
 
 

   

  
 
 
 

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 

Caràcter:   ordinari 
Data:              27 de setembre de 2007 
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. MARTÍ FERRES I OLLE 

Sr. JOAQUIM BLANCH CONEJOS 

Sra. ANNA BLANCH LOPEZ 

Sr. FRANCESC MONTES I CASAS 

 
Absències justificades 
Sr. MIQUEL MORET I ESPINOSA 

 
Absències no justificades  
Cap 
 
Secretària 
Marina Escribano Maspons 
 
 
 
 
 

 
A la Casa de la Vila les vuit del vespre 
del dia 27 de setembre de 2007, 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 plenàries 
de dates 19 i 26 de juliol de 2007 

2. Informació diversa 
3. Donar compte del document de 
compromís del Corredor de Bus Exprés 
de la Vall del Tenes 
4. Ratificar nomenament representant 
AMTU 
5. Aprovació Compte General 
Ajuntament i òrgans autònoms exercici 
2006  
6. Modificació preus públics escola 
bressol 
7. Aprovació Perfils lingüístics dels llocs 
de treball de l’ajuntament  
8. Adhesió al Conveni AEAT FEMP  
9. Aprovació cessió en dipòsit del fons 
de la baronia de Montbui a l’Arxiu 
Comarcal del Vallès Oriental  
10. Modificació nomenclàtor 
11. Aprovació Festes Locals 
12. Afers urgents i sobrevinguts 
13. Precs i preguntes 
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1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS 19 i 26 de JULIOL DE 2007 
 
 

L’Alcalde sotmet a votació les actes corresponents a les sessions de dates 19 i 26 
de juliol de 2007, i S’APROVEN PER UNANIMITAT. 

 
 
2.   INFORMACIÓ DIVERSA 
 
La regidora d’educació explica que l’inici de curs escolar ha començat sense cap 
incidència destacable, exceptuant que en aquests moments les dues escoles estan 
compartint espais.  Respecte la 2a escola de primària explica que l’acta de replanteig i 
inici de les obres va ser el 18 de setembre.  
La regidora també dóna les xifres d’alumnat i professorat a cadascun dels centres del 
municipi: 126 alumnes i 10 professors al CEIP Santa Eulàlia; 480 alumnes i 39 
professors al CEIP Ronçana;107 infants i 14 mestres a l’escola bressol; 400 alumnes i 
44 metres a l’IES Vall del Tenes. 
  
El regidor Francesc Montes pregunta si s’ha fet el càlcul per poder preveure si amb la 
nova escola hi haurà les places necessàries pel futur.  
La regidora diu que amb la nova escola sí se solucionarà el dèficit de places escolars 
que existeix actualment.  
 
El regidor Santi Martí explica l’evolució de les obres d’abastament d’aigua potable del 
barri del Bonaire i del clavegueram. Les obres van començar a principis de setembre, i 
el ritme que s’està duent és l’adequat. Pel que fa a l’abastament d’aigua potable, tots 
els veïns que ho vulguin es connectaran a la xarxa, pel que fa al clavegueram, només 
s’executarà finament el tros per a donar servei a ....., i que es té previst d’acabar el 
mes de novembre. L’altre no es podrà fer per no haver-se pogut obtenir permís de pas 
per l’oposició del propietari.   
 
L’alcalde explica que al juliol es va iniciar la redacció de tots els projectes per part de 
TYPSA, contactada per l’ACA per a l’elaboració dels treballs de correcció del riu 
Tenes. Es preveu que els treballs s’allarguin fins l’estiu vinent. Així mateix, cap a l’estiu 
de l’any vinent està previst que s’iniciï l’obra de la bassa de laminació, i que al 2010 es 
faria la última obra del conjunt d’actuacions.  
D’altra banda, i dins del que s’havia acordat, el 13 de setembre es va reunir la 
Comissió de Seguiment, i es va organitzar una visita guiada, que va tenir una molt 
bona valoració perquè es va poder conèixer tota la informació i les preocupacions dels 
veïns.  Es va considerar molt útil pel treball que ha de fer l’equip redactor.  
 
El regidor Jordi Sala explica que s’ha fet l’adhesió com a Ajuntament a la setmana de 
la mobilitat sostenible i segura. El cap de setmana passat es va fer una bicicletada, 
durant la setmana el bus serà gratuït, (l’any passat es va constatar un augment de l’ús 
del servei), i per això es va considerar oportú repetir l’experiència. El proper diumenge 
un total de 4 autobusos de Barcelona dels anys 60, conjuntament amb Bigues i Lliçà 
d’Amunt, faran un recorregut pel municipi. La freqüència de pas serà de 15 minuts. 
Una altra mesura ha estat la instal·lació d’aparcaments de bicicletes a gairebé tots els 
equipaments municipals. Finalment informa que diumenge coincideix també amb la 
jornades europees del patrimoni, i es farà una bicicletada pel poble i els voltants.  
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3. DONAR COMPTE DEL DOCUMENT DE COMPROMÍS DEL CORREDOR DE BUS 
EXPRÉS DE LA VALL DEL TENES 
 
 
 
L’Alcalde dóna compte del document de compromís signat pels municipis de la Vall del 
Tenes: Parets del Vallès, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall, Bigues i Riells i Santa Eulàlia de 
Ronçana; i l’Associació per a la Promoció del Transport Públic per tal d’impulsar 
conjuntament la consecució del servei de Bus Exprés del corredor de la Vall del Tenes 
 
 
El regidor Jordi Sala  espera que aquest compromís tingui èxit, doncs seria molt bo per 
tota la Vall del Tenes. Explica que la idea és que cada autobús tingui 105 places,que hi 
hagi dues parades a cada poble, i que el servei es faci de 6 del matí fins tard al vespre. 
La freqüència de pas seria major de 6 a 9 del matí, i en la resta d’hores no seria tan 
elevada.   
El regidor explica que aquest compromís, que es va començar a parlar per posar-lo en 
marxa ara fa un any, a proposta de la regidoria de Mobilitat d’aquest ajuntament, és 
per a presentar-lo a la Direcció General de Transports Territorials de la Generalitat, 
atès que hi ha interès i pressupost, doncs ja hi ha un servei en l’actualitat, i quedaria 
reemplaçat. Amb aquest plantejament, la mitjana de temps per arribar a Barcelona 
seria, des de Bigues, d’uns 45 minuts.  
Així mateix es vol demanar prioritat dels autobusos en els carrils ràpids,i prioritat 
semafòrica.  
 
El regidor Joaquim Brustenga pregunta on seran les parades.  
El regidor de mobilitat diu que una seria a La Sala, per l’elevat nombre de veïns que es 
concentren al voltant, i l’altra, hauria de ser on hi hagi un aparcament per a poder 
deixar el cotxe. Aquest segon emplaçament s’haurà d’estudiar.  
El regidor ressalta que la força que es pot fer amb aquests 5 alcaldes és considerable, 
i també pel volum de població que representaran els 5 municipis, atès el creixement de 
que es preveu en els propers anys. 
L’alcalde diu que la iniciativa encaixa amb el Pla de Mobilitat, esperem que pugui 
haver-hi diligència, i també bona cooperació per part de Sagalés.  
 
 
ES DÓNA COMPTE 
 
4. RATIFICAR NOMENAMENT REPRESENTANT AMTU 
 
Atès que aquesta Corporació forma part de l’agrupació de Municipis titulars de Servei 
de Transport urbà de la Regió Metropolitana de Barcelona (AMTU), i que cal nomenar 
un nou representant del municipi,  
 
Atès que per decret d’Alcaldia núm. 125/2007 es va nomenar com a membre 
representar d’aquest municipi al si de l’Assemblea General de l’AMTU al regidor Sr. 
Jordi Sala Druguet,  
 
Es proposa l’adopció del següent  
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ACORD: 
  
Primer.- Ratificar el decret d’Alcaldia de nomenament del Sr. Jordi Sala Druguet com a 
representant de la corporació municipal a l’AMTU.  
 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
5. APROVACIÓ COMPTE GENERAL AJUNTAMENT I ÒRGANS AUTÒNOMS 
EXERCICI 2006  
 
 
Formulat per Alcaldia el Compte General del Pressupost General Únic de l’exercici 
2006 ha estat sotmès a la Comissió Especial de Comptes d’aquesta Corporació, que el 
dia vint-i-quatre de maig d’enguany ha emès el seu informe. 
 
Sotmès l’expedient a informació pública, mitjançant edictes al tauler d’anuncis i al 
Butlletí Oficial de la Província, número 130 de 31 de maig de 2007, sense que en el 
termini hàbil hagin estat formulades al·legacions. 
 
Vist el dictamen favorable amb de la Comissió Informativa, amb l’abstenció de CIU,  
Es proposa al Ple l’adopció del següent 
 
 
ACORD: 
 
Vist l’expedient del Compte General del Pressupost Únic de l’exercici 2006, i censurat 
el mateix, trobat conforme, es procedeix a la seva aprovació. 
 
El regidor Joaquim Brustenga diu que si es pogués votar separadament el de Set 
Comunicació, aquest el votarien a favor, però en aquest cas si la votació és conjunta el 
seu grup s’abstindrà.  
El regidor Francesc Montes també planteja que es puguin votar els dos comptes per 
separat.  
 
L’acord és únic, i per tant no es pot votar per separat.  
 
S’APROVA AMB 7 VOTS A FAVOR D’INDEP-ERC I PSC, I 4 ABSTENCIONS DE 
CIU i 1 DE PP. 
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6. MODIFICACIÓ PREUS PÚBLICS ESCOLA BRESSOL 
 
 
Atès que s’ha estimat convenient fer una modificació dels preus del servei de l’escola 
bressol municipal, atenent a la creació i  ampliació d’alguna de les activitats, 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa amb el vot en contra de CIU, 
Es proposa l’adopció dels següents  
 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’establiment dels preus públics per al Servei d’Escola Bressol Municipal 
segons les tarifes que s’annexen. 
     
Segon.-   Fer públics aquest acord  a través del tauler d’edictes de l’Ajuntament i del 
BOP. Aquesta darrera publicació determinarà l’eficàcia dels preus públics aprovats. 
        
Tercer.-  Instar l'Alcaldia pel desplegament i l’execució d’aquests acords. 
 
   
 
ANNEX: PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA 
BRESSOL MUNICIPAL 
 
 

*Tarifa 1. Quota mensual d’escolaritat          
139€ X 10 mensualitats 
 
Tarifa 2. Altres serveis: 
  
 Dinar diari 
fixe                                       

 
6,5 €/dia 

 Dinar 
esporàdic                                     

7,5€/dia 

* Hora extra diària (durant tot el  
mes)      

31€/mes       

 *Hora extra 
esporàdica                           

2,25€/hora extra 

 
 
* Aquests serveis s’incrementaran un 30% per als no residents a Santa Eulàlia de 
Ronçana. 
 
La regidora d’Educació diu que l’increment respon a l’increment de l’IPC, a l’adquisició 
de nou material: fotogràfic, noves tecnologies. I també al fet que com que s’ha 
convertit la sala polivalent en aula, hi hagut increment de personal. Actualment hi ha 
14 educadores. 
Tenint en compte tots aquests elements s’ha estimat fer un increment dels preus.  
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El regidor Joaquim Brustenga diu que no sap com s’ha tingut en compte aquest IPC, si 
l’increment el supera. Al seu grup li sembla que és carregar massa sobre els pares i 
mares els costos de l’Escola. Diu que és cert que hi ha més educadores, però també hi 
ha més alumnes. En conclusió, considera excessiu l’increment, i per això votaran en 
contra. 
 
L’alcalde explica que el que s’ha estimat per l’increment salarial, ha estat quasi del 7%. 
D’altra banda, la xifra del material no és afegit, sinó que va inclòs a la quota, i passa de 
5 a 6 euros. D’aquesta manera, les famílies acabaran aportant un 32% dels costos, la 
generalitat aporta el 33% com a màxim (si aprova els costos de l’Ajuntament), i 
l’ajuntament la resta. Aquesta és la idea que es segueix, com ja s’ha dit en anteriors 
ocasions, de repartiment en terços. I afegeix, que els costos de personal han 
d’augmentar, perquè hi ha reduccions de jornada retribuïdes, baixes maternals, etc. 
Entén que cal substituir aquest persona per mantenir el servei, i això representarà un 
increment per concepte de personal del 4-5% addicional.  
 
El regidor Brustenga diu que era l’explicació que esperava, i que és l’etern debat de les 
amortitzacions, que es segueixen aplicant pel càlcul dels costos, i el grup de CIU no hi 
està d’acord. Si es descomptessin, els pares pagarien menys.  
 
S’APROVA AMB 8 VOTS A FAVOR DE INDEP-ERC, PSC I PP , I 4 VOTS EN 
CONTRA DE CIU 
 
 
 
7. APROVACIÓ PERFILS LINGÜÍSTICS DELS LLOCS DE TREBALL DE 
L’AJUNTAMENT  
 
 
D’acord amb el Reglament per a l’ús de la llengua catalana a l’Administració local, 
aprovat en el Ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana el 28 de novembre de 
2000 i publicat en el BOP número 20 (23/01/01), el Servei Comarcal de Català del 
Vallès Oriental, del Consorci per a la Normalització Lingüística, exposa que cadascun 
dels llocs de treball, inclosos en el catàleg i la plantilla de l’Ajuntament de Santa Eulàlia 
de Ronçana i dels organismes que en depenen, ha de tenir associat com a tret 
definitori el corresponent perfil lingüístic que expressi el grau adient de coneixement de 
la llengua catalana per a exercir les tasques i funcions que li són pròpies. 
 
 Aquests perfils es fixen d’acord amb les habilitats i els coneixements lingüístics que proposa el 
Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els 
processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions 
públiques de Catalunya. 
 
En totes les modificacions de la plantilla i del catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament de 
Santa Eulàlia de Ronçana i dels organismes que en depenen s’ha de definir el perfil lingüístic 
de cada lloc de treball afectat. 
 
Per això, vista la proposta del Servei Comarcal de Català del Vallès Oriental, del Consorci per a 
la Normalització Lingüística,  
I vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa,  
Es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
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Primer.- Els perfils lingüístics dels llocs de treball inclosos en el catàleg i la plantilla de 
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana s’establiran en funció dels grups de classificació o 
tipus de titulació acadèmica exigida per a cada plaça tal i com es detalla a la taula que 
s’annexa a aquests acords. 
 
 
Segon.- Incorporar en la propera plantilla i el catàleg dels llocs de treball els perfils lingüístics 
anteriorment aprovats. 
 
 
ANNEX: PERFILS LINGÜÍSTICS DELS LLOCS DE TREBALL 
 
PERSONAL FUNCIONARI       GRUP PERFIL LINGÜÍSTIC 

1. Amb habilitació de caràcter estatal   

1.1       Secretari/ària interventor/a     B C    

2. Escala d'Administració general   

2.1       Cap de Serveis Econòmics C C 

2.2       Subescala administrativa                                          C C 

2.2       Subescala auxiliar                                              D C 

2.3       Subescala subaltern/a agutzil E A elemental 

3.   Escala d'Administració especial   

3.1  Subescala tècnica   

3.1.1    Enginyer/a  A C 

3.1.2    Arquitecte/a                                                 A C 

3.1.3    Aparellador/a   B C 

3.1.4    Delineant                                                           C B 

3.2. Subescala de serveis especials   

3.2.1    Sergent/a de la policia local C B 

3.2.2    Caporal de la policia municipal                                 C B 

3.2.3    Policia municipal                                                       D B 

PERSONAL LABORAL GRUP PERFIL LINGÜÍSTIC 

Auxiliar administratiu/iva                                                       D C 

Psicòleg/òloga  A C 

Bibliotecari/ària  D C 

Conserge de les escoles E A elemental 

Vigilants del poliesportiu E A elemental 

Personal de neteja  E A bàsic 
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Coordinador/a de Serveis de Joventut  B C 

Socorrista de la piscina   B 

Oficial de manteniment D A bàsic 

Oficial 1a D A bàsic 

Oficial 2a D A bàsic 

Peó/ona E A bàsic 

Conserge del Centre Cívic La Fàbrica  E A elemental 

Educador/a social B C 

Dinamitzador/a cultural  B C 

Encarregat/ada brigada d’obres D A elemental 

Manobres (Pla d’ocupació) E A bàsic 

Netejador/a familiar (Pla d’ocupació) E A bàsic 

Arquitecte/a  A C 

Tècnic/a de Medi Ambient  B C 

Enginyer/a tècnic/a B C 

Treballador/a social B C 

Treballador/a familiar  E A elemental 

Conserge de les instal·lacions esportives (camp futbol) E A elemental 

Mestres (escola bressol) B C 

Educadors/es (escola bressol) C C 

Aux. educador/a (escola bressol) D C 

Ajudants Set Comunicació  B C 

Aux. administratiu/iva de la centraleta de la Policia  D C 

 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
 
8. ADHESIÓ AL CONVENI AEAT FEMP  
 
 
Vist el conveni subscrit entre l’Agència Estatal d’administració Tributària i la Federació 
Espanyola de Municipis i Províncies en matèria de subministrament d’informació de 
caràcter tributari a les entitats locals, 
 
Atès que és voluntat d’aquest ajuntament d’adherir-se a l’esmentat conveni, 
considerant que seria molt beneficiós per al desenvolupament de les tasques 
municipals, establir un sistema estable, àgil i periòdic de subministrament d’informació 
per part de l’Agència Tributària a l’entitat local 
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa,  
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS:  
 
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana al conveni 
subscrit entre l’Agència Estatal d’administració Tributària i la Federació Espanyola de 
Municipis i Províncies en matèria de subministrament d’informació de caràcter tributari.  
 
 
Segon.- Facultar expressament el senyor Alcalde per a la seva signatura i per al 
desplegament d’aquest acord. 
  
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
9. APROVACIÓ CESSIÓ EN DIPÒSIT DEL FONS DE LA BARONIA DE MONTBUI A 
L’ARXIU COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL  
 
 
Atès que el Fons històric de la Baronia de Montbui, propietat de l’Ajuntament de Santa 
Eulàlia, es troba, des de 1963, cedida en qualitat de dipòsit, a l’arxiu municipal de 
Granollers,  
 
Atès que la Baronia de Montbui, estava composada pels pobles i parròquies de Santa 
Eulàlia, Lliçà d’Amunt, Sant Feliu de Codines, l’Ametlla, Samalús, Bigues, Palaudàries, 
Sant Mateu de Montbui i una part del terme de Caldes de Montbui, i per tant és un fons 
amb caràcter semi-comarcal  
 
Atès que des de la Direcció General del Patrimoni Cultural s’ha proposat que 
l’Ajuntament faci cessió en dipòsit de l’esmentat fons a l’Arxiu Comarcal del Vallès 
Oriental (la seva personalitat jurídica és representada pel Departament de Cultura i 
Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya) 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció dels 
següents  
 
ACORDS:  
 
Primer.- Cedir en dipòsit del Fons de la Baronia de Montbui a l’Arxiu Comarcal del 
Vallès Oriental.  
 
Segon.- Comunicar prèviament a l’Ajuntament de Granollers que es deixa sense efecte 
la cessió en dipòsit feta l’any 1963. 
 
Tercer.- Fer trasllat d’aquests acords a l’Arxiu Comarcal del Vallès Oriental. 
 
El regidor Joaquim Brustenga diu que els sembla fantàstic, i aniria més enllà, 
plantejant que des de l’Ajuntament s’incentivi que aquestes masies que hi ha al 



 

    Pàgina 10 de 23 

municipi, amb documents antics, fessin la cessió a aquest arxiu perquè d’aquesta 
manera es mantindria, i es conservaria millor, i també es podrien traduir per experts.  
 
 L’alcalde diu que és una proposta a considerar, i que cal mirar com vehicular aquest 
suggeriment.  
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
 
10. MODIFICACIÓ NOMENCLÀTOR 
 
Vista la sol·licitud formulada per Rafael Bové i Consol Pañach per tal que es procedeixi 
a modificar el nom de la casa on resideixen, que actualment al padró municipal consta 
com a Can Burch, pel nom de Molí d’en Burch, 
 
Vistos els diversos documents que fan adequat el canvi de denominació, entre ells 
l’escriptura pública i la fitxa corresponent del catàleg de masies, dins de l’Avanç del 
POUM,  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa,  
 
 
ACORDS:  
 
Modificar el nomenclàtor de Santa Eulàlia de Ronçana, establint:  
 
Per a la casa que actualment consta al padró municipal com a Can Burch, hi figuri en 
el seu lloc, el nom de “Molí d’en Burch”.  
 
 
Tots els regidors presents estan d’acord amb rectificar “Burch” per Burc, sense l’ús de 
la “h”, d’acord amb la normalització lingüística, que estableix que els noms, tal com 
Vich, que havien adquirit aquesta “h” final, es normalitzin i la facin desaparèixer, tal 
com és de la manera correcta.  
Es modifica l’acord, que queda com es transcriu a continuació:  
 
“ACORDS:  
 
Modificar el nomenclàtor de Santa Eulàlia de Ronçana, establint:  
 
Per a la casa que actualment consta al padró municipal com a Can Burc, hi figuri en el 
seu lloc, el nom de “Molí d’en Burc”.  
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
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11. APROVACIÓ FESTES LOCALS 
 
 
Atès que des de la Conselleria de Treball i Indústria s’ha començat a preparar l’Ordre 
de Festes Locals de Catalunya per l’any 2008, 
 
Atès que segons l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors, de les catorze festes 
laborals, dues són locals i han de ser fixades per ordre del Conseller de Treball, a 
proposta dels municipis respectius.  
 
I atès que l’acord ha d’ésser adoptat pel Ple de l’Ajuntament, 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, 
es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Establir com a dies de festa local el 10 de desembre, Santa Eulàlia; i el dia 25 
de juliol, Festa Major d’Estiu. 
 
 
Segon.- Fer arribar aquests acords a la Conselleria de Treball I Indústria als efectes 
pertinents. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
12. AFERS URGENTS I SOBREVINGUTS 
 
12.1. CORRELLENGUA 2007 
 

1- Ratificar la urgència 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 

 
2- Moció:  

 

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 (CAL), es vol 
donar un nou impuls a la normalització de la nostra llengua per mitjà de l’onzena edició 
del Correllengua. Una tasca que requereix l’esforç de tothom, només d’aquesta 
manera es podrà 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. 
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Atesa la necessitat d’assolir la plena normalitat del català arreu del territori, convertint-
la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat, i en l’element d’integració de 
les persones nouvingudes. 

Atesa la consolidació que després de deu anys està assolint la iniciativa cívica del 
Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i 
societat civil en general,  

Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua (CAL), 
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots 
els municipis i comarques de parla catalana, 
 
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest 
municipi, 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Donar suport al Correllengua 2007 com un instrument reivindicatiu de la 
societat a favor de la plena normalització i de l’ús social de la llengua catalana arreu 
dels territoris de parla catalana i a favor del respecte a la seva unitat. 
 
Segon.- Donar suport a la necessitat d’un nou marc legislatiu per a la nostra llengua, 
que es concreti amb una nova llei de Política lingüística.  
 
Tercer.- Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el 
Correllengua i aportar la infraestructura necessària per al normal desenvolupament de 
les activitats programades. 
 
Quart.- Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis 
d’aquesta corporació. 
 
Cinquè.- Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions 
per la Llengua catalana (CAL), i als organitzadors del pas del Correllengua pel 
municipi. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
12.2. MOCIÓ PEL RETORN PAPERS DE SALAMANCA 
 
 

1- Ratificar la urgència 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 

 
2- Moció:  

 
Atès que l’objectiu bàsic del retorn dels documents catalans de l’Arxiu de la Guerra 
Civil de Salamanca és restituir-los a les persones, partits sindicats i entitats de tota 
mena que en van ser espoliats el 1939. 
 
Atès que aquest procés s’ha interromput des de l’octubre passat, quan els tècnics 
acabaren la identificació dels documents i objectes catalans. 
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Atès que recentment ha mort l’artista Carles Fontserè, que tant havia lluitat per la 
recuperació dels seus cartells, sense poder veure aquesta restitució, no es pot 
consentir que cap altre afectat pugui desaparèixer sense veure la justa restitució dels 
seus béns, 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
ACORDS:  
 
Primer.- Adherir-se a la denúncia d’aquesta situació feta per la Comissió de la Dignitat, 
persones, partits, sindicats i entitats afectades per l’espoli. 
 
Segon.- Demanar al Ministre de Cultura César Antonio Molina Sánchez que 
immediatament prossegueixi, en cooperació amb el Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, el procés d’identificació dels documents i objectes catalans 
de l’Arxiu de la Guerra Civil requisats a persones i entitats catalanes. 
 
Tercer.- Que un cop corroborada la identificació, la Comissió Mixta Ministeri de Cultura 
-Generalitat, en el termini de tres mesos que preveu la Llei, retorni a la Generalitat de 
Catalunya els documents i objectes arrabassats per la força el 1939, amb la finalitat 
que aquesta en pugui fer efectiva la restitució als seus legítims propietaris. 
 
Quart.- Adherir-se a l’acte convocat per la comissió de la dignitat pel dia 21 d’octubre 
al Palau Sant Jordi amb el títol “La Nació Catalana diu PROU, volem tots els papers”. 
 
Cinquè- Comunicar aquesta moció al Ministre de Cultura, el Conseller de Cultura de la 
Generalitat i la Comissió de la Dignitat. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
13. PRECS I PREGUNTES 
 
1. La regidora Isabel Valls fa la següent pregunta:  Des de fa un temps i arran de la 
construcció de la nova escola d’educació infantil i  primària,  estem assistint a un 
escenari de difícil qualificació des del nostre punt de vista i que intentarem sintetitzar al 
màxim. Serà difícil.  
· Pel juny del 2004, l’alcalde d’aleshores, segons les seves pròpies paraules, va 
començar les negociacions amb els propietaris del sòl on s’havia d’ubicar la nova 
escola, per tenir l’escola feta “a l’horitzó del 2007”. 
 
· El 17 de febrer del 2005, vuit mesos després, s’aprova inicialment l’ocupació directe 
del terreny on s’ha de situar l’escola, amb l’abstenció de CIU i s’obre el període 
d’al·legacions que, per cert, s’ha d’ampliar, ja que no s’ha facilitat tota la documentació 
als propietaris. Un cop allargat el termini d’al·legacions, quan s’acaba, es descobreix 
que no s’ha identificat correctament la propietat, que els propietaris d’aquells terrenys 
són unes altres persones i, per aquest motiu,  

· El 26 de maig del 2005 s’ha d’arxivar tot l’expedient i tornar a començar. 
han passat 3 mesos des de l’inici de l’expedient. 11 mesos des que es van iniciar les 
converses amb els “propietaris”. 
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· el 24 de novembre del 2005 es torna a aprovar inicialment l’ocupació directe del 
terreny on s’ha de situar l’escola.  
Han passat 9 mesos des de l’inici de l’expedient. 17 mesos des que es van iniciar les 
converses amb els “propietaris”.  
· el 9 de febrer de 2006 s’aprova l’ocupació directa. 
 
Han passat 12 mesos des de l’inici de l’expedient. 20 mesos des que es van iniciar les 
converses amb els “propietaris”.  
en aquest ple, els regidors sr. Joaquim Brustenga i sr. Francesc Montes pregunten que 
què passaria si aquests terrenys no estiguessin lliures de càrregues o bé si estiguessin 
afectes a drets legitimaris o bé com a garantia. La resposta no és contundent, ni molt 
menys. ningú no respon : “no, no ho estan”, sinó que el que es diu és que, en aquest 
cas, s’hauria de fer el tràmit per alliberar-los. 
 
És a dir, al cap de 20 mesos d’haver iniciat les converses amb els “propietaris”, no 
queda clar que el govern municipal sàpiga si els terrenys estan o no lliures de 
càrregues. 
 
· el 23 de març del 2006 es dóna compte de la signatura del conveni de cessions 
anticipades amb els propietaris. ara sí, ara correm-hi tots! ara tot són reunions 
extraordinàries!  
 
· el 25 d’abril del 2006 es fa la cessió de sòl a la Generalitat perquè pugui construir-hi 
la nova escola. 
 
Han passat 14 mesos des de l’inici de l’expedient. 22 mesos des de l’inici de les primeres 
negociacions amb els propietaris i ha quedat demostrat que tot el procés des de 
l’ajuntament es podia haver tancat amb 2 mesos. 
Sempre s’ha sabut que l’execució de les obres de la nova escola durarien 18 mesos i 
aquell  “horitzó del 2007” a hores d’ara ja no és possible. 
 
El 25 d’abril del 2006 sabem que és del tot impossible que des de la Generalitat es 
puguin complir els terminis. La nova escola no pot estar acabada pel setembre del 
2007 de cap manera! 
 
Doncs diguem-ho als ciutadans de Sta. Eulàlia amb totes les paraules: ho hem fet molt 
malament i per aquest motiu els nostres nois i noies hauran d’estar  més temps en 
molt males condicions. És així.  
 
A partir d’aquest moment comença el tràmit a la Generalitat. Però encara no n’hem 
tingut prou i continuem fent les coses d’estar per casa. 
 
Ara ja sabem, perquè ho va explicar amb dades i detalls davant de l’Alcalde i davant 
de la pròpia Regidora d’Educació, el dia 23 de juliol el Sr. Camil Fortuny, Director 
General dels Serveis Territorials del Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya, que el darrer document que havia de facilitar l’Ajuntament per poder 
completar aquest expedient i que la Generalitat pogués iniciar els tràmits de 
negociació del finançament amb l’ Institut Català de Finances, el va lliurar el dia 13 de 
juliol. I jo en aquesta reunió no vaig sentir ni a l’Alcalde, ni a la Regidora, desmentint 
en cap moment les paraules del Sr. Fortuny, ni desmentint  l’allau de dates i detalls 
amb els quals ho va demostrar. 
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Per cert, que aquest govern i l’anterior tenen greus problemes amb els Registres: 
primer es confonen de propietaris i ara el document que no es va facilitar a la 
Generalitat era el certificat de càrregues dels solars. I els recordo que hi va haver 2 
Regidors que en el ple del febrer del 2006 ja  van preguntar per les càrregues dels 
solars.  
 
El repàs dels fets ens permet afirmar que a Sta. Eulàlia tindrem escola perquè des de 
la Generalitat s’han obviat totes les mancances i totes les negligències del Govern 
Municipal i s’ha donat tràmit a un expedient seguint un protocol extraordinari. Per tant 
el titular seria el següent: Tindrem escola malgrat la gestió del Govern Municipal.  
 
I en canvi, l’equip de govern ha escenificat públicament tot el contrari, i ha  fet creure a 
tothom que des de l’Ajuntament s’havien fet bé les coses, manipulant la informació per 
tots els mitjans al seu abast i simulant el seu suport a les famílies, que sí que han fet 
tot el possible per pressionar i donar més agilitat al procés i que estan, lògicament, 
molt preocupades per la situació i pel futur dels seus fills. Les famílies sí que tenen tot 
el nostre suport. 
 
Hem hagut d’assistir a una sèrie de manifestacions i reunions, amb el Director 
General, amb el Conseller, convocatòries, desconvocatòries i pèrdues de temps 
general i al final manca de confiança amb les Institucions. Tot lamentable i que es 
podia perfectament estalviar. Amb tot aquest desori hem arribat fins aquí. 

Però no s’acaba aquí! Les irregularitats continuen. I per això preguntem a la Regidora 
d’Educació: 

- Per què una obra que ha començat el dia 6 de setembre no s’ha tancat, ni 
senyalitzat, incomplint tota normativa de seguretat i salut, fins el dia 25 de setembre?  

La regidora Anna Arnella diu que no s’han començat el dia 6 sinó el 18, i que abans 
s’han estat fent moviments de terres. 

- A quina data es va produir l’Avís Previ i a quina data es va obrir el nou Centre de 
Treball? I sol·licitem aquí mateix còpia d’aquests 2  documents. 

- A quina data es va aprovar el Pla de Seguretat d’aquesta obra? I sol·licitem aquí 
mateix còpia d’aquest document. 

- Suposem que com a responsable de la Regidoria d’Educació, i donat el malestar que 
el retard d’aquestes obres està provocant a les famílies, disposa d’una còpia del 
Plàning d’execució de les obres que ha fet el Constructor i pensem que vostè, 
personalment, n’està fent el seguiment i està al corrent del desenvolupament d’aquest 
plàning. Vostè mateixa ja ha dit que “potser” no es podrà començar a ocupar l’escola 
pel gener, sinó que “potser” serà el 18 de febrer. Però el pla què diu? Sol·licitem aquí 
mateix còpia d’aquest pla. I quin és el pla alternatiu que té, si tampoc no es pot el 18 
de febrer?  

- Suposem també que, independentment dels tècnics que estan fent la seva funció, 
des de cada part, i davant les mobilitzacions que hi ha hagut de la ciutadania i que 
vostè ha acompanyat, en molts casos, haurà pensat en organitzar una Comissió de 
Seguiment de les obres que inclogui  totes les parts interessades per poder fer un 
repàs setmanal de l’evolució de l’obra, d’acord amb el pla d’execució previst i perquè 
d’aquesta manera hi hagi una informació clara, puntual i objectiva. Si no ho ha previst, 
i demanem que es creï immediatament aquesta comissió i demanem, també, que el 
nostre Grup Municipal en formi part. 
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- Em dirigeixo a 2 Regidors: a la Regidora d’Educació i al Regidor de Serveis 
Ambientals: Al marge de les oliveres, quants arbres més s’han arrencat per desbrossar 
aquests terreny? Hi ha pins i alzines trinxats al costat mateix de l’escola. Suggerim que 
es treguin de pressa, almenys per temes d’estètica i, si pot ser, que des de les seves 
Regidories es pensi en una forma de recuperar tants arbres com s’hagin arrencat.   

L’alcalde respon que segurament aquest Ajuntament no ha fet tot el que havia de fer o 
de manera perfecta perquè aquesta escola fos una realitat. També diu amb claredat 
que està convençut que els dos grups que formen part de l’equip de govern, hi han 
aportat el millor de cada un. Demanaria equanimitat. S’alegra per les moltes persones 
que hi han posat molt d’esforç, d’aquest poble, de l’Ajuntament i d’altres. CIU s’hauria 
de preguntar què ha fet per aquesta escola en aquest any i en d’altres anys. El CEIP 
Ronçana té tres línies des de fa molts anys. Quan es faci el nou, en tindrà dues. D’altra 
banda, explica que alguns dels propietaris dels terrenys no van facilitar les coses i fins 
que no es va anar per la via de l’ocupació dels terrenys, fins aquell moment no van 
voler signar el conveni. L’Alcalde diu que en no comparteix l’opinió de la regidora 
Isabel Valls respecte el que va dir el Sr. Camil Fortuny i per això aquest ajuntament va 
desmentir el que va dir. No accepta de cap manera que digui que l’Ajuntament va 
manipular la informació als medis. 

El regidor Francesc Montes diu que en anteriors legislatures no hi eren, però a les 
altres, el municipi no tenia necessitat d’escola nova. 

L’Alcalde diu que en els anys 2000, 2003...en aquests anys sí que es podria haver 
treballat per la consecució d’una segona escola al municipi i no es va fer. 

 

El regidor Joaquim Brustenga diu que pel què fa a mandats anteriors, cap d’ells hi era, 
però sí que el grup CIU va posar en marxa el projecte de l’escola bressol. I referent a 
la segona escola de primària, el grup va posar de manifest les mancances, perquè es 
fessin bé les coses.  

 

El regidor Santi Martí diu que abans de l’inici de les obres es van fer actuacions per 
poder ubicar els arbres en algun altre indret. Això després que el tècnic digués quins 
arbres eren  prioritaris pel seu valor i per ser recuperables. I van ser tots traslladats, i 
es troben bé en una instal·lació o bé a disposició, excepte dos roures que es troben 
fora del terreny de l’escola (queden al vial), i una olivera dins l’escola. L’empresa 
mirarà de conservar-los tot i que el seu trasllat és difícil. El responsable de l’empresa 
es va comprometre a satisfer el preu de l’olivera perquè no sabia què havia passat. La 
resta d’arbres, pins i ullastres, no són rellevants. 

La regidora Anna Arnella diu que d’ara al proper ple es facilitarà el document requerit, 
ja que en aquests moments no el té. També informa que hi ha una comissió de 
seguiment amb  representants de l’ajuntament i de l’empresa. 

La regidora Isabel Valls ha suggerit que es retirin de terra i ràpid, i també proposa que 
es podria fer un acte pedagògic per replantar-los i torna a preguntar sobre el risc que 
s’ha corregut en iniciar les obres. 

La regidora Isabel Valls pregunta si hi ha Comissió de Seguiment d’obres i qui en 
forma part.  



 

    Pàgina 17 de 23 

La regidora Anna Arnella li respon que hi ha una comissió de seguiment de la que en 
formen tècnics i regidors.  

La regidora Isabel Valls pregunta si es pot fer una Comissió de Seguiment ampliada 
amb els grups, perquè no corri la informació desvirtuada. I pregunta si s’ha mirat el 
plàning, perquè diu que la finalització de les obres “potser seran pel febrer”. Demana 
funcionar menys d’estar per casa i considera que hi ha hagut una ineficàcia absoluta. 

L’alcalde diu que els ritmes mai poden ser ajustats ni precisos. Es recullen els 
suggeriments i l’equip de govern els valorarà. Demana que tothom posi el millor d’ells 
mateixos per a la construcció de l’escola.  

La regidora Isabel Valls respon que quan diu que  es manipula la informació és perquè 
la gent s’ha mobilitzat perquè els faltava aquesta informació, perquè considera que no 
es diuen les coses pel seu nom. 
 

2. La regidora Isabel Valls fa la següent pregunta: Sembla que no està previst que hi 
hagi transport escolar per la Segona Escola. Si es confirma, és una molt mala notícia 
per totes aquelles famílies que viuen lluny, (Font d’Abril, La Vall...). Volem saber si des 
de la regidoria d’Educació s’ha pensat en una solució per aquest problema. 

La regidora Anna Arnella respon, que de moment encara no. El Consell Comarcal no 
posa transport per a les escoles. S’hi està pensant. 

 
3. La regidora Isabel Valls fa la següent pregunta: La nostra Policia Local es manté en 
unes instal·lacions deplorables. Se’ls ha fet la promesa que quan el nou CAP estigui 
en funcionament, es traslladaran al local on ara hi ha el CAP provisional. La regidora 
pregunta si és cert que la Policia Local s’instal·larà on hi ha ara el CAP Provisional, 
quan està previst que això es produeixi, i quines obres d’adaptació del local i quin 
pressupost hi ha previst. 

L’alcalde diu que es treballa des de fa setmanes amb el sergent per veure el millor lloc, 
calendari, etc. Encara no es pot assegurar la nova ubicació. S’ha de mirar que la 
Policia pugui tenir millors instal·lacions i això està dins del projecte de govern, i quan 
estigui més definit es comunicarà i s’informarà degudament. 

5. La regidora Isabel Valls fa la següent pregunta al Regidor de Cultura i Festa Sr. 
Jordi Sala: On va situat el nou Auditori que va prometre durant la campanya electoral i 
quins terminis hi ha previstos? 

6. La regidora Isabel Valls fa la següent pregunta al Regidor de Cultura i Festa: La 
Biblioteca seguirà estan en el lloc on és ara? Caldrà ampliar l’espai actual? Quin és el 
calendari que té previst per a la remodelació i actualització de la Biblioteca?   

7. La regidora Isabel Valls fa la següent pregunta: corren rumors de que l’anomenada 
Casa del Mestre quedarà lliure i disponible al mes de gener. Volem saber què hi ha de 
cert en això i en tot cas, quin ús se li pensa donar a aquesta casa. 

Respecte a aquestes preguntes referents a equipaments, l’Alcalde informa que pel què 
fa a la casa del mestre s’està treballant des d’una visió completa de tots l’espai, de tota 
la zona, per definir els usos més adequats i el moment de creació. 

El regidor Jordi Sala explica que el mes de maig es va aprovar el pla funcional d ela 
biblioteca,, però allí encara no es defineix el lloc. L’ any que ve ja es veurà. Però sí 
s’està treballant pel PUOSC per les biblioteques i també a la Xarxa de la Diputació per 
la redacció del projecte de la biblioteca i Sala Polivalent-Auditori 
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8. La regidora Maria Bover fa la següent pregunta: volem saber si el Martí Ferrés ha fet 
pressions perquè l’ajuntament atorgui una subvenció a una família concreta de Santa 
Eulàlia? 
 
El regidor Martí Ferrés diu que no ha fet cap pressió, només un comentari i ell ho va 
passar a Serveis Socials, explica la situació d’aquesta persona, responent a la 
pregunta de la regidora Maria Bover; es menciona el nom de la persona que es tracta.  
La Secretaria adverteix en relació a  la protecció de dades de caràcter personal i que 
s’abstinguin de fer referències personals, ja que la sessió del ple és un acte públic i 
s’estaria vulnerant la intimitat de les persones. 
S’acorda passar a un altre tema i tractar aquest en un altre moment. 
 
9. La regidora Maria Bover fa la següent pregunta: durant l’anterior mandat el nostre 
grup va demanar que Canal Set retransmetés els Plens en directe, petició que va ser 
denegada per raons tècniques. Ara demanem que es gravin de manera íntegra i es 
faciliti una còpia a cada grup municipal. Això no comporta cap problema tècnic, per 
tant el poder-ho fer depèn només d’una decisió política.  
 
L’alcalde pren nota de la petició. 
  
10. La regidora Maria Bover fa la següent pregunta: El grup d’Independents-ERC 
vareu assumir durant la campanya electoral la proposta de CiU d’atorgar la gratuïtat de 
l’autobús municipal a les persones de la tercera edat. És evident que no us calia fer la 
promesa ja que estant al govern només calia posar-ho en pràctica. Però com no ho 
vareu fer aleshores, ara demanem formalment que s’estableixi de manera immediata 
la gratuïtat de l’autobús urbà a les persones de la tercera edat de Santa Eulàlia. 
 
L’alcalde diu que pren nota de la petició. 
 
11. La regidora Maria Bover fa la següent pregunta: Sembla que la construcció del nou 
CAP porta algun temps de retard. Volem saber quan està previst que s’acabi i quin 
retard haurà tingut? 
 
El regidor Santi Martí diu que la previsió és pel 15 de novembre, però que des de 
l’equip de govern es tenen dubtes, perquè no ho troba realista. Això comporta un 
retard de 4 mesos, ja que havia d’estar pel juliol. El regidor informa que la direcció la fa 
directament la generalitat. 
 
12. La regidora Maria Bover fa la següent pregunta: Tots els grups coincidim en què 
cal la construcció d’un Centre de Dia per a la gent gran. Sabem que l’equip de govern 
contempla la possibilitat de fer-ne un de mancomunat amb els altres pobles, però és 
evident que en tot cas això no es podria fer abans d’uns quants anys. Per altra banda 
ens consta que una de les residències de la tercera edat del nostre poble té interès en 
ampliar per crear un Centre de Dia, cosa que permetria disposar-ne a curt termini. 
Demanem que s’iniciïn converses el més aviat possible amb els interessats per tal de 
veure si es pot arribar a un acord definitiu.   
 
El regidor Joaquim Blanch diu que coneix el cas d’aquestes persones, i és voluntat que 
es faci una presa de contacte per començar a parlar de les possibilitats. 
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13. La regidora Maria Bover fa la següent pregunta: La festa de cap d’any dels joves 
és de les més participatives, i cada any es celebra al pavelló. Voldríem que la regidora 
de Joventut ens expliqui si té alguna alternativa per oferir als joves, en cas de que al 
pavelló hi hagi parquet i no s’hi puguin celebrar festes. 
 
La regidora Anna Blanch diu que el parquet és prou bo, i que compten amb la 
possibilitat de posar una lona a sobre, que és específica per a aquestes activitats. 
 
14. El regidor Andreu Gual fa la següent pregunta: A l’inici de l’estiu la regidoria de 
Serveis Ambientals va posar en marxa la campanya “a l’estiu cada cosa al seu lloc”. A 
la vista de com ha funcionat el servei de recollida d’escombraries durant el mes 
d’agost, voldríem que el regidor responsable de l’àrea ens faci una valoració del 
resultat de la campanya. 
 
El regidor Martí Ferrés diu que valora positivament la campanya a la deixalleria. Es 
prendran mesures per poder fer l’adaptació, per poder deixar-ho millor i evitant que s’hi 
deixin coses que no pertoquen. Explica que el personal ha fet canvis de torns, i des de 
la regidoria s’ha seguit dia a dia perquè fos la millor possible. També s’han introduït 
canvis i diverses mesures als punts d’emergència, que han suposat una millora. 
El regidor Andreu Gual pregunta quant ha costat. El regidor Martí Ferrés no sap 
l’import exacte, però era el corresponent a la impressió del material informatiu, el seu 
repartiment i el sou d’un treballador informador. 
El regidor Andreu Gual diu que veu mancança en aquest servei, perquè es deixa tot 
per terra i els cubells apilats, i creu que són molts esforços pel ciutadà. El regidor diu 
que cal treballar amb l’empresa concessionària on creu que hi ha possibilitats per a 
canviar. 
El regidor Martí Ferrés diu que s’ha parlat amb l’empresa, i estan en via de solucionar-
ho un cop resolgui qüestions de personal. En principi ja no hi ha d’haver problemes, 
perquè treballaran empleats que són fixes.  
 
15. El regidor Andreu Gual fa la següent pregunta: Portem bona part de l’anterior 
mandat demanant al regidor responsable del servei de recollida d’escombraries que 
se’ns faciliti l’informe d’incidències setmanal, tal com l’equip de govern es va 
comprometre a fer, compromís que no es compleix. Volem saber si el nou responsable 
d’aquesta regidoria pensa seguir amb aquest incompliment o pel contrari ens facilitarà 
setmanalment l’informe sol·licitat. 
 
El regidor Martí Ferrés diu que ha canviat el personal, ja que una empresa ha estat 
canviada. Avui han portat un parte sol, però el regidor els ha demanat regularitat en 
aquests informes. 
 
16. El regidor Andreu Gual fa la següent pregunta: La xarxa d’aigua potable del carrer 
de la sagrera en poc temps s’ha rebentat en vuit o deu ocasions, originant les 
conseqüents molèsties als usuaris i ocasionant un seguit de despeses. Volem saber 
les raons d’aquestes continues averies. 
 
El regidor Santi Martí respon que en el proper ple s’informarà. 
 
17. El regidor Andreu Gual fa la següent pregunta: Hem vist com els punts de recollida 
d’emergència s’han tancat amb cadenes i els contenidors s’han acostat al vial de 
circulació de vehicles, amb el perill que això comporta pels cotxes que hi circulen. 
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Demanem una explicació d’aquesta decisió i quan temps es mantindrà encara el 
tancament amb cadenes. 
 
El regidor Martí Ferrés diu que es prendran mesures correctores de trànsit que a més 
faran que es corri menys. 
 
18. El regidor Andreu Gual fa el següent prec: Demanem que se’ns facilitin els 
comptes de la Festa Major. 
 
El regidor Jordi Sala en pren nota. 
 
19. El regidor Andreu Gual fa la següent pregunta: Al costat de Can Rocasalbas, al 
barri del Bonaire, s’està consolidant un assentament de persones dedicades 
majoritàriament a activitats de fires. Aquest assentament multitudinari sense serveis ni 
cap garantia de salubritat és un focus de possibles disturbis i problemes futurs, i a més 
no compta amb la preceptiva autorització administrativa. Per tant es tracta d’una 
situació il·legal que cal regularitzar o eliminar d’immediat. Volem saber quines mesures 
es pensen prendre al respecte.   
 
L’alcalde diu que comparteixen la inquietud i en prenen nota, i s’informarà de les 
mesures que es prenguin.   
 
20. El regidor Andreu Gual fa la següent pregunta: A la Font d’Abril s’està construint un 
col·lector de dimensions considerables en un lloc que pensem que està qualificat com 
a zona verda, no pas com a zona d’equipaments. Si és així volem saber si no era 
preceptiu abans de fer-hi una actuació d’aquest tipus, dur a terme algun tràmit 
administratiu. 
 
El regidor Santi Martí diu que es va aprovar el projecte i tots van votar a favor. Mirarà 
quin tràmit administratiu és el necessari, si és que n’hi ha algun. Així mateix explica 
que no hi ha tants arbres tallats, ja que alguns havien caigut abans. No s’ha fet estudi 
impacte ambiental i tampoc cap moviment de terres a part dels talussos. De tota 
manera ho preguntarà als tècnics.  
 
21. El regidor Andreu Gual fa la següent pregunta: Les obres per portar l’aigua potable 
al barri del Bonaire van començar a l’agost, quan tots els tècnics de l’ajuntament 
estaven de vacances i no van poder informar al responsable de l’obra per on passaven 
canonades de SOREA. El resultat és que per tres vegades es va foradar alguna 
d’aquestes canonades per falta d’informació dels tècnics. Demanem una explicació del 
per què es comença una obra d’aquesta envergadura sense un control municipal.  
 
El regidor Santi Martí diu que les instruccions estaven donades prèviament a que 
comencessin les obres, al mes de juliol i se’ls va donar totes les indicacions. 
Posteriorment, al començament de l’obra, el tècnic estava de vacances, però va ser 
l’arquitecte el que tenia ordre de fer seguiment i així ho va fer.  
22. El regidor Andreu Gual fa la següent pregunta: Demanem que el regidor d’Esports 
ens expliqui quan es posarà parquet al pavelló, i si s’ha tingut en compte que ha de 
servir per practicar varis esports i per patinar tant amb patins en línia com amb els 
normals.  
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El regidor Martí Ferrés diu que es van portar mostres per ensenyar als clubs i han 
sortit inconvenients per part de patinatge. Però en tot cas és un parquet que en principi 
s’hi pot fer qualsevol tipus d’activitat. 
 
23. El regidor Joaquim Brustenga fa la següent pregunta: Durant una prova dels colors 
de la Festa Major a les piscines de Pinedes Castellet, una persona es va fer mal i no hi 
havia cap ambulància per traslladar-la a l’hospital ni cap responsable del govern 
municipal que es fes càrrec de la situació. Va haver de ser el regidor de CiU Miquel 
Moret i el nostre president local els que varen haver de prendre la iniciativa. Demanem 
que a partir d’ara tots aquells actes públics on es prevegi una assistència nombrosa, 
comptin amb la presència d’una ambulància per poder actuar immediatament en cas 
de necessitat.  
 
L’alcalde en pren nota. 
 
24. El regidor Joaquim Brustenga fa la següent pregunta: En una festa de joves 
realitzada a La Fàbrica una noia va sofrir un coma etílic i el seu pare va presentar 
alguna denúncia. Volem saber la situació i si l’ajuntament també va ser denunciat per 
aquesta causa. 
 
L’alcalde diu que no se’n té coneixement. 
 
25. El regidor Joaquim Brustenga fa la següent pregunta: Durant la campanya 
electoral, l’Enric Barbany com a regidor de Planejament i Desenvolupament Sostenible 
va mantenir públicament el compromís de construir al PERI del Camí de la Serra, 20 
habitatges socials en règim de lloguer, de planta baixa, pis i golfes, i que es lliurarien 
als adjudicataris durant l’any 2009. Com es tracta d’una promesa d’impossible 
compliment, com ja varem anunciar, perquè l’actual planejament no ho permet, i si s’ha 
de modificar, els habitatges no estaran llestos pel 2009, volem saber l’opinió sobre 
aquest tema del regidor Santi Martí que ara és el responsable de la regidoria 
d’Habitatge. 
 
El regidor Santi Martí diu que ja s’han fet gestions amb la Diputació i està fent uns 
primers estudis, i s’està processant informació, també pel tema de la seva gestió. 
S’està treballant en el tema, i a hores d’ara encara no és descartable fer-ho pel 2009. 
 
26. El regidor Joaquim Brustenga fa la següent pregunta: Volem saber si es té previst 
augmentar la plantilla d’efectius de la Policia municipal, ja que amb el creixement del 
nostre poble cada cop tenen més difícil poder oferir el servei de qualitat que ens tenen 
acostumats, i només ho aconsegueixen a base de molt esforç i sacrificis personals, no 
sempre prou reconeguts. 
 
L’alcalde respon que de fet, en els darrers anys la plantilla ha anat augmentant molt, 
però tot i així, les converses fan que sigui oportú, en tot cas la decisió s’aprovarà en 
ple municipal, en aprovar la plantilla de l’ajuntament.  
 
27. El regidor Joaquim Brustenga fa la següent pregunta: Darrerament els 
responsables del govern heu dit en vàries ocasions que s’urbanitzarà el barri 
Bellavista. Volem saber quins acords s’han pres amb els veïns per poder fer aquesta 
afirmació. 
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El regidor Santi Martí respon que els veïns van manifestar el seu desacord, i ara s’està 
estudiant la possibilitat d’augmentar l’aportació municipal a aquest tipus d’obres 
d’urbanització. Això afecta a tota la legislatura, perquè ha de ser un criteri general. Hi 
haurà una propera reunió per tirar endavant aquesta obra.  
 
28. El regidor Joaquim Brustenga fa la següent pregunta: Uns veïns del camí de la 
Serra s’han queixat del que sembla que és una cacera indiscriminada de tudons al 
barri, molt a prop de les cases, deixant perdigons i inclús taques de sang dels ocells a 
les baranes i jardins de les cases. Ens consta que el regidor de Serveis Ambientals 
n’ha estat informat, però volem saber si s’ha obert alguna investigació o s’ha dut a 
terme alguna actuació per esbrinar els fets i evitar que es repeteixin. 
 
El regidor Martí Ferrés diu que no és la primera vegada. Hi va anar la policia local per 
investigar si tenien permís. S’ha parlat amb el DARP, perquè els veïns puguin fer per 
escrit les queixes o  suggeriments que vulguin. Diu que el permís no va comptar amb 
el coneixement dels veïns. 
El regidor Joaquim Brustenga diu que seria bo que es parlés amb els caçadors. 
El regidor Joaquim Blanch diu que va transmetre aquesta queixa a la Societat de 
Caçadors perquè tinguessin cura. 
 
29. El regidor Joaquim Brustenga fa la següent pregunta: A l’inici de l’anterior mandat 
als regidors de l’oposició se’ns va donar un carnet que acreditava la nostra condició, i 
un joc de targetes de visita. Això ens facilita la nostra identificació quan visitem 
organismes superiors (Generalitat, Diputació, etc.). Volem saber si també ara se’ns 
facilitarà aquesta documentació. 
 
L’Alcalde en pren nota. 
 
30. El regidor Joaquim Brustenga fa la següent pregunta: Els veïns del carrer Verge 
del Pilar pateixen la incomoditat d’haver de passar per un tros de carrer sense asfaltar, 
quan la resta ja ho està. Demanem que en aquest petit trajecte es faci com es va fer al 
davant del barri Bellavista, posar-hi una capa de rodadura per evitar tantes molèsties 
als veïns. Pensem que es tracta d’un cost assumible per l’ajuntament, i més tenint en 
compte que ja hi ha el precedent esmentat. 
 
L’Alcalde en pren nota, però de tota manera recorda que ja se sap que no es va fer 
perquè els veïns no ho volien en les condicions que es volia fer i perquè hi havia un veí 
a punt de desenvolupar. 
 
31. El regidor Joaquim Brustenga fa la següent pregunta: Properament s’asfaltarà i es 
posaran serveis al camí de Salve Regina, entre el carrer Ponent i el carrer Farigola. 
Aquesta obra ve motivada per la construcció de la segona escola, no pas per atendre 
una antiga demanda dels veïns. Aquests ara ens plantegen la incongruència que 
representa que a la zona urbana d’un tros més amunt, abans de la cruïlla amb el camí 
de la Creu, es va posar una capa de rodadura a càrrec de l’ajuntament, i ara el 
consistori només ofereix col·laborar amb un 15% del cost de les obres. Pensem que 
allò que aleshores es va fer malament porta necessàriament a aquests greuges 
comparatius. Per tant, creiem que seria bo que en aquest cas el govern municipal es 
plantegés augmentar la quota de participació en les despeses d’urbanització del 
carrer.  
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El regidor Santi Martí respon que un veí va plantejar que es reconsiderés el 15% 
d’aportació municipal. I en el marc global s’ha pensat reconsiderar-ho però a nivell 
general, per a tot el municipi. Respons també que la capa de rodadura no exclou que 
quan es desenvolupi el carrer, els veïns hauran de fer front a les despeses, igual que a 
la resta d’unitats que s’han desenvolupat. 
L’Alcalde diu que al poble hi ha diversos carrers urbans sense asfaltar, com Salve 
Regina. La idea és que es desenvolupen en funció de les possibilitats i els desitjos 
dels veïns. Aquí s’ajunten dues necessitats: la demanda històrica dels veïns i  l’entrada 
en funcionament de l’escola, que fan recomanable l’actuació en aquest àmbit. 
 
32. El regidor Joaquim Brustenga fa la següent pregunta: L’Agència de Residus de 
Catalunya ha reclamat a l’ajuntament la justificació de les despeses de la subvenció de 
171.434,57 euros que ens van atorgar per a les plantes de compostatge. El termini per 
a justificar aquesta despesa finalitza el proper 20 de maig. Demanem al govern que 
manifesti clarament si te previst justificar aquesta despesa en el termini establert.  
 
El regidor Santi Martí respon que és un error de la pròpia Generalitat, i cal reclamar 
aquesta justificaciót. És voluntat compartida (i així ho proven les negociacions amb 
l’ARC) de tirar endavant amb la construcció de la PAC, i amb la subvenció atorgada. Hi 
ha hagut una segona addenda amb augment de pròrroga. 
 
33. El regidor Joaquim Brustenga fa la següent pregunta: Sense qüestionar el dret de 
tothom a manifestar pacíficament els seus idearis polítics, ens assembla incorrecta fer-
ho de manera anònima utilitzant espais públics municipals. Em refereixo a les 
pancartes aparegudes avui a la rotonda del camí de la Creueta i a d’altres llocs, on 
utilitzant la imatge del rei es fa una proclama antimonàrquica. A la vista dels darrers 
esdeveniments sobre aquesta qüestió, creiem que aquesta manera de procedir no és 
la millor manera de treballar per una convivència pacífica. Volem saber quina valoració 
en fan els grups municipals.  
 
El regidor Francesc Montes diu que per davant de tot hi ha la llibertat d’expressió, cosa 
que en aquest país no es respecta. El fet que no siguin signades, ofèn a tot aquell qui 
sigui del poble i no s’hi senti identificat. 
El regidor Martí Ferrés diu que està d’acord amb l’anterior intervenció i que seria 
convenient que l’ajuntament les retirés. 
L’Alcalde explica que els serveis de l’ajuntament hi estan treballant i demà al matí es 
tindrà clar què pertoca fer a aquest Ajuntament sobre la retirada de les pancartes. 
 
 
I a dos quarts d’onze del vespre s’aixeca la sessió i s’estén aquesta acta, i jo, la 
Secretària, ho certifico.  
 
 
La Secretària,                                                                      Vist-i-plau 
         L’Alcalde 


