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                                       ACTA PLE EXTRAORDINARI 9 DE MARÇ DE 2006 
 

Caràcter: extraordinari 
Data: 9 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  
Artur Obach Martinez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A la Casa de la Vila a les vuit del 
vespre del dia 9 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 ACTES 
SESSIONS 26 DE GENER I 9 DE 
FEBRER 
 

2. RATIFICACIÓ REVISIÓ I 
ACTUALITZACIÓ DEL PLA LOCAL DE 
JOVENTUT 
 

3. APROVACIÓ PLEC DE 
CLÀUSULES I LICITACIÓ PER LA 
CONTRACTACIÓ DE LA REDACCIÓ 
DEL PROJECTE I EXECUCIÓ OBRES 
DE DUES PLANTES AGRICOLES DE 
COMPOSTATGE 
 

4. ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE DE GESTIÓ DE LES 
PLANTES AGRÍCOLES DE 
COMPOSTATGE. 
 
 
 
 
 
 
 



 

ACTA pleextra 9 MARÇ2006.doc  Pàgina 2 de 5 

  
 
 
1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS 26 DE GENER I 9 DE FEBRER 
 
 
ES SOTMETEN  A VOTACIÓ I S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
2. RATIFICACIÓ REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 
 
 
Atès que s’ha revisat i actualitzat el Pla Local de Joventut tot incorporant-hi alguns 
elements nous com la inclusió de les actuacions realitzades al llarg del 2005, les 
accions previstes per al 2006 de manera més detallada, i l’adequació al que expressa 
el Pla Nacional de Joventut, 
 
Atès que en data 13 de febrer de 2006 es va dictar decret d’Alcaldia en què s’aprovava 
la revisió i actualització del Pla, per tal de poder-se acollir a la concessió de 
subvencions per part de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla Nacional de 
Joventut de Catalunya, tot fent constar la necessarietat de la seva ratificació pel Ple,  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció dels 
següents  
 
 
ACORDS:  
 
Primer.- Ratificar la revisió i actualització exercici 2006, del Pla Local de Joventut de 
Santa Eulàlia de Ronçana 2005-2007. 
 
Segon.- Notificar aquests acords als efectes oportuns.  
 
 
 
El regidor Enric Barbany explica que aquesta actualització es deu bàsicament a tres 
circumstàncies: una, les actuacions que s’han fet al 2005, entre d’altres els 
pressupostos participatius; dos, que de la realització dels pressupostos s’han generat 
noves actuacions pel 2006, que es concreten en aquesta revisió del Pla. I tres, han 
canviat els eixos amb què s’estructuren els Plans per part del Pla Nacional de 
Joventut, i es volia que el Pla de Santa Eulàlia s’hi adaptés.  
 
El regidor Joaquim Brustenga diu que cal millorar molt aquesta àrea, ja que creu que 
no funciona com hauria de fer-ho, i que pot ser degut a l’acumulació de tasques/àrees 
en un regidor.  El regidor de CIU apunta al Punt d’Informació Juvenil com a exemple, 
dient que no funciona, i donant algunes xifres de freqüència dels usuaris. Diu que en 
13 mesos hi ha hagut 65 consultes de temes importants per als joves. Ho compara 
amb la utilització del Punt per a l’ús lúdic d’internet que és l’ús habitual. Hi ha pocs 
usuaris regulars, i els pocs que hi ha és per jugar o per xatejar.  Diu que en canvi, no 
es promociona l’esport.  
Cal revisar el Pla, i per això votaran a favor.  
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El regidor Enric Barbany diu que de l’elaboració del Pla Local de Joventut a finals de 
2004 i principis del 2005 una de les accions que en va sortir va ser el replantejament 
del Punt Jove. Des de finals del 2005 s’hi està treballant, per redefinir els usos que ha 
de tenir i per ara ja hi ha hagut canvis, però n’hi haurà més.  
El que passa a Santa Eulàlia passa a la resta del país, i arreu s’estan plantejant 
aquesta problemàtica per buscar-hi solucions; cal buscar altres utilitats i serveis 
complementaris per a aquest servei. 
 
Els serveis que oferien als joves els Punts d’Informacio Juvenil als anys 90 ara sembla 
que no els serveixen gaire.  
El regidor Barbany li diu al regidor Brustenga que si parla amb l’Oficina del Pla Jove de 
la Diputació de Barcelona i la Secretària General de Joventut de la Generalitat de 
Catalunya s’adonarà que aquest replantejament d’aquests equipaments juvenils també 
se l’estan fent. 
Així doncs, la reformulació del Punt Jove és un dels projectes importants de l’àrea de 
joventut juntament amb el de la participació jove.  
Els dos tècnics de l’àrea estan treballant en com treure el màxim profit d’aquest 
equipament pels joves.  
 
El  regidor Brustenga ho celebra, i pregunta, en referència al que diu el Pla Local, si 
s’han incorporat dos joves de l’àrea d’urbanisme al procés d’elaboració del POUM 
 
El regidor Enric Barbany explica que al que fa referència el Pla, és a les taules rodones 
que es van fer dins del marc de participació, una era d’entitats, i hi van assistir dos 
joves. Des de l’¡àrea de joventut es volia lligar amb allò que s’estava fent al municipi, i 
era important la inclusió de joves en el procés de participació del POUM.  
 
El regidor Martí Ferrés diu que sí que s’han fet actuacions conjuntes amb joventut, 
com va ser la creació del grup de sènior al club de futbol a Santa Eulàlia de Ronçana. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
3. APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES I LICITACIÓ PER LA CONTRACTACIÓ DE 
LA REDACCIÓ DEL PROJECTE I EXECUCIÓ DE LES OBRES DE DUES PLANTES 
AGRICOLES DE COMPOSTATGE 
 
 
Atès que per al desenvolupament de la nova gestió de Residus a Santa Eulàlia de 
Ronçana, és necessària construcció de dues plantes agrícoles de compostatge, prèvia 
redacció i aprovació del projecte b`sic d’aquestes,  
 
D’acord amb l’import de licitació i el que determina la legislació vigent en matèria de 
contractació el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per a licitar les obres 
esmentades, 
 
Vistos el plec de clàusules economicoadministratives i el Plec de condicions tècniques 
particulars, 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa,  
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Es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS:  
 
Primer.- Aprovar el Plec de clàusules econòmico-administratives particulars i el Plec de 
prescripcions tècniques, que han de regir la licitació, mitjançant el procediment obert 
amb concurs, per a la contractació de la redacció del projecte i la posterior execució de 
les obres de dues plantes agrícoles de compostatge i exposar-lo al públic pel termini 
de vint dies hàbils, mitjançant la publicació d’un anunci al BOP, als efectes de 
reclamacions. 
 
Segon.- Procedir a la licitació per a contractar les esmentades obres i, a aquest efecte, 
publicar simultàniament l’anunci de convocatòria del concurs públic, amb subjecció a 
les prescripcions del Plec de clàusules econòmico-administratives particulars i el Plec 
de condicions tècniques, si bé condicionada a allò que disposa l'article 122 del 
RDLeg.781/1986. 
 
ES SOTMET A VOTACIÓ I S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
 
4. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DE LES PLANTES AGRÍCOLES 
DE COMPOSTATGE. 
 
 
Atès que en el Ple ordinari de data 26 de gener de 2006  es van aprovar les bases 
que havien de regidor la contractació mitjançant procediment negociat, de la gestió 
de les dues plantes agrícoles de compostatge a Santa Eulàlia de Ronçana.  
Atès que s’han presentat diferents ofertes i que aquestes han estat valorades 
seguint els barems continguts a les bases,  
 
Atès que la Mesa de contractació ha proposat que les dues millors ofertes són les 
presentades pel Sr. Josep Barbany i pel Sr. Albert Rosàs, 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa,  
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS:  
 
 
Primer.- Adjudicar el contracte de gestió d’una planta agrícola de compostatge a Santa 
Eulàlia de Ronçana a Sr. Josep Barbany i al Sr. Albert Rosàs, per un preu en concepte 
d’arrendament dels terrenys de 600€/any i una retribució de 18.000€/any. 
  
Segon.- Facultar expressament l’Alcalde per la formalització dels corresponents 
contractes. 
 
El regidor Santi Martí explica que s’ha seguit el procediment, i que els tècnics han fet 
l’avaluació i van concloure que les dues millors ubicacions són les que es proposen 
per a l’adjudicació de la gestió. A part de les condicions concretes, hi havia dos motius 
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objectius de les propostes que han quedat desestimadest, que representaven 
impediments molt directes; un ha estat l’excessiva proximitat al nucli urbà, i l’altre la no 
disponibilitat d’un tractor amb reductora, imprescindible per a la gestió.  
 
El regidor Joaquim Brustenga planteja si es podria al·legar davant de l’adjudicació que 
s’acorda.  
 
Es respon que aquest acord ara cal notificar-lo a tots els licitadors, però que 
l’aprovació posa fi a la via administrativa, i que en tot cas es podria interposar recurs al 
contenciós.  
 
 
ES SOTMET A VOTACIÓ I S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
 
I a dos quarts de nou del vespre s’aixeca la sessió i s’estén aquesta acta i jo, la 
Secretària, ho certifico.   
 
 
 


