la província de Barcelona. 

Cinquè.- Designar, com a representants de l’Ajuntament a la Comissió Paritària del 
conveni-pacte a: Enric Barbany i Bages, Joaquim Blanch Conejos, Anna Arnella 
Ventura i Jordi Sala Druguet. 

L’alcalde explica que la negociació fins arribar a aquest acord no ha estat fàcil, ha 
estat un procés llarg, on ambdues parts han arribat a consensuar el que s’estableix en 
el document. En destaca alguns elements com la seva vigència, la creació de la 
Comissió paritària, el fet que el conveni contempla l’elaboració del catàleg dels llocs 
de treball, a efectes retributius entre d’altres. També s’incorpora de manera nova el 
complement de productivitat, amb la voluntat que sigui una millora per als ciutadans 
(una millora dels serveis) i una millora per als treballadors (millora econòmica).També 
destaca les millores socials per als treballadors i treballadores, i l’establiment d’un pla 
de pensions. 
 
El regidor Joaquim Brustenga  diu que si s’ha arribat a un consens entre ajuntament i 
treballadors, el seu grup hi dóna suport. 
 
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT 

 
 

 
5. ATORGAMENT SUBVENCIONS ACTIVITATS I ENTITATS CULTURALS I 

ESPORTIVES  
 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 27 de març de 2008 va acordar la 
convocatòria del concurs públic per a la concessió de subvencions a entitats i 
activitats culturals amb el límit pressupostari de 17.680€, per a la concessió de 
subvencions a entitats i activitats esportives amb el límit pressupostari de 5.300 €; 
amb subjecció a les bases generals aprovades per l’Ajuntament. 
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Atès que la Comissió de Cultura i la Regidoria d’Esports han formulat la proposta 
d‘assignació a les sol·licituds presentades en el període previst, d’acord amb les 
bases establertes i amb la documentació aportada,  
 
Vist l’informe de la Comissió de Cultura i la Regidoria d’Esports,  
I vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció dels 
següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Adjudicar d’acord amb les bases i la convocatòria acordada a la sessió 
ordinària del Ple de data 27 de març, les següents subvencions: 
 
 
ENTITATS I ACTIVITATS CULTURALS  
 
SANTA EULÀLIA CAMINA  1.100 €
ESPLAI SANTA EULÀLIA 1.600 €

FUNDACIÓ ARTS MUSICALS DE LA VALL DEL 
TENES 

1.200 €

COL·LECTIU ACCIÓ CULTURAL EL GANXO 900 €

COLLA BASTONERA TRINXAIRES 1.100 €
CORAL SANTA EULÀLIA 3.000 €
RONÇANA REVISTA DE LA VALL DEL TENES 2.000 €
CASAL D’AVIS SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 3.000 €
ASS0C. DONES DEL TENES 500 € 

EL COP 1.200 €

 
Límit pressupostari: 17.680€ 

 

Total adjudicat:     15.600-€ 

 
 
ENTITATS I ACTIVITATS ESPORTIVES 
CLUB CICLISTA VALL DEL TENES 1.000 €

SOC. CAÇADORS STA. EULÀLIA 400 €
CLUB D’ESCACS RONÇANA 1.400 €
MARTA YLLA/JORDI VILARDEBÓ 600 €
CLUB DE PETANCA CAN MARQUÈS 300 €
CLUB PATINATGE 1.400 €
 
Límit pressupostari: 5.300€ 

 
Total adjudicat: 5.100€ 
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Segon.-  Facultar expressament el Sr. Alcalde per a fer efectius aquests ajuts. 
 
 
El regidor Jordi Sala explica que falta concretar la subvenció que s’atorgarà al Casal, 
que aquest any celebra el seu aniversari.  La resta és el que s’ha decidit atorgar per 
part de la Comissió, i en funció de la partida que es disposava. 
 
El regidor Martí ferrés destaca alguna subvenció com la que s’atorga als caçadors, 
que ha disminuït respecte l’any passat, però que es complementarà des de l’àrea de 
Medi Ambient. El que resta de la partida s’ha decidit reservar-ho per a fer una 
aportació a la marxa que organitza la UEC del a Vall del Tenes.  
 
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 

6. ATORGAMENT FONS DE SOLIDARITAT 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 27 de març de 2008 va acordar la 
convocatòria del concurs per a la destinació dels fons de solidaritat corresponents a 
l’exercici d’enguany, amb el límit global de 37.195€ i va aprovar les bases que 
regeixen el concurs. 
 
Atès que la Comissió de Solidaritat ha formulat la proposta d‘assignació dels fons 
destinats a aquesta finalitat,  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa,  
Es proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- Destinar el fons de solidaritat corresponent a l’exercici d’enguany d’acord 
amb la distribució següent: 
 
 
 
PROJECTES 

 
ENTITAT 

 
POBLACIÓ 

 
SUBVENCIÓ 

“Construcció d’un pont a Blangoua”  
Blangoua 

Camerun 

 
15.000€ 

“Estades temporals nens i nenes 
afectats per les radiacions de la central 
nuclear de Txernòbil” 
 

Vallès Obert 
 
Manuel Pedraza 

 

Ucraïna 

 
3.500€ 

“Colònies d’estiu per a infants sahrauís 
estiu 2008” 

Acció Solidària amb 
el Sahàra 
 
Dolors Soriano 

Poble Sahrauí 
 
2.300€  
 
 

“Transport Escolar Iquitos” Mosaic 
Eva Cansino 

Iquitos  
Perú 

 
3.000€ 

“Material d’acolliment de l’ hospital  
CRHP  i fabricació d’aparells  ortopèdics” 

Fraternidad 
Misionera Verbum 
Dei 
Nelson Traslaviña 

Kinshasa  

R.D del CONGO 

 
2.500€ 
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Teresa Cortés 
Irene traslaviña 
Roser Morera Sardà 

“Projecte de recolzament a la 
cooperativa agrícola de Kemkada al 
Txad” 

ONG Makary-
Blangoua 
 
Daniel Ruano Rubia  
Constance Madyom 

Kemkada 

Txad 

 
2.000€ 

“Projecte de suport a l’escolarització en 
el departament d’Ossouye, Senegal” 

Fundació  
Educació Solidària 
Escola Pia 
 
Jordi Ciurans 

Oussouye 

Senegal 

 
1.000€ 

“Campaments Solidaris a Somotillo” 
Projecte Internacional de Cooperació a 
Somotillo 
 

“Agrupament 
Escolta de Bigues” 
Nelson Traslaviña 
Irene traslaviña 
Teresa Cortés 

Somotillo 
Nicaragua 

 
 
------- 

“Proyecto de asesoria legal mujeres 
años 2006-2007-2008 municipios de 
Amunorchi” 

Fundació Pau i 
Solidaritat 
 
Joseba Mendizabal 

AMUNORCHI-
Municipis del Nord 
del Dpto. de 
Chinandenga   
Nicaragua 

1.000€ 

“Escola secundària de noies de Gannan” 
Educació per a noies de la minòria ètnica 
Tibetana i servei social 

Fundació Rokpa 
 
Núria Pocurull 

Gannan 
Gansu 
Tibet-XINA 

1.000€ 

 
 
TOTAL PROJECTES.......................................................................... 31.300.-€   
 
 
I destinar la resta del límit pressupostari, d’un import de 5.895€   a : 
.  Fons  Català de cooperació al desenvolupament  (obligacions com  a socis) 
.  Situacions d’emergència 
 
 
El regidor Joaquim Blanch explica que aquest Fons correspon a l’1% que es destina a 
aquests projectes i entitats.  
És significatiu el romanent que es deixa, per a emergència, com pot ser actualment 
Birmània. La idea és reservar unes diners per a poder ajudar, sempre i quan hi hagi la 
certesa que els diners arribaran allí on cal.  
La resta d’assignació és d’acord amb els programes. Aquest any hi ha hagut un 
increment d’aportació a alguns projectes, com el que s’ha sol·licitat per Ucraïna i per la 
construcció d’un pont a Blangoua. Referent a aquest projecte, en un principi consistia 
en construir un gual, però després es va veure que no era la solució, que el que calia 
per passar d’una banda a l’altra del riu era més aviat un pont. Els diners que s’han 
donat en anys anteriors estan guardats, reservats per a això. L’import total és d’uns 
60.000€, i ara se n’afegeixen 15.000€. Està previst que el mes vinent es lliuri el 
projecte a l’Ajuntament per al seu estudi.  
 
 
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT.  
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7. ADJUDICACIÓ CONCESSIÓ DEL BAR DEL CENTRE “LA FÀBRICA” 
 
 
ATÈS que el Ple de la Corporació en sessió ordinària de data 27 de març de 2008 
convocà concurs per a l’adjudicació del contracte de gestió del servei públic de Bar de 
l’Espai Socio-cultural “La Fàbrica” en règim de concessió;  
 
ATÈS que s’ha publicat l’anunci corresponent del concurs i s’han seguit tots els tràmits 
legalment procedents;  
 
ATÈS que la Mesa de contractació, ha formalitzat l’acta d’obertura de pliques i la 
Comissió de valoració ha proposat l’adjudicació del contracte esmentat al licitador Sr. 
MODESTO MUÑOZ MARTÍNEZ, i s’han incorporat al plec de clàusules d’explotació 
les millores ofertes pel licitador esmentat en la seva proposició;  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa amb l’abstenció de CIU 
Es  proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS:  
 
Primer.- Adjudicar al Sr. MODESTO MUÑOZ MARTÍNEZ el contracte de gestió del 
servei públic Bar de l’Espai Socio-cultural “La Fàbrica” en règim de concessió, amb ple 
sotmetiment al plec de clàusules administratives generals i al plec de clàusules 
d'explotació del contracte esmentat, que s’entendran, aquestes últimes, modificades 
per les millores que conté la proposició de l’adjudicatari.  
 
Segon.- Autoritzar i disposar les despeses inherents a l’expedient de licitació, amb 
càrrec al pressupost municipal vigent.  
 
Tercer.- Notificar aquests acords a tots els licitadors i requerir l’adjudicatari per tal que 
en el termini de trenta dies des de la notificació d’aquests acords comparegui davant 
la corporació per a la formalització del contracte administratiu.  
 
Quart.- Fer públics aquests acords a través del tauler d’anuncis de l’Ajuntament i del 
BOP. 
 
 
El regidor Jordi Sala explica que finalitzada la concessió de 4 anys, s’ha fet una nova 
convocatòria, puntuant-se les 4 proposicions presentades, en base al que estableix el 
plec de clàusules.  
 
El regidor Joaquim Brustenga diu que el seu grup s’abstindrà per la manera com s’ha 
fet, perquè no se’ls ha citat per a fer la valoració de les ofertes. Haurien volgut 
participar en la valoració  dels mèrits de cada proposta.  
 
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA AMB ELS SEGÜENTS VOTS: 4 VOTS 
A FAVOR D’INDEP-ERC I 3 DE PSC, I 5 ABSTENCIONS DEL GRUP DE CIU.  
 
 

ACTA PLE 29 MAIG DE 2008.doc  Pàgina 9 de 26  



                                      

8. APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ 
DEL CARRER POMPEU FABRA I APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES 
CONTRIBUCIONS ESPECIALS  

 
 
La Junta de Govern local en data 23 de maig de 2007 va aprovar definitivament el 
Projecte d’urbanització del carrer Pompeu Fabra, entre el c/ Josep Mª Folch i Torres i 
la Ctra. de Barcelona, redactat pels Serveis Tècnics Municipals, amb un pressupost 
d’execució per contracta de 114.591,35€. 
 
Els articles 28 a 37 i 58 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. disposen que els 
ajuntaments poden establir i exigir contribucions especials com a conseqüència de la 
realització d’obres públiques, sempre que el subjecte passiu obtingui un benefici o 
augment de valor dels seus béns. 
 
En data 26 de juliol de 2007 va acordar-se aprovar provisionalment la imposició i 
ordenació de contribucions especials. 
 
Transcorregut el termini d’exposició pública, es van presentar dues reclamacions, per 
part del Sr. Vicenç Bonnemaison i els Srs. Lluís Agud Novella i Carme Llorca Cano. 
 
Com que hi va haver reclamacions, el Ple de la corporació, en sessió extraordinària de 
data 8 de novembre de 2007, va acordar desestimar les reclamacions presentades i 
aprovar definitivament la imposició i ordenació de les contribucions. 
 
Per la resolució de l’Alcaldia de data 4 de febrer de 2008, es va aprovar la liquidació 
provisional de cadascun dels subjectes passius, als quals va ser notificada 
individualment. 
 
Un cop executades totes les obres, el cost real és de 114.962,82€, i correspon 
repercutir en concepte de contribucions especials l’import 84.842,57€. 
 

FONAMENTS DE DRET 
L’article 33.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, disposa que, un cop finalitzades les obres, 
s’indicaran els subjectes passius, la base i les quotes individuals definitives, es giraran 
les liquidacions que siguin procedents i es compensaran com a lliurament a compte 
els pagaments anticipats que s’hagin efectuat. 
 
Per tant, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa,  
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords : 
 
 
Primer.- Aprovar la liquidació definitiva de les obres d’urbanització del carrer Pompeu 
Fabra, entre el c/ Josep Mª Folch i Torres i la Ctra. de Barcelona per import de 
114.962,82€, que s’han de repartir de la manera següent: 
 
1.1. Cost previst: 114.962,82€  
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1.2. Distribució del repartiment de despeses: 
 
a) Contribucions especials: 84.842,57€ 
 
b) Ajuntament: 30.120,25€ 
 
 
Segon.- . Aprovar la liquidació individual definitiva i notificar-la als subjectes passius 
amb el corresponent peu de recurs, nom del contribuent, finca, percentatge que 
s’aplica, mòdul de repartiment i quota a pagar.  
 
El regidor Santi Martí es mostra satisfet perquè les obres han acabat abans del que 
estava previst. D’altra banda explica que la diferència entre el pressupost inicial i el 
final és de 400€, i si hi ha aquest increment és per alguns imprevistos, dels que en 
destaca la connexió de la recollida d’aigües pluvials per sota i no pas per l’exterior, 
que es va creure més oportú. També es va haver de substituir un tros de vorada i 
canviar les tapes preexistents del clavegueram. Destaca la millora que s’ha fet en 
tapar els escossells dels arbres, per garantir la seguretat de les persones, i que dóna 
una major amplada. 
 
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT.  

 
 

9. APROVACIÓ CONVENI ENTRE AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA I 
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI PER LES OBRES 
D’URBANITZACIÓ DE CAN MASPONS 

 
Antecedents:  
 
La Junta de Govern local de 24 de juliol de 2007 de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui va resoldre les al·legacions presentades en el termini d’informació pública i va 
aprovar definitivament el projecte d’obra ordinària  per a la urbanització de Can 
Maspons, redactat per l’enginyer, Sr. Joan Cutrina segon, amb un pressupost 
d’execució per contracte de 4.724.570,25€. 
 
L’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, en el Ple de 27 de març de 2008 va 
aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària per a la urbanització de Can Maspons, 
amb les prescripcions que prèviament s’havien posat de manifest als serveis tècnic de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui i que, segons informe emès per aquests, 
s’incorporaran en al definició de l’objecte del contracte de les obres, als efectes de 
garantir la seva execució. El Projecte ha estat sotmès`s a informació pública per un 
mes, sense que s’hagi presentat cap al·legació, i per tant l’acord ha esdevingut 
definitiu.  
 Esdevé necessari acordar els termes i les condicions en què s’executaran les obres 
comunes que afecten als dos termes municipals.  
Als efectes de l’execució de les obres del projecte aprovat pels dos ajuntaments, s’ha 
redactat un conveni de col·laboració interadministrativa que té per objecte l’execució 
del projecte d’obres d’urbanització, prèvia delegació de la gestió a l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui.  
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Per tot això, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa amb l’abstenció de 
CIU i PP, es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS:  
 
Primer.- Delegar la gestió de les obres d’urbanització de Can Maspons a l’Ajuntament 
de Caldes de Montbui d’acord en els termes que s’expressen al conveni de 
col·laboració interadministrativa.  
 
Segon.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Caldes de Montbui i 
l’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana per l’execució de les obres d’urbanització 
de Can Maspons, que té per objecte fixar els termes i les condicions per a l’execució 
de les esmentades obres. 
 
Tercer.- Notificar els presents acords a l’ajuntament de Caldes de Montbui.  
 
Quart.- Trametre a la Direcció General d’administració Local del Departament de 
Governació l’acord i una còpia del conveni. 
 
El regidor Santi Martí explica que toca posar-se d’acord amb l’execució de les obres. 
Per part de Santa Eulàlia tot i que la proporció és menor (el que correspon a Santa 
Eulàlia són uns 277.000€), es creia oportú delegar a Caldes de Montbui la 
contractació i l’execució de les obres i en general la gestió d’aquestes.  
El regidor destaca la creació d’una Comissió de seguiment formada per membres de 
les dues corporacions. Les obres estan previstes que comencin de cara al setembre.  
 
El regidor Joaquim Brustenga explica que per coherència amb les anteriors votacions, 
el grup de CIU s’abstindrà.  
 
 
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA AMB ELS SEGÜENTS VOTS: 4 VOTS 
A FAVOR D’INDEP-ERC I 3 DE PSC, I 5 ABSTENCIONS DEL GRUP DE CIU.  
 
 

10. APROVACIÓ URGÈNCIA DE LA LICITACIÓ DE LES OBRES DE LA 2A 
ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL I DELEGACIÓ A LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL 

 
 
Atès que es fa necessari tenir executades les obres de la 2a escola bressol municipal per 
a l’inici del curs escolar 2009-2010, per a satisfer la demanda creixent i que no és 
possible de donar resposta amb les places que ofereix l’escola bressol municipal 
existent,  
 
Atès que es troba en exposició pública el projecte d’obres de la segona escola bressol, i 
que posteriorment a la seva aprovació definitiva es procedirà a l’adjudicació de les obres,  
 
Atès que es justifica declarar la urgència de la licitació als efectes esmentats, i que per 
aquest motiu interessa delegar a la Junta de Govern Local la resta de tramitació de 
l’expedient, consistent en l’aprovació del plec de clàusules per la licitació, la convocatòria 
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de la licitació i l’adjudicació del contracte d’obres, quedant exclosa de la delegació 
l’aprovació definitiva del projecte, que pertoca al ple de la corporació,  
 
Atès que es tracta de matèria delegable segons estableix l’article 53.3 del Text refós de 
la Llei Municipal i de règim local de Catalunya,  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció dels 
següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Declarar la urgència de la licitació per a la contractació de les obres de la 
Segona Escola Bressol de Santa Eulàlia de Ronçana.  
 
Segon.- Delegar expressament a la Junta de Govern Local la competència per a 
l’aprovació dels plecs de clàusules que han de regir la licitació per a la contractació de 
les obres i la resolució de les al·legacions que hi puguin haver; la convocatòria de 
licitació i l’adjudicació del contracte d’obres, amb el benentès que se’n donarà compte 
al Ple de la Corporació.  

 
La regidora Anna Arnella explica que es proposa l’acord per tal d’agilitzar els tràmits i 
poder tenir enllestides les obres pel proper curs.  
 
 
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT.  
 
 

11. RECUPERACIÓ D’OFICI D’UN TERRENY MUNICIPAL AL C/DEL FORN 
 

Atès que en data 12 de desembre de 2007 es va requerir el Sr. Carles Girbau perquè 
precedís a deixar lliure un espai de 75m2 que ocupa dins la propietat municipal al 
c/Forn amb cantonada c/Pi Gros. 
 
Atès que reiterat el requeriment, en tràmit d’audiència ha comparegut l’interessat que 
va manifestar que l’espai era de la seva propietat per tractar-se de terreny resultant de 
la cobertura del torrent. 
 
Atès que efectuades comprovacions i a la vista de l’informe dels STM resulta que la 
superfície que reclama l’Ajuntament no és ni ha estat mai l’àmbit del torrent, sinó que 
és terreny colindant, i que segons escriptura pública de cessió del terreny a 
l’Ajuntament per a la construcció del vial, la superfície ocupada és terreny municipal. 
 
Atès que d’acord amb l’article 82 LBRBL, 227 i ss. TRLLMC i 147 i concordants del 
Reglament de Patrimoni dels ens locals, correspon al Ple de l’Ajuntament l’exercici 
d’accions per a la recuperació d’ofici dels béns municipals, 
 
Atès que malgrat tot, es considera oportú formular un darrer intent de solució pacífica 
del conflicte concretada en una entrevista personal entre l’autoritat municipal i 
l’ocupant del terreny, sense renunciar a procedir des d’ara a la recuperació pel 
procediment legalment establert, 
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es proposa al Ple l’adopció dels següents  
ACORDS: 
 
 
Primer.- Instar a l’alcalde perquè, prèvia citació personal al Sr. Carles Girbau, intenti 
per darrer cop obtenir el cessament voluntari de l’ocupació. Aquest compromís de 
cessament de l’ocupació haurà de formalitzar-se en un termini màxim de deu dies. 
 
Segon.- Si en aquest termini resulta infructuosa la gestió municipal, el Ple faculta 
expressament al Sr. Alcalde per a formular el requeriment formal de retirada de les 
pertinences i elements de tancament de la finca de propietat municipal, tot deixant-la 
lliure i expedita, en un termini improrrogable de 30 dies, amb l’advertiment que vençut 
aquest termini, per acord d’aquest ple es procediria a l’execució de l’acte de 
recuperació pels mitjans municipals i a càrrec de l’obligat. 
 
El regidor Santi Martí explica els antecedents de l’assumpte, i les gestions efectuades 
per l’Ajuntament, que s’han fet diversos requeriments i concedir diversos terminis a 
l’interessat, i també les actuacions i la compareixença efectuada per l’interessat.  
 
El regidor Andreu Gual diu que des de CIU es coneix la problemàtica i no veuen just 
no intentar arribar a un acord, en un darrer intent. Per això s’ha consensuat aquest 
acord de ple.  
 
 
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT.  
 
 

12. SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER LA CONSTRUCCIÓ 2A ESCOLA 
BRESSOL 

 
 
Atès que la Generalitat de Catalunya ha convocat subvencions per a la creació i 
consolidació de places per a infants de 0 a 3 anys en llars d’infants de titularitat 
municipal,  
 
Atès que es considera necessària la construcció d’una segona Escola Bressol 
municipal, i per tant la creació de noves places per a infants  de 0 a 3 anys,  
 
Atès que el ple extraordinari de 15 de maig de 2008 va aprovar inicialment el projecte 
d’obres per a la construcció de la segona escola bressol, 
 
D’acord amb les estipulacions contingudes a les bases de la convocatòria,  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció dels 
següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Sol·licitar la subvenció del Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya per a la construcció d’una segona Escola Bressol municipal que crearà 94 
places per a infants de 0 a 3 anys 

ACTA PLE 29 MAIG DE 2008.doc  Pàgina 14 de 26  



                                      
 
Segon.- Adquirir el compromís d’execució de les obres si es concedeix la subvenció 
del Departament d’Educació 
 
Tercer.- Subscriure el conveni amb el Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya pel qual es formalitza el compromís de creació de places per a infants de 0 
a 3 anys, en llars de titularitat pública. 
 
Quart.- Facultar l’Alcalde per a les altres actuacions que d’aquests acords se’n derivin.  
 
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT.  
 
 
13. APROVACIÓ CONVENI COL·LABORACIÓ PLA DE VIGILÀNCIA 
COMPLEMENTÀRIA D’INCENDIS FORESTALS PER L’ANY 2008 
 
 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, ha tramès a aquest ajuntament el conveni de 
col·laboració entre aquesta entitat, diversos ajuntaments i l’ADF en el Pla de vigilància 
complementària d’incendis forestals de l’any 2008, el text del qual s’incorpora a 
l’expedient, examinat i trobat conforme,  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció del 
següent  
 
ACORD:  
 
Primer.- 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 2008, i facultar expressament el senyor Alcalde per a la seva 
signatura i per al desplegament d’aquest acord. 
 
El regidor Martí Ferrés diu que consisteix essencialment en els cotxes que serveixen 
per a fer la vigilància, per a la prevenció d’incendis. El que s’assumeix és la despesa 
per al combustible.  
 
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT.  
 
 

14. APROVACIÓ ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS DE RESIDU 
MÍNIM 

 
 
Vistos els estatuts de constitució de “l’Associació de Municipis Residu Mínim”, que 
s’incorporen a l’expedient,  
 
Atès que previ a la constitució de l’associació esmentada, els membres fundadors han 
d’aprovar els seus estatuts,  
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa amb l’abstenció de CIU i PP, es 
proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS:  
 
 
Primer.- Aprovar els estatuts de “l’Associació de Municipis Residu Mínim”. 
 
Segon.- Trametre aquest acord a la resta de membres fundadors.  
 
El regidor Martí Ferrés explica que en col·laboració amb el CEPA i altres ajuntaments 
que fan el mateix servei, s’ha decidit fer aquesta associació , entre d’altres motius per  
tenir més força de cara a l’administració, per compartir experiències, per acollir-se a 
ajuts que pot haver-hi per a compres, que en conjunt poden resultar més 
econòmiques.  
 
El regidor Andreu Gual diu que en l’anterior legislatura es va constituir la comissió pel 
nou sistema de recollida, per fer-ne el seguiment. Entre d’altres feines hi havia la de 
posar en marxa el porta a porta i les dues plantes agrícoles de compostatge. El primer 
s’ha fet, però les PACs no. Aquesta comissió no s’ha tornat a reunir des de llavors, i 
seria bo que la resta de grups municipals poguessin assistir-hi.  
El regidor Martí Ferrés recull la seva petició respecte les comissions. 
 
Estudiats els estatuts, hi troben incongruències: al capítol 1 art . on parla dels requisits 
per ser membre de l’associació, d’entrada ja s’incompleixen perquè no es té ni PAC ni 
planta de triatge.  
D’altra banda l’art. 11è, on diu que serà motiu d’exclusió l’incompliment dels requisits.  
També comenta que no es concreten les quotes de participació que pertocaran. Per 
tot això s’oposen a l’adhesió.  
 
L’alcalde comenta sobre l’article 1er, que no estableix que hagi de ser al mateix 
municipi, sinó que diu que es tingui accés a deixalleria, a una planta de compostatge, i 
a una planta de triatge. Sobre les obligacions aquestes, si s’interpretés així com diu el 
regidor de CIU, cap municipi dels que fa residu mínim hi podria ser. Sobre les 
obligacions econòmiques, la previsió és de 510€ anuals. 
El regidor Joaquim Brustenga sobre la interpretació de l’article 1er, pregunta què 
hauria de dir perquè fos expressament dins del municipi que s’ha de tenir deixalleria, 
planta de compostatge i planta de triatge. 
 
L’alcalde diu que hi hauria de fer constar de manera expressa això mateix.  
 
El regidor Miquel Moret diu que aleshores, sembla que se’n derivi que no cal fer la 
Planta Agrícola de Compostatge.  
L’alcalde diu que en tot cas, que hi hagi PAC o no, no emana d’aprovar aquests 
estatuts. I explica que aquest model va començar fa 15 anys, i precisament s’està 
preparant una celebració, en el sentit de difondre el sistema, millorar-lo, etc. i tirar 
endavant una associació i participar-hi requereix un esforç, però es veu interessant, 
important i molt positiu.  
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El regidor Andreu Gual diu que els estatuts parlen d’altres aportacions econòmiques 
extraordinàries, però no s’especifiquen. La interpretació dels articles no s’han de fer 
en el ple, sinó en el sí d’aquestes comissions creades per seguiment d’aquest tema. 
 
 
L’alcalde aclareix que les altres aportacions econòmiques podrien ser derrames per 
actes extraordinaris, previ acord dels municipis. En aquest sentit doncs, cal estar 
tranquils. I pregunta si estarien d’acord en aprovar els estatuts si es fes aquest 
aclariment. 
 
La regidora Isabel Valls creu que aquestes associacions distreuen molt dels temes 
importants, creu que generarà més despeses que les directes.  
 
L’alcalde no hi està gens d’acord, i al contrari, pertànyer a aquesta associació ens 
obre la possibilitat per debatre i per tenir informació.  
 
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA AMB ELS SEGÜENTS VOTS: 4 VOTS 
A FAVOR D’INDEP-ERC I 3 DE PSC, I 5 VOTS EN CONTRA DEL GRUP DE CIU.  
 
 

15. ADHESIÓ A LA FUNDACIÓ DE PREVENCIÓ DE RESIDUS 
 
 
Vist el text del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana i la Fundació Catalana per a la prevenció de residus i el consum 
responsable,  
 
D’acord amb les manifestacions i els pactes continguts en el conveni,  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa amb l’abstenció de CIU i PP, es 
proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana i la Fundació Catalana per a la prevenció de residus  el consum responsable 
 
Segon.- Consignar en el pressupost de l’any 2008 i successius l’import de 600 euros 
anuals amb càrrec a la partida corresponent.  
 
Tercer.- Trametre aquests acords a la Fundació Catalana per a la prevenció de 
residus i el consum responsable.  
 
 
El regidor Martí Ferrés diu que la Fundació és un col·laborador habitual en les 
campanyes de l’Ajuntament. Se li encarreguen feines que deriven de les subvencions 
de la Generalitat. Es creu oportú fer aquesta col·laboració, en el marc d’un conveni, i 
es considera positiu per la millora en preus de serveis i subministraments, també per 
una major disponibilitat, etc. 
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El regidor Andreu Gual diu que el seu grup es reitera pràcticament en el mateix que ha 
dit en el darrer punt. No ho creuen oportú, i consideren que n’hi ha d’haver prou amb 
el que s’obté de les subvencions.  
El regidor Martí Ferrés diu que les subvencions es tramiten a través d’ells.  
 
L’Alcalde enumera tot allò de més, a banda de les subvencions, que pot aportar la 
col·laboració. Diu que li sembla oportú, perquè podem fer una molt bona aportació per 
ambdues parts. 
 
El regidor Joaquim Brustenga creu que aquest servei el podem tenir igualment pagant, 
o bé en contacte amb d’altres ajuntaments.  
 
El regidor Santi Martí, diu que l’objectiu és el de reduir, reciclar i recuperar. I aquesta 
col·laboració és un benefici pel poble. 
 
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA AMB ELS SEGÜENTS VOTS: 4 VOTS 
A FAVOR D’INDEP-ERC I 3 DE PSC, I 5 VOTS EN CONTRA DEL GRUP DE CIU.  
 
 
 

16. MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2008 
 

 
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,  
L'ús social del català segueix disminuint any rere any arreu dels Països Catalans. Per 
aquest motiu, des de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL) 
volem donar un nou impuls a la normalització de la nostra llengua per mitjà de la 
dotzena edició del Correllengua. Una tasca que requereix de l’esforç de tothom. 
Només d’aquest manera podrem garantir que el català sigui una llengua viva i amb 
futur en un món cada cop més globalitzat.  

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 voluntat de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua catalana (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 amb l’abstenció del PP, es 
proposa al Ple l’adopció dels següents  

ACORDS: 
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1. Donar suport al Correllengua 2008 com a instrument reivindicatiu de la societat 

a favor de la plena normalització de l’ús social de la llengua arreu dels territoris 
de parla catalana i a favor de la seva unitat. 

2. 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. 

3. Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el 
Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària pel bon 
desenvolupament de les activitats programades. 

4. Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis 
d’aquesta corporació. 

5. Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d'Associacions 
per la Llengua catalana (CAL), al carrer Santa Perpètua,15 baixos 08012 de 
Barcelona, i als organitzadors del pas del Correllengua pel municipi. 

 
 

El regidor Jordi Sala explica que s’ha ampliat el termini del Correllengua, del 22 de 
juny al 8 de novembre. Estan plenament d’acord amb l’objectiu de la CAL i  amb 
donar suport logístic pels actes que es facin a Santa Eulàlia de Ronçana.  
 
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
 

 
17. MOCIÓ DE SUPORT A LA CAMPANYA CATALUNYA LLIURE DE BOSSES 

DE PLÀSTIC 
 
 

Les bosses de plàstic d’un sol ús que ens donen a les botigues, es converteixen 
ràpidament en un residu. Tant la fabricació com el seu tractament com a residus, són 
responsables d’importants afectacions ambientals, socials i econòmiques. 

Ens trobem amb un consum abusiu i sovint injustificat de la bossa de plàstic, ja que 
amb una vida útil curta (12 minuts) es consumeix i malbarata gran quantitat d’aigua i 
energia, a més del cost ambiental de l’explotació del petroli, un recurs no renovable, 
amb l’agreujant de ser un producte no degradable. 

A Catalunya creixen els residus i el consum de bosses de plàstic, -les deixalles 
augmenten el 47% en els darrers 10 anys i la causa principal són els envasos i bosses 
d’un sol ús-. S’ha estimat que a Catalunya, s’usen una mitjana de 5’4 bosses per 
família i setmana en cadenes comercials (Estudi FPRC, 2007), el que suposa que 
només amb un cap de setmana consumim més de 14 milions de bosses de plàstic a 
Catalunya. Les bosses de plàstic representen el 2’32% del pes de les deixalles a 
Catalunya, un consum de 110.000 tn a l’any  (font: CEPA-EdC, 2006). 
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Dades que demostren un consum injustificat i perjudicial pel medi ambient, doncs són 
fàcilment substituïbles per sistemes reutilitzables que permetin utilitzar-les moltes 
vegades (bosses de cotó, ràfia, bosses plegables, cabàs, carretó, etc). 

Raons per rebutjar les bosses de plàstic d’un sol ús: 

- Estan fabricades a partir de petroli, un recurs no renovables i molt costós 
- Suposen un 2’32% en pes de la brossa domèstica i unes 14 milions de bosses el 

cap de setmana 
- El seu reciclatge és escàs i costós energèticament. La majoria van a abocadors i 

incineradores 
- En la fabricació i incineració s’emeten gasos contaminants (dioxines, cianur 

d’hidrògen,,,) 
- Si cada català deixés d’agafar 1 bossa es deixaria d’emetre 117 tones de CO2 a 

l’atmosfera 
- Poden trigar fins 500 anys en descompondre’s 
- La seva dispersió al medi provoca l’afectació i mortaldat d’animals al medi terrestre 

i aquàtic 
- Són de fàcil substitució per sistemes reutilitzables 
 
Arrel dels seus impactes i de les múltiples actuacions i experiències d’arreu del món 
que s’estan desenvolupant respecte la limitació de la bossa de plàstic, queda clar que 
s’han de prendre mesures urgents per a posar-hi solució. 

S’han estat fent esforços des dels ens locals, entitats cíviques i ecologistes, alguns 
Gremis i cadenes comercials catalanes per conscienciar els consumidors i els 
comerços, però la via única dels acords voluntaris és insuficient per frenar de forma 
generalitzada el consum de bosses. Doncs, és del tot necessari i urgent el debat, 
conscienciació i l’acció de canvi en la direcció de limitar el consum de les bosses de 
plàstic entre tots els agents socials, econòmics i les administracions per tal d'aplicar 
solucions normatives i restrictives, pedagògiques i efectives. 

 
Conscients de la problemàtica ambiental i social d’aquesta situació, i de la necessitat 
d’aplicar polítiques ambientals de prevenció de residus, el nostre Ajuntament també 
ha de ser sensible a aquesta qüestió, és l’Administració més propera al ciutadà i en 
temes mediambientals com el que acabem de plantejar pot fer molt per reorientar la 
política de consum i de reducció de residus, doncs podem tenir un paper cabdal en 
contribuir a invertir les tendències de creixement dels residus, i en promoure un 
consum responsable, desenvolupant accions per conscienciar la població i els agents 
econòmics, i coneixedors de la campanya d’àmbit nacional que promouen la Fundació 
per a la Prevenció dels Residus i el consum responsable i la Federació d’Ecologistes 
de Catalunya, 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció dels 
següents  
 
ACORDS: 
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Primer.- Sumar-se a la campanya “Catalunya lliure de bosses de plàstic”. 
 
Segon.- Demanar i donar suport al Govern de la Generalitat de Catalunya i 
especialment al Departament de Medi Ambient i Habitatge, per a la regulació del 
consum indiscriminat i gratuït de bosses de plàstic a Catalunya: aplicació d’un impost 
ecològic a partir del gener del 2009. 

 
Tercer.- Desenvolupar una campanya progressiva de comunicació a la població 
(Escoles, entitats,..)i al sector comercial del municipi, dels acords d’aquesta moció i de 
la necessitat de limitació de la bossa de plàstic en el context de la prevenció de 
residus d’envasos i embolcalls, i les alternatives més ecològiques (bossa de roba, 
bossa plegable, carretó, cabàs...). 
 
Quart.- Adherir-se i participar en la declaració del 3 de juliol “Dia Català Sense Bosses 
de Plàstic”.  
 
Cinquè.- Continuar les dinàmiques començades en el marc de la Xarxa Comerç Verd 
de comerços respectuosos amb el medi ambient, fomentant principalment l’acord per 
a que els comerciants del municipi redueixin progressivament l’ús de les bosses de 
plàstic del comerç. 
 
Sisè.- Contactar amb els distribuïdors del municipi per a concretar la limitació de les 
bosses de plàstic de forma específica en els proveïments i activitats que desenvolupi 
l’ajuntament. 

Setè.- Comunicar aquest acord al Parlament de Catalunya i al Departament de Medi 
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 

El regidor Martí Ferrés explica que el volum de bosses de plàstic ha augmentat un 
47% en els darrers anys, estem al voltant d’un consum de 100.000 tones l’any. És 
necessari educar la població per tal de reduir l’ús de la bossa de plàstic i embolcalls, 
substituint-los per altres materials.  

Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
 

18. AFERS URGENTS I SOBREVINGUTS 
 
No n’hi ha cap 
 
 

19. PRECS I PREGUNTES 
 
Fora del precs i preguntes, el regidor Miquel Moret manifesta que en aquest primer 
any de legislatura, continua motivat, però amb una certa desil·lusió pel que fa a alguns 
temes que considera importants i creu que estan encallats: POUM, PAC, aigua de la 
riera, etc. Posa en dubte que s’estigui treballant, creu que es porten temes que no 
importants de debò, i creu que l’ajuntament va a pas lent.  
L’alcalde fa constar que la intervenció no constitueix cap prec ni cap pregunta. 
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La regidora Maria Bover fa les següents preguntes:  
 
1.- Hem vist que s’han col·locat unes antenes al campanar de l’església. Voldríem que 
ens informéssiu de quin operador són, si hi ha hagut queixes dels veïns i quina posició 
ha pres l’Ajuntament en quant a la col·locació de les antenes. 
 
El regidor Santi Martí respon que és l’empresa Vodafone qui ha instal·lat les antenes, 
sense permís. S’ha incoat expedient sancionador i de restabliment de la legalitat 
urbanística a l’empresa i a la Parròquia. 
Darrerament han presentat sol·licitud de compatibilitat urbanística i també un projecte 
d’instal·lació, però la compatibilitat urbanística és prèvia a l’activitat, i cal tramitar-ho 
davant d’urbanisme, atès que es tracta d’un edifici protegit.  
L’Ajuntament està fent un treball a tot el municipi sobre la ubicació de les antenes.  
 
2.- Hem sentit a dir que a causa de les últimes pluges el nou CAP s’ha inundat. 
Voldríem saber si és cert i si s’han pres mesures per evitar futures inundacions.  
 
El regidor Santi Martí respon que ho desconeix. 
L’Alcalde diu que l’obra l’està portant CAT Salut, i per tant ells porten el control sobre 
possibles anomalies. 
 
3.- Voldríem que el regidor d’acció social ens actualitzés la informació sobre el nombre 
de persones que han sol·licitat les ajudes de la llei de la Dependència,  i quantes han 
estat concedides. 
 
El regidor Joaquim Blanch pren nota de la pregunta i donarà les dades quan les tingui. 
 
La regidora Isabel Valls fa les següents preguntes:  
 
1.- En referència a la família que viu al costat del CEIP i que tenia problemes per 
objectes que es llançaven des de l’escola, vol saber si s’ha fet alguna actuació per part 
de l’Ajuntament. 
 
La regidora Anna Arnella explica que es va notificar la problemàtica a tots els que hi 
estan implicats, i s’hi està a sobre. Respecte la mesura plantejada, cal dir que la 
competència és de la Generalitat. També es va respondre la carta del Síndic, i va 
haver-hi visita de Sanitat que no va detectar anomalies.   
 
2.-Volen saber les darreres notícies que hi ha sobre les obres del 2on CEIP. 
 
La regidora Anna Arnella explica que l’aulari d’infantil estarà el proper 26 de juny, i la 
resta el 31 d’agost, això és el que han previst els responsables de l’obra.  
L’Alcalde diu que s’està interpel·lant els responsables de l’obra perquè no s’està gens 
content per part de l’ajuntament de com s’estan duent a terme les obres.  
El regidor Santi Martí diu que es va fer una reunió per organitzar tot el que quedarà 
pendent un cop enllestida pròpiament l’obra: serveis, subministraments, etc.  
Els serveis Tècnics municipals han fet la feina per assegurar l’alta de tots els serveis, 
les companyies estan contactades perquè es faci ràpidament el subministrament. Pel 
que fa al telèfon, l’instal·larà directament la Generalitat.  
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El regidor Jordi Sala afegeix que bona part del mobiliari ja és al magatzem de Can 
Xena.  
La regidora Isabel Valls lamenta la gestió poc efectiva, i que li sembla que ara millora 
una mica. Creu que no s’hi ha posat el mateix interès al principi com ara.  
L’alcalde lamenta que no s’apreciï el treball acurat que s’ha fet. S’hi està molt a sobre, 
amb cura, dedicació, il·lusió i atenció. Recorda a la regidora que no està en mans de la 
regidoria municipal sinó de la Generalitat.  
 
3.- Té entès que s’ha extraviat una documentació per a una subvenció de 120.000€ 
destinada a sufragar despeses de reformes del CEIP Ronçana. Pregunta què farà 
l’ajuntament i si pensa prendre altres mesures per ajudar econòmicament al CEIP. 
 
La regidora Anna Arnella diu que en tot cas cal preguntar-ho al Departament, en 
principi hi havia una suma de diners assignada a Santa Eulàlia, però quan hem passat 
a dependre de la Direcció Territorial de Vallès Maresme la informació que hem rebut és 
que no es disposa d’aquests diners. La regidora informa que l’ajuntament cada any fa 
actuacions de millora al CEIP, consensuades amb l’escola. L’estiu passat es van 
invertir 22.000€ (en manteniment i conservació). Ara el que tocaria seria una obra 
d’intervenció general, que se n’hauria de fer càrrec la Generalitat. Enguany 
l’ajuntament pintarà 3 aules que passaran a ser l’aula d’ordinadors, la de mestres i la 
biblioteca.  
 
4.-Pregunta si s’ha fet ja la desafectació de la casa del mestre, i si s’ha analitzat quin 
ús se’n farà d’aquest espai. 
 
L’alcalde diu que ja s’han lliurat les claus de la vivenda i properament els Serveis 
Tècnics Municipals faran una visita. Encara no s’ha analitzat a quin ús es destinarà. 
D’altra banda, s’està tramitant la desafectació a la Generalitat.  
 
5.- Vol saber què es farà amb el conflicte que hi ha a Pinedes del Castellet, en 
referència a les queixes d’un veí, i apunta una possible solució de tancar la porta de 
darrera de les instal·lacions esportives. 
 
El regidor Martí Ferrés explica que la porta de dalt es tanca a les 22’30 del vespre. El 
problema és de la gent que es pot quedar a fora del recinte parlant. Aquest darrer cap 
de setmana hi ha hagut més soroll del compte, i la policia va anar-hi i ho va gestionar. 
Sobre un altre suposat incident, quan la policia hi va acudir no va detectar res. 
La porta de darrera és de servei, i l’accés no es pot tancar definitivament, només en 
hores nocturnes, com de fet ja es fa.  
L’alcalde diu que hi ha mesures preses, i la policia hi està a sobre. El problema com a 
tal no hi és. Alguna persona ha trucat en ocasions a la policia, i quan aquesta s’ha 
adreçat al lloc dels fets, ha resultat que en alguns casos no hi havia motiu. La Policia 
no considera necessari adoptar mesures extraordinàries, però com a equipament 
públic que és, hi ha una atenció especial.  
 
El regidor Miquel Moret fa les següents preguntes:  
 
1. Vol alguna explicació referent al projecte de renovació dels vestuaris del camp de 
futbol: quin pressupost hi ha, qui el farà, etc. 
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El regidor Martí Ferrés diu que es farà en breu, i que serà amb un contractista de 
Santa Eulàlia.  
Els Serveis Tècnics Municipals han fet un projecte on es contempla adequar el terra i 
les parets, i que les dutxes siguin de pulsació. Diu que passarà el pressupost al grup 
de CIU. 
 
2.- Vol conèixer com està el tema de l’arranjament sostre pavelló si s’ha fet i si no, 
quan es preveu fer-ho.  
 
El regidor Martí Ferrés diu que aquest dissabte s’hi tornarà per a fer l’arranjament. 
  
3.- Vol conèixer en quin punt està l’actuació a la pista del pavelló. 
 
El regidor Martí Ferrés diu que primer cal una primera actuació de col·locar tela 
asfàltica i 6cm de formigó, i després es posarà el parquet. Això permetrà un rendiment 
superior a 12 anys.  
 
4.- Vol saber quin és el cost de la modificació de la barana de les grades del pavelló. 
 
El regidor Martí Ferrés diu que l’ha instal·lació l’ha fet la brigada municipal, i que li 
facilitarà al regidor de CIU el cost de l’actuació. El regidor d’esports diu que els usuaris 
han trobat satisfactòria la instal·lació d’aquesta barana. 
 
El regidor Andreu Gual fa les següents preguntes:  
 
1.- Vol saber què es pensa fer amb l’abastament d’aigua potable als veïns del 
Bonaire, ja que segons el regidor Santi Martí, quan tinguessin l’obra de connexió 
interna, ja podrien ser donats d’alta, però alguns veïns s’han trobat problemes en anar 
a Sorea. 

El regidor Santi Martí dui que hi ha dos documents legalment necessaris: la cèdula 
d’habitabilitat i el butlletí de l’instal·lador. I amb això ja es pot donar d’alta el servei. Es 
van donar ordres a Sorea perquè, sense disposar de la cèdula d’habitabilitat, ja es 
pogués donar l’alta del servei als veïns, donant un termini ampli per a aportar-la. Per 
tant, és possible contractar l’aigua, i ja hi ha veïns que tenen la cèdula.  

El regidor Miquel Moret creu que les coses s’han de fer més fàcils, sense posar pals a 
les rodes a la tramitació. 

El regidor Santi Martí diu que les lleis obliguen a tothom, i tant l’Ajuntament com Sorea 
han de fer-les complir. Per part de CIU s’ha malinterpretat l’escrit, ja que aquest va en 
la línia de demanar una mínima instal·lació per obtenir el butlletí de l’instal·lador, i s’ha 
trobat solució per al tema de la cèdula d’habitabilitat.  

2.- Vol saber com està l’obra que ha de procurar l’abastament d’aigua potable als dos 
veïns del Bonaire de l’altre costat de la carretera, i quin és el termini que previst per 
acabar-la.  

El regidor Santi Martí explica que s’ha tramitat el permís i està clar ja quin serà el 
traçat. A partir de l’autorització de la Diputació (xarxa de carreteres), s’anirà continuant 
amb els tràmits.  
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El regidor Joaquim Brustenga fa les següents preguntes:  
 
1.- Vol saber les dades d’utilització de les bicicletes de què disposa l’ajuntament.  
 
L’alcalde respon que des del desembre fins a la data s’han fet 24 usos, en 4 usuaris. 
  
2.- El Pla d’Acció Municipal recentment fet públic pels regidors de l’equip de govern, 
contempla a l’apartat de Planificació i Sostenibilitat, “mantenir l’oposició al Quart 
Cinturó”. El PSC de Santa Eulàlia ha mantingut sempre aquesta postura argumentant 
que no estava d’acord amb el traçat. Ara que el traçat és un altre, volem saber: 
 
a) Si l’actual traçat per Lliçà d’Amunt tampoc agrada al PSC i per tant si segueix 
oposant-se a la seva construcció. 
 
b) Quin seria el traçat amb el que estaria d’acord el PSC de Santa Eulàlia. 
 
El regidor Martí Ferrés diu que el seu posicionament dependrà de l’avantprojecte, de 
la solució que finalment en resulti. 
El regidor Joaquim Blanch diu que han mostrat sempre el seu desacord, en la forma 
com estava plantejat. Però també entenen que per un desenvolupament de tota l’àrea 
metropolitana, i per donar sortida a les mercaderies de ports, això ha de passar per 
ferrocarrils, però també per carreteres. En funció de com acabi finalment, es 
posicionaran d’una manera o d’una altra. I afegeix que pel desenvolupament 
econòmic, les infraestructures són necessàries. Potser quan arribi el moment, PSC i 
Indep-ERC no compartiran posicionament.  
 
L’Alcalde diu que s’han de tenir en compte les al·legacions que es van fer al PITC, i 
que es van consensuar per tots els grups del consistori.  
 
3.- L’Agència de Residus de Catalunya va atorgar a l’ajuntament una subvenció de 
171.434,57 euros per a la construcció de les dues plantes de compostatge previstes. 
El termini per a justificar aquesta despesa finalitzava el passat 20 de maig, però a una 
pregunta nostra del Ple del mes de setembre de l’any passat, el regidor Santi Martí 
ens va dir que hi havia hagut una pròrroga en aquest termini. Volem saber:  
 

a) Quan finalitza aquesta pròrroga. 
 
b) Si l’import de la subvenció es manté íntegra malgrat estigui previst construir 

una sola planta enlloc de dues. 
 

c) Si ja s’ha obtingut la Llicència Ambiental de la Generalitat i en cas negatiu, a 
què és degut que tardi tant en obtenir-se.  

 
El regidor Santi Martí diu que els terminis exactes no els recorda, ja els ho dirà. I 
explica que la pròrroga és íntegra, per tot al subvenció. S’han demanat informacions 
complementàries, i precisament demà hi ha reunió amb l’ARC per aquesta qüestió.  
 
4.- Respecte a les dependències policials, fa dos mesos l’alcalde ens va dir que amb 
el sergent de la policia local i els serveis tècnics municipals estaven visitant casernes 

ACTA PLE 29 MAIG DE 2008.doc  Pàgina 25 de 26  



                                      
de policia d’altres municipis, i ara que ja es tenia el programa funcional, calia només 
decidir quin havia de ser el disseny i el projecte. Demanem que se’ns expliqui en què 
s’ha avançat des d’aleshores. 
 
L’alcalde respon que s’ha millorat l’oficina d’atenció al ciutadà al local de la Policia. Pel 
que fa al projecte no s’hi ha treballat des d’aleshores perquè l’arquitecta que el duia 
actualment ja no treballa a l’ajuntament.  
 

 
 
I a tres quarts d’onze de la nit s’aixeca la sessió i s’estén aquesta acta i jo, la 
Secretària en dono fe.  
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