
     
 

                                                      

SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
 
 
Caràcter:       ordinari 
Data:             26 de març  de 2009 
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 

Sr. FRANCESC MONTES I CASAS 

 
Absències justificades 
 
Absències no justificades  
 
Secretària 
 
Marina  Escribano Maspons 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la Casa de la Vila les vuit del vespre del 
dia 26 de març de 2009, 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 
 
 
1. Aprovació acta sessió de ple de 29 de 
gener de 2009 
2. Informació diversa  
3. Donar compte de decrets d’alcaldia 
4. Donar compte liquidació tancament 
exercici 2008 de l’Ajuntament  
5. Donar compte liquidació tancament 
exercici 2008 de SET Comunicació 
6. Sol·licitud de delegació de competències 
a favor de l’Ajuntament de Santa Eulàlia en 
matèria de procés de preinscripció i admissió 
d’infants a les dues escoles bres 
7. Convocatòria subvencions entitats i 
activitats culturals i esportives  
8. Convocatòria Fons de Solidaritat  
9. Aprovació inicial Modificació Ordenança 
municipal de tinença d’animals de companyia  
10. Dissolució i liquidació de la Societat 
Promotora d’Habitatges Santa Eulàlia 
11. Resolució al·legacions i aprovació 
definitiva del projecte de la Biblioteca 
municipal  
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12. Aprovació plecs de clàusules i licitació 
conjunta per l’execució de les obres 
corresponents al projecte de la Biblioteca 
municipal i urbanització exterior d’accessos 
i entrega amb l’entorn. 
13. Moció per la defensa i el respecte dels 
drets dels animals 
14. Moció per l’agilització del pagament de 
factures  
15. Afers urgents i sobrevinguts 
16. Precs i preguntes  
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1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ DE DATA  29 DE GENER DE 2009 
 
Es sotmet a aprovació i S’APROVA PER UNANIMITAT 
  
 
2. INFORMACIÓ DIVERSA  
 
 
La Sra. Anna Arnella explica que ha començat el període de preinscripcions als centres 
escolars. Del 23 de març al 3 d’abril pel que fa a primària i educació secundària, i del 4 
a l 15 de maig per l’educació de 0 a 3 anys. 
Per aquest curs 2009-2010, hi ha un total de 418 places ofertades, entre tots els centres 
educatius del municipi.  
 
L’alcalde informa de les inversions que preveu el pressupost i de les derivades del FEIL. 
En destaca la Biblioteca municipal, l’equipament per a joves, el pavelló esportiu, i les 
obres de Can Maspons. Es troben en curs o realitzades, l’execució de les franges de 
prevenció d’incendis, l’enllumenat públic i l’adquisició d’un nou vehicle per la Policia 
Local.  
En data 24 de febrer es va reunir els empresaris del poble, per tal d’informar-los i posar 
al seu abast tot el que fa referència a les obres del FEIL, a fi i efecte que aquells que 
estiguessin interessats presentessin les seves ofertes. A data d’avui les 16 actuacions 
incloses al FEIL han estat licitades, i 15 adjudicades. Només resta pendent l’adjudicació 
de l’obra del Pas de vianants i bicicletes a la Ctra. de Barcelona.  
 
El Sr. Santi Martí explica que les obres de Can Maspons són executades per 
l’ajuntament de Caldes de Montbui, que el dia 26 de febrer les va adjudicar a l’empresa 
SERXAR, SAU, pel preu de 3.889.413,28€ (IVA inclòs). La direcció ja va ser adjudicada 
a un arquitecte independent proposat per l’associació de veïns. Pel que fa a l’obra de la 
xarxa d’aigua en la seva part hidràulica, l’Ajuntament de Caldes està pendent de 
formalitzar la seva adjudicació. La intenció és fer-lo a la seva empresa municipal 
d’aigües. Els STM estan treballant en respondre les preocupacions manifestades pels  
veïns en les reunions mantingudes. Hi ha prevista una nova reunió amb ells el proper 
dia 14 d’abril. 
Les obres del camí de Can Figueretes i antic de Granollers estan pràcticament 
enllestides a manca de la capa d’asfalt. També es troba en curs l’obra de la canonada 
del Serrat, que es preveu la seva finalització a finals de juny. 
Respecte les obres del FEIL, enumera les obres i les empreses adjudicatàries:  
 
Construcció de la vorera de la Ctra. de la Sagrera: Construccions Can Farell 
Plaques fotovoltaiques al pavelló  Empresa Alterna, Recursos energètics 
Adequació de les voreres del Camí de Caldes: Construccions Can Farell 
Treballs de pintura a diversos edificis municipals: Pintors Iglesias 
 
El Sr. Martí Ferrés enumera les obres i les empreses adjudicatàries de la seva àrea: 
 
Millores al pavelló: Construccions Molins 
Instal·lació de parquet al pavelló: DECORESPORT, SA 
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La Sra. Anna Arnella enumera les obres i les empreses adjudicatàries de la seva àrea: 
 
Treballs de pintura a l’escola bressol: Toni Pintors 
Arranjament edifici de l’escola de música: Construccions Molins  
 
El Sr. Jordi Sala enumera les obres i les empreses adjudicatàries de la seva àrea: 
 
Obres de millora al cementiri: Construccions Pérez Tardío 
Adequació zones verdes: Jardipi 
Remodelació del despatx de La Fàbrica: Ronçana Construccions 
Renovació de paviments a diferents carrers: Barnasfalt 
Renovació de làmpades: IMES 
Arranjament de camins: Garriga excavacions 
 
El Sr. Quim Blanch enumera les obres i les empreses adjudicatàries de la seva àrea: 
 
Mesures d’estalvi energètic a equipaments municipals: IMES 
 
 
 
3. DONAR COMPTE DE DECRETS D’ALCALDIA 
 
L’alcalde dóna compte dels decrets d’alcaldia dictats entre el dia 1 i 28 de febrer 
d’enguany, que comprenen els números 1-28. 
  
 
 
4. DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ TANCAMENT EXERCICI 2008 DE 
L’AJUNTAMENT 
 
 
L’Alcalde dóna compte al Ple de la Corporació d’acord amb l’article 174.4 de la Llei 
39/88, de la liquidació del tancament de l’exercici 2008 de l’Ajuntament, la 
documentació del qual es posa a disposició de la Comissió especial de comptes, per al 
seu anàlisi, fins a finals del mes d’abril.  
 
L’alcalde explica que s’obre el termini per a l’anàlisi dels comptes per la Comissió 
Especial de Comptes, i fins a finals d’abril.  
 
 
 
5. DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ TANCAMENT EXERCICI 2008 DE SET 
COMUNICACIÓ 
 
L’Alcalde dóna compte al Ple de la Corporació d’acord amb l’article 174.4 de la Llei 
39/88, de la liquidació del tancament de l’exercici 2008 de l’organisme autònom Set 
Comunicació, la documentació del qual es posa a disposició de la comissió especial de 
comptes, per al seu anàlisi, fins a finals del mes d’abril.  
 
L’alcalde explica que hi ha el mateix termini esmentat en el punt anterior,  per a la 
revisió dels comptes. 
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6. SOL·LICITUD DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A FAVOR DE 
L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA EN MATÈRIA DE PROCÉS DE 
PREINSCRIPCIÓ I ADMISSIÓ D’INFANTS A LES DUES ESCOLES BRESSOL DEL 
MUNICIPI 
 
Atès el que estableix el DECRET 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer 
cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres, 
 
Atès que el Departament d’Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya pot 
delegar als ajuntaments les competències relacionades amb el procés de preinscripció 
i admissió d’infants als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públic. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS:  
 
Primer.- Sol·licitar al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya la 
delegació a favor de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de competències relacionades amb 
el procés de preinscripció i admissió d’infants  per les dues escoles bressol que hi ha al 
municipi. 
 
Segon.- Donar trasllat del present acord al Departament d’Educació de la Generalitat i 
facultar expressament el Sr. Alcalde per les actuacions que convingui efectuar.  
    
 
La  Sra. Anna Arnella explica que l’objectiu és millorar el procés de desempat en el 
procés d’adjudicació de places als centres de 0 a 3 anys, a partir de poder modificar el 
barem.  
 
Es sotmet l’acord a aprovació i S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
7. CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A ENTITATS i ACTIVITATS CULTURALS  I 
ESPORTIVES  
 
 
Atès que d’acord amb les Bases per a l’atorgament de subvencions a entitats i 
associacions ciutadanes i a activitats de Santa Eulàlia de Ronçana, anualment, un cop 
aprovat el Pressupost general únic de la Corporació, el Ple de l'Ajuntament farà pública 
la convocatòria de subvencions amb caràcter general, i que aquesta es farà pública, 
mitjançant edictes al tauler d’anuncis de la corporació i altres formes de publicitat que 
es considerin adients. 
 
Atès que la convocatòria s’adreça a entitats i activitats de dos tipus: culturals, i 
esportives,  
 
Atès que en el Pressupost general únic vigent hi ha consignació específica, a la partida 
451/489001 –, per a Subvencions a Entitats i activitats Culturals, amb un límit 
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pressupostari de despesa de 17.680€; a la partida 452/227064, per Activitats i entitats 
Esportives, amb un límit pressupostari de despesa de 5.300€;  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Convocar el concurs públic per a la concessió de subvencions a entitats i 
activitats culturals i esportives de Santa Eulàlia de Ronçana, totes elles amb subjecció 
a les bases generals aprovades per l’Ajuntament i que s’incorporen a l’expedient. 
 
Segon.- Sotmetre aquest acord a informació pública, per un termini de vint dies, 
mitjançant la inserció de l’acord i el text íntegre de les bases al tauler d’anuncis de la 
corporació, i comunicar individualment la convocatòria a les entitats registrades en 
aquest Ajuntament. 
 
Tercer.- Les sol·licituds es presentaran mitjançant instància adreçada a l'Alcalde-
President de l'Ajuntament i amb la mateixa s’acompanyaran els documents que 
estableixen les bases, en el termini d’un mes a comptar des del primer dia d’exposició 
pública de la convocatòria.  
 
El Sr. Montes demana que si persones o entitats relacionades amb els fets de la 
passada Festa Major (referint-se a l’assumpte del got amb la imatge antimonàrquica) 
sol·liciten subvenció, els sigui denegada. 
 
 
Es sotmet l’acord a aprovació i S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
8. CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS FONS DE SOLIDARITAT 
 
En desplegament de les previsions pressupostàries de destinació de l’1% de les 
partides pressupostàries computables a aquest efecte segons els criteris establerts pel 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per al Fons de Solidaritat, i ateses les 
disposicions que deriven de la Llei 38/2003, de Subvencions i del Títol III Capítol I del 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya,  
 
Vist el dictamen  favorable  de la Comissió Informativa, 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Convocar concurs per a la destinació de fons de solidaritat corresponents a 
l’exercici d’enguany, amb el límit global de 37.725€, corresponent a la partida 
313/489000 
 
Segon.- Aprovar les bases que regiran el concurs i que són les següents: 
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1. Podran formular propostes les persones físiques i jurídiques que intervinguin en 
activitats de solidaritat i cooperació. 
 
2. El projecte haurà de presentar-se amb memòria detallada sobre: 
 
- Dades físiques i jurídiques de l’ entitat sol·licitant 
- Presentació del projecte (nom d’aquest, país i població beneficiària dels ajuts) 
- Descripció del projecte (objectius, activitats , calendari d’actuació i  metodologia 
a desenvolupar) 
- Valoració econòmica del projecte. Aportació sol·licitada i possibilitats de 
fraccionament. 
- Vinculació amb altres projectes o actuacions en aquest àmbit. Justificació de la 
vinculació amb el nostre municipi 
 
3. La Comissió de Solidaritat formularà la proposta d’adjudicació tot ponderant els 
següents criteris: 
 
- Qualitat del projecte.............................................fins a 10 punts 
- Possibilitats de continuïtat en properes anualitats.....fins a 10 punts 
- Necessitat i/o urgència de l’actuació...................... fins a 10 punts 
- Majors possibilitats d’implicació dels veïns del poble..fins a 10 punts 
- Que els promotors de la iniciativa siguin radicats al nostre poble......fins a 10 
punts 
 
4. La Comissió podrà proposar l’adjudicació de la totalitat de la quantia assignada  a un 
o més projectes, amb el límit total de  37.725€, i també podrà declarar desert el 
concurs. Una part de la quantia designada anirà en concepte d’aportació obligatòria  
com a socis del Fons Català de Cooperació. 
 
 
Tercer.- Les entitats beneficiàries de la convocatòria hauran de presentar la justificació 
acreditativa  de la destinació efectiva de la despesa, abans de concórrer a una nova 
convocatòria. 
 
Quart.- Fer públic aquest acord mitjançant anunci al BOP i al tauler d’edictes de la 
Corporació.  
 
Cinquè.- El termini de presentació de proposicions serà d’un mes a comptar des del 
primer dia d’exposició pública de la convocatòria. 
 
 
Es sotmet l’acord a aprovació i S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
9. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL DE TINENÇA 
D’ANIMALS DE COMPANYIA  
 
Atès que està en vigor l’Ordenança municipal de Tinença d’Animals de companyia, 
aprovada pel ple de la Corporació en data 28 de novembre de 2000 i publicada en el 
BOP de 23/01/2001. 
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Atès que s’han detectat algunes omissions d’aspectes que a la pràctica necessiten ser 
regulats i que figurin expressament en el text de l’ordenança, així com elements que 
pel decurs del temps han quedat obsolets. 
 
Vist el document de modificació elaborat per la Comissió d’Estudi i que ha de constituir 
la nova ordenança municipal de tinença d’animals de companyia de Santa Eulàlia de 
Ronçana,  
  
Vist el dictamen de la Comissió Informativa,  
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança municipal de tinença 
d’animals de companyia, d’acord amb el text del document que s’adjunta a aquest 
acord.  
 
Segon.- Sotmetre a informació pública el present acord pel termini de trenta dies, a fi i 
efecte que s’hi puguin presentar al·legacions i/o reclamacions, mitjançant la inserció 
dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província, i al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament.  
 
Tercer.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública l’ordenança que ara s’aprova inicialment quedarà aprovada 
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la 
seva publicació íntegra. 
 
La Sra. Anna Blanch explica el punt:   

 
La iniciativa de reformar l’ordenança de tinença d’animals domèstics de companyia va 
sorgir degut a dues raons principals: en primer lloc, calia adequar-la a les normatives 
actuals; i en segon, ens trobàvem amb certs problemes i no teníem l’ordenança 
adequada per posar-hi remei. D’aquesta manera, els diferents serveis de l’ajuntament 
s’han posat a treballar per preparar una proposta. Els dies 13 de novembre i 26 de 
febrer es van realitzar dues sessions de treball amb els tècnics corresponents i 
representants de cada grup municipal. Després de l’última sessió es van fer els retocs 
pertinents. 
Pel que fa als canvis més importants, primer cal dir que el que s’ha fet ha estat 
modificar, ordenar i actualitzar l’antiga ordenança en concordança a les noves lleis. 
De manera que s’afegeix la fura com a animal domèstic de companyia, es regulen 
quines són les responsabilitats  i obligacions dels qui tenen gossos perillosos i s’han 
revisat i modificat algun tipus d’infraccions i les sancions corresponents. Finalment, les 
persones que tinguin 4 o més animals de companyia al mateix domicili hauran de 
presentar un projecte de tinença, que no és altra cosa que omplir un formulari que 
facilitarà l’Ajuntament on es recolliran les dades necessàries per saber que els animals 
estan en bones condicions i que no s’ocasionen molèsties al veïnat. 
 
La regidora fa èmfasi en què la intenció primordial d’aquesta ordenança és servir com a 
eina en casos de molèsties greus a veïns, on fins ara ens trobàvem lligats de mans. 
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La Sra. Isabel Valls diu que l’actual ordenança es diferencia molt poc de la ja existent, 
quant a contingut, només remarca l’article 4 i el 36, la resta són detalls matisos i 
aclariments. 
Sobre l’article 4art, creu que continua sent molt arriscada la concreció, pel perfil plural 
del poble. El seu grup preferiria usar més el sentit comú i actuar segons aquest, en 
cada cas. No coneixen si hi ha hagut moltes incidències, i volen tenir aquesta 
informació. Sobre l’article 36, li sembla correcte, perquè disminueixen les sancions.  
En relació al preàmbul, diu que hi ha una errada quant a la legislació a aplicar, ja que 
actualment està en vigor el Decret Legislatiu 2/2008 de 15 d’abril pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de protecció dels animals. 
Considera que ara no és moment d’aprovar aquesta ordenança, ja que implica 
desplegar recursos humans i econòmics, - que no saben si estan previstos al 
pressupost- per poder fer front a les obligacions de l’ajuntament, que deriven de 
l’ordenança. Tampoc considera que sigui un tema vital per la ciutadania de Santa 
Eulàlia. 
 
El Sr. Francesc Montes creu que no tocava fer ara un canvi general de redactat de 
l’ordenança, només adequar la normativa aplicable.  
Considera que hi haurà problemes d’aplicació, com per exemple el fet d’haver de fer un 
projecte per la tinença de diversos animals, i que tot plegat comporta més complicació, 
més problemes que no pas solucions. 
 
El Sr. Quim Blanch diu que el sentit d’aquesta ordenança va mes enllà del que és 
pròpiament l’ordenança en si, i sense entrar en el detall d’aquesta, el que vol és 
sotmetre a la consideració del ple la necessitat de gaudir d’una ordenança moderna i 
actualitzada, que contempli les necessitats actuals, i la que aprovarem ha estat 
treballada amb profunditat amb la base de l’existent de l’any 2000, ampliant-la i 
actualitzant-la per donar resposta a les necessitats existents a dia d’avui. 
 
Des de la Regidoria de Barris i Relacions Ciutadanes, s’està desenvolupant una 
campanya de civisme, anomenada “SER Cívic”, iniciada el mes de juliol de l’any passat 
i  fins avui s’ha fet una exposició, amb el títol de “Gracies Fem un bon equip”, 
l’elaboració d’un tríptic que es va repartir a tots els habitatges de Santa Eulàlia, i fins a 
final d’any amb una enquesta d’opinió en cinc aspectes bàsics, dos d’ells concretament 
eren: els sorolls indesitjats i la tinença d’animals de companyia. 
El passat mes de març es va fer la jornada “Civisme al Barri”, on es va seguir treballant 
en el procés de participació ciutadana, per fixar necessitats, mancances i les molèsties 
existents. En el procés han trobat a faltar representants dels grups politics de l’oposició, 
i per tant no hem rebut cap aportació per part de CIU i PP, tot i que les esperàvem en 
uns temes tan significatius per a la convivència i el benestar de les persones del nostre 
poble. 
Les conclusions obtingudes reforcen la voluntat del govern d’aprovar aquesta 
ordenança.   
En primer lloc, L’ordenança no és amb esperit de repressió ni de sanció, sinó de donar 
un marc per la convivència. Amb aquests coneixements, de drets i deures, serà més 
fàcil la resolució de problemes veïnals.  
 
D’altra banda, l’ordenança haurà de publicar-se i fer arribar a tots els habitatges de 
Santa Eulàlia, perquè veïns i veïnes refresquin el seu coneixement i tinguin molt 
present quins son els seus drets, però també quines son les seves obligacions. 
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D’acord amb el resultat provisional de la campanya SER Cívic, les relacions entre veïns  
presenten escenaris de molèsties greus per sorolls, olors, inclosos problemes de 
salubritat per falta de neteja.  Tot això queda precisat en l’ordenança i obliga als 
propietaris d’animals de companyia a ser curosos i respectar les normes de 
convivència de que ens hem dotat. 
  
Tots els serveis i àrees municipals gaudiran d’una eina actualitzada que ha de facilitar 
les seves tasques, i podran intervenir i ajudar a donar solució als conflictes de veïnatge, 
informant i exigint si s’escau el compliment d’aquesta norma de civisme i convivència. 
Així mateix queda el recurs de la sanció, sempre en els casos mes flagrants i 
reiteratius, on les actuacions preventives no hagin donat resultats, o bé amb episodis 
manifestament greus on perilli la integritat de les persones i dels seus béns. 
 
Recorda també el dret dels animals, i obligacions dels propietaris,com contempla el 
text, els animals han d’estar en espais adequats per a ells i en les condicions sanitàries 
exigibles, i convenientment alimentats. Concloent 
El regidor creu que l’ordenança és una oportunitat per a avançar en civisme i 
convivència entre tots. 
 
El Sr. Miquel Moret opina que la gent que s’està queixant és gent que no és de sempre 
de Santa Eulàlia, sinó gent vinguda de fora, que s’han trobat problemes de sorolls i 
d’olors als que no estan acostumats. 
 
L’alcalde explica que la modificació de l’ordenança pretén millorar la convivència, és 
una eina que ha de permetre la millora de la situació i vetllar per les persones i els 
animals, i en casos extraordinaris de molèsties, ha de permetre actuar. 
Pot assegurar que sí que hi ha problemes per actuar davant d’algunes situacions, en 
concret per la tinença d’animals i sí que es registren diversos incidents en el municipi. 
La feina que s‘està fent a l’ajuntament en aquesta matèria és molta: recollida d’animals 
(el pressupost recull despeses per aquest concepte), cens d’animals, etc. 
Finalment diu que efectivament hi ha molts problemes que afecten als ciutadans, i 
l’administració treballa en molts àmbits, aquells més vitals, però també en els que ho 
són menys.  
 
L’alcalde pregunta quina és la tramitació a seguir per introduir formalment les esmenes 
a fer. 
La secretària informa que es poden incorporar en el termini d’al·legacions i després 
procedir a l’aprovació definitiva pel Ple. 
 
La Sra. Isabel Valls creu que es magnifica l’ordenança, quan les modificacions no són 
tan importants, i vol saber el nombre d’incidències. 
 
El Sr. Santi Martí manifesta que li sobta que després del termini que hi ha hagut i una  
comissió d’Estudi creada a l’efecte es facin ara totes les aportacions i no en moment 
que calia fer-ho.  
 
La Sra. Isabel Valls diu que no van fer les aportacions abans ja que consideren que el 
ple també és un bon moment per fer-les. 
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L’alcalde diu que s’ha creat una comissió d’estudi a l’efecte, que es va quedar que 
entre la Comissió Informativa i el ple es farien aportacions que s’han fet i s’incorporaran 
i que durant el període d’informació pública se’n podran fer més. 
 
Es sotmet l’acord a aprovació i S’APROVA AMB L’ABSTENCIÓ DE CIU I PP. 
 
 
10. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LA SOCIETAT PROMOTORA D’HABITATGES 
SANTA EULÀLIA 
 
 
En data 20 de novembre de 2001 es va constituir, mitjançant escriptura notarial 
atorgada davant el Sr. notari Juan Antonio Andújar Hurtado,  la societat municipal 
“Promotora d’Habitatges de Santa Eulàlia, S.L., de conformitat amb l’acord adoptat pel 
Ple de l’Ajuntament en sessió de data 3 d’abril de 2001, i participada per l’Ajuntament 
de Santa Eulàlia de Ronçana i la  Diputació de Barcelona en un  70,59 % i un 29,41 % 
respectivament.  
                                                 
Atès que l’objecte de la Societat consisteix en la construcció i promoció d’habitatges, 
adquisició dels terrenys  i la seva urbanització i parcel·lació, a Santa Eulàlia de 
Ronçana,  
Atès que la Promotora d’Habitatges ha constituït el seu objecte mitjançant la promoció 
de 14 habitatges unifamiliars a preu assequible al barri de Can Font d’aquest municipi.  
 
Atès que es vol procedir a la dissolució i liquidació de l’esmentada Societat, 
 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa,  
Es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS:  
 
Primer.- Aprovar la dissolució i liquidació de la Societat mercantil denominada 
“Promotora d’Habitatges de Santa Eulàlia, S.L.”, en els termes que acordi la Junta 
General de la Societat. 
 
Segon.- Resoldre la no continuïtat del servei que ha constituït l’objecte de la societat, 
de conformitat amb el que disposa l’article 226.3 del Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis. 
 
Tercer.- Aprovar la proposta de les operacions de liquidació que resultin del balanç de 
dissolució, segons el detall que consta a l’expedient i que figura com a annex a aquest 
acord. 
 
Quart.- Facultar a l’Alcalde per a la subscripció dels documents que siguin necessaris 
per a la formalització dels anteriors acords. 
 
Cinquè.- Notificar els precedents acords a la Diputació de Barcelona, als efectes del 
que determina I'article 227.1 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 
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El Sr. Santi Martí explica que finalment es fa un tancament sense que Ajuntament ni 
Diputació hagin de fer cap aportació econòmica addicional. L’acord de tancament no 
deixa indefensos als beneficiaris dels habitatges, ja que s’estableix una comissió 
tècnica i l’ajuntament recollirà i atendrà les reclamacions que es puguin produir, mentre 
que la participació de la despesa serà repercutida a ambdues part, l’Ajuntament i a la 
Diputació.   
 
L’alcalde destaca la importància d’aquesta primera promoció d’habitatge assequible 
feta al municipi, i ressalta el fet que la gestió econòmica ha donat un bon resultat. 
 
Es sotmet l’acord a aprovació i S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
11. RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE 
LA BIBLIOTECA MUNICIPAL  
 
 
Atès que no s’han produït al·legacions, aquest punt cau de l’ordre del dia.  
 
 
12. APROVACIÓ PLECS DE CLÀUSULES I LICITACIÓ CONJUNTA PER 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE DE LA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL I URBANITZACIÓ EXTERIOR D’ACCESSOS I ENTREGA 
AMB L’ENTORN. 
 
Vist l’expedient instruït per a la contractació de les “Obres de la Biblioteca Municipal i 
Urbanització exterior d’accessos i entrega amb l’entorn”. 
 
 
Atès l'informe de la Secretària-Interventora sobre la normativa aplicable, el procediment a 
seguir i l’existència de consignació pressupostària, i examinat el plec de clàusules 
econòmico-administratives particulars que han de regir la contractació de les obres 
esmentades,  
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el Plec de clàusules economicoadministratives particulars, que han de 
regir la licitació per a la contractació de les obres esmentades, i que s’adjunta a 
l’expedient.  
 
Segon.- Exposar-lo al públic per un termini de quinze dies, mitjançant la publicació al 
BOP i al tauler d’edictes de la corporació, als efectes de presentació d’al·legacions. Si 
no se’n produeixen, restarà aprovat definitivament. 
 
Tercer.- Procedir a la licitació per a contractar les esmentades obres i, a aquest efecte, 
publicar simultàniament l'anunci de convocatòria, amb subjecció a les prescripcions del 
Plec de clàusules economicoadministratives particulars, si bé condicionada a allò que 
disposa l'article 122 del RDLeg. 781/1986.  
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El Sr. Santi Martí explica que d’acord amb el calendari previst, les obres podrien 
començar cap a finals de juny. A continuació explica alguns dels criteris establerts per 
l’adjudicació de les obres 
Es sotmet l’acord a aprovació i S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
13. MOCIÓ PER LA DEFENSA I EL RESPECTE DELS DRETS DELS ANIMALS 
 
Atès que el poble català, tradicionalment sensible i respectuós amb els drets dels animals, 
disposa d’una de les lleis de protecció dels animals més avançades de tot Europa (el 
Decret Legislatiu 2/2008 de 15 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció 
dels Animals), però que encara permet la celebració de lamentables espectacles taurins, 
cruels, violents en què s’estressa, s’esgota i es fereix de mort a un animal com a forma de 
divertiment. 
 
Atès que Santa Eulàlia de Ronçana és un poble sensible envers els animals i el tracte 
que han de rebre i que aquest tipus d’espectacle ens omple de vergonya i d’indignació, 
en tant que és manifestament contrari a la tendència evolutiva que estan demostrant la 
resta de països civilitzats del món. 
 
Atès que és una voluntat manifesta d’aquest consistori fomentar els valors del respecte 
a la natura i als éssers vius, la cura del medi ambient en totes les seves vessants, 
l’educació basada en el respecte, la convivència i representativitat en la societat, i que 
aquests espectacles no estan en consonància amb els esmentats valors i contribueixen 
a fomentar una educació contrària al respecte  a la vida en totes les seves formes i 
expressions, fomentant la cosificació dels animals. 
 
Atès que més de 50 municipis de l’Estat ja s’han declarat favorables als drets dels 
animals. 
 
Atès que la gran majoria dels ciutadans de Catalunya (el 81% segons una enquesta de 
Gallup del desembre de 2005) es mostren contraris a les curses de braus i partidaris  
de que el Parlament prohibeixi aquest tipus d’espectacles (un 73,1% segons una 
enquesta de Demoscopia). 
 
En virtut de l’exposat es proposa al Ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana 
l’adopció dels acords següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer. Declarar el municipi de Santa Eulàlia de Ronçana municipi amic dels animals i 
respectuós amb els seus drets. 
 
Segon. Que el municipi de Santa Eulàlia de Ronçana esdevingui municipi antitaurí, 
contrari a la pràctica de les curses de braus i a l’exercici de qualsevol tipus de violència 
envers els animals que els pugui causar estats d’ansietat, por, maltractament, patiment 
o qualsevol dany físic o psicològic. 
 
Tercer. Manifestar la nostra voluntat que no se celebrin curses de braus ni altres 
espectacles on es produeixi la mort o s’infligeixi estrès  psicofísic a un animal en cap 
plaça de toros dels Països Catalans, així com que aquests espais es converteixin en 
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equipaments públics o tinguin altres finalitats, en consonància amb els acords 
d’aquesta moció. 
 
Quart. Sol·licitar al Parlament de Catalunya la modificació de l’actual llei de protecció 
dels animals per tal que prohibeixi la tauromàquia en totes les seves formes, així com 
qualsevol espectacle que produeixi patiment a un animal. 
 
Cinquè. Fer arribar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la 
Generalitat, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques de Catalunya, a la Fundació FAADA, a la Plataforma Animalista 
de Manlleu i a la Fundació Fauna." 
 
 
El Sr. Martí Ferrés presenta la moció, que té com a objectiu la defensa dels drets dels 
animals, a partir de la modificació de la llei de protecció dels animals, tal i com es recull 
als acords. 
 
El Sr. Francesc Montes no creu que la moció estigui basada en el respecte dels 
animals, sinó que és més aviat una moció contra els toros com a símbol espanyolista. 
La moció és més antiespanyolista que no pas en defensa dels animals.  Diu que també 
hi ha altres festes on es maltracten els animals i també pateixen a les granges. 
 
El Sr. Joaquim Brustenga  manifesta que ell farà un vot particular, perquè és defensor 
de les corrides de toros. Creu com el Sr. Montes que els acords de la moció no 
s’ajusten al títol. L’argument és que hi ha moltes famílies  que hi viuen i que si no 
representaria l’extinció de la raça.  
En quant a temes històrics no és un element espanyol com a Festa Nacional sinó que a 
Catalunya i a Euskadi ja se’n feien abans que a Andalusia. Hi ha molts municipis de 
Catalunya on es celebren festes amb toros, una tradició torera a Catalunya que és 
extraordinària. 
 
La Sra. Isabel Valls, discrepa d’algunes coses que ha dit el regidor Montes perquè té 
una connotació d’un règim (el franquisme) en contra de fer de la mort un espectacle i 
quan el que hi participa no decideix. 
Tot i amb això, creu que és absurd aquest tema i no correspon parlar-ne al ple, ja que a 
Santa Eulàlia no ha vingut mai un brau al poble, no hi ha tradició. 
 
El Sr. Santi Martí diu que la societat no avançaria si no es canviessin les tradicions i 
creu que és un bona moció per la defensa dels animals i que en absolut s’està  
plantejant el tema com una moció antiespanyolista. 
 
El Sr. Miquel Moret diu que s’abstindrà perquè la moció no és gens important, i hi ha 
altres coses més importants com per exemple la crisi. 
 
El Sr. Alcalde, manifesta que hi ha d’haver un camí de millora i que la moció vol 
contribuir a anar eliminant la mort dels animals com un espectacle i aquesta moció és 
una aportació positiva. 
 
Es sotmet la moció a aprovació i S’APROVA AMB 4 VOTS  FAVOR D’I-ERC I 3 del 
PSC, 3 ABSTENCIONS dels regidors Isabel Valls, Miquel Moret i Maria Bover de 
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CIU i 3 VOTS EN CONTRA de Joaquim Brustenga (CIU), Andreu Gual (CIU), i 
Francesc Montes (PP). 
 
14. MOCIÓ PER L’AGILITZACIÓ DEL PAGAMENT DE FACTURES  
 
El grup de CIU presenta la següent moció: 
 
En la línia d’adoptar mesures i buscar solucions que veritablement ajudin al ciutadà a 
poder sobreviure a aquesta crisi que ens afecta, volem fer una proposta que agilitzi el 
pagament de les factures als proveïdors de l’ajuntament amb l’objectiu d’injectar-los-hi 
liquiditat.  
 
Fins ara hi ha hagut proveïdors que s’han hagut d’esperar més d’un any en cobrar les 
seves factures, ocasionant-los greus problemes de tresoreria. Aquesta pràctica no 
encaixa amb les declaracions dels responsables del nostre ajuntament, que afirmen 
disposar d’una economia sanejada malgrat els moments de dificultat que s’estan vivint. 
 
Donant per bona aquesta afirmació, pensem que res no impediria l’adopció de les 
mesures que proposem i que efectivament els proveïdors de l’ajuntament agrairien. 
Bàsicament consisteixen en el compromís d’aprovar les factures en un curt termini, 
proposem quinze dies des de la seva entrada per Registre, i el seu pagament en un 
màxim de seixanta dies. Paral·lelament, i d’acord amb les entitats bancàries del 
municipi, es podrien crear unes línies de confirming pel cas de que algun proveïdor 
volgués cobrar abans de trenta dies, encara que això representés un petit cost pel 
proveïdor. El confirming és un servei financer que permet a les empreses cobrar les 
factures amb anterioritat a la seva data de venciment.  
 
És per això que des del Grup municipal de Convergència i Unió proposem al Ple 
l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 

 
Primer.- Adquirir el compromís d’aprovar les factures a càrrec de l’ajuntament en el 
termini de quinze dies hàbils des de la seva entrada per Registre.  
 
Segon.- Garantir que es procedirà al pagament d’aquestes factures en un termini 
màxim de seixanta dies hàbils des de la seva aprovació.  
 
Tercer.- Implantar aquest nou sistema de pagament el més aviat possible, atès l’efecte 
positiu que tindrà. 
 
Quart.- Convocar a les entitats financeres de Santa Eulàlia per demanar-les-hi que 
facin un estudi sobre la viabilitat, procediment i cost d’aquestes línies de confirming que 
proposem. 
 
Cinquè.- Comunicar per carta a tots els proveïdors de l’ajuntament de l’aprovació 
d’aquesta moció, i donar-ne difusió a través del butlletí municipal Tornaveu i de Canal 
SET. 
 
El Sr. Joaquim Brustenga explica que hi ha municipis on ja s’aplica la mesura amb un 
gran èxit. La mesura ha fet que en algun ajuntament, la despesa hagi baixat el 18 %, ja 
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que els proveïdors no carreguen a la factura els costos de demora en el cobrament. 
Això donaria confiança en el comerços, empreses, etc. i creu que l’Ajuntament pot fer-
ho ja que diu que té l’economia sanejada. 
 
L’Alcalde explica que  els pagaments s’estan fent actualment com a màxim a 90 dies, 
llevat de casos concrets en què les factures no eren correctes o no hi ha hagut la 
conformitat, o són inversions grans amb finançament extern. 
En qualsevol cas es pacta amb els proveïdors, i també es permet fer l’endós. Hi ha 
comunicació entre l’Ajuntament i les empreses.  
La realitat és que ha millorat molt amb els anys i que mai s’havia pagat tan ràpid com 
ara, la voluntat és de seguir millorant. En aquests moments hi ha 2 factors nous 
conjunturals: la recessió econòmica i les despeses d’inversió extraordinàries 
plurianuals. 
L’Alcalde diu que el seu grup votarà en contra de la moció argumentant que ja es 
prenen mesures i que els circuits no permeten el terminis que es proposen a la moció. 
 
El Sr. Brustenga diu que quan es parla de 30,60 i 90 dies no es diu a partir de quan 
compta aquest termini, i que hi ha hagut proveïdors que han presentat reclamacions 
d’interessos de demora. 
 
L’alcalde  respon que esta parlant de terminis a comptar a partir de la presentació de la 
factura i pel que fa a la reclamació d’interessos n’hi ha hagut 1 de 4000 pagaments i ha 
estat un cas extraordinari. 
 
Es sotmet la moció a aprovació i ES REBUTJA AMB 4 VOTS EN CONTRA D’I-ERC, 3 
EN CONTRA DE PSC, 5 VOTS A FAVOR DE CIU I 1 A FAVOR DE PP. 
 
 
15. AFERS URGENTS I SOBREVINGUTS 
 
No n’hi ha 
 
 
16. PRECS I PREGUNTES  
 
La Sra. Maria Bover fa les següents preguntes i precs:  
 
1. Vol saber com està la tramitació de l’IDECAT. 
 
El Sr. Santi Martí respon que s’està a l’espera de rebre subvenció per posar-ho en 
marxa. 
 
2. Vol saber si es col·laborarà amb el casal d’avis perquè tinguin una aplicació 

informàtica que els faciliti la feina. 
 
El Sr. Joaquim Blanch diu que s’hi està treballant. Ara mateix s’està estudiant quin tipus 
de programa seria el més adequat.  
 
3. Vol saber com s’ha vist incrementada la demanda de serveis socials i quines ajudes 

es demanen més. 
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El Sr. Joaquim Blanch diu que les dificultats més grans són pel pagament d’hipoteques, 
i sobretot els treballadors autònoms. El que s’està fent és sobretot donar informació per 
dirigir-se al lloc que pertoca per cada cas. S’han fet també gestions amb les entitats 
bancàries. Aquestes tenen la intenció d’evitar fer desnonaments, sempre i quan la 
persona tingui certes possibilitats de tornar els crèdits. 
Un altre tema important és la provisió d’aliments. 
 
4. Fa un prec perquè a la pàgina web municipal hi aparegui un accés per demanar 

hora al metge via internet. 
 
El Sr. Miquel Moret fa les següents preguntes:  
 
1. Segons un registre d’entrada, hi ha pendent de pagar drets d’autor a l’SGAE, vol 

saber què passa amb aquest pagament. 
2. En relació a l’accident amb les cistelles de bàsquet del pavelló, vol saber si s’ha fet 

acta de les incidències, i com és que no la poden fer els conserges, aquesta feina. 
 

L’alcalde respon a la primera pregunta dient que clarament es pagarà, que l’Ajuntament 
ha pagat tots els drets d’autors i que en aquest tema específic hi ha hagut una 
important millora al llarg del temps, i creu que la propietat és un valor molt important. 
 
El Sr. Martí Ferrés responent  a la segona pregunta diu que aquest tema l’ha tractat 
amb serveis tècnics i que van dir que les cistelles no es poden penjar al pavelló i que la 
solució ha estat posar un gat hidràulic i llavors el maneig és molt més fàcil. També 
manifesta que s’està mirant si pot haver-hi una assegurança per les persones que 
col·laboren en aquesta tasca. 

 
El Sr. Francesc Montes fa la següent pregunta:  
 

1. Vol saber qui s’encarregarà de la legalització de les plaques solars 
fotovoltaiques, si l’ajuntament o l’empresa, i com es farà.  

 
El Sr. Santi Martí fa una breu explicació de com anirà la tramitació  per la legalització 
de les plaques solars fotovoltaiques. 
 
El Sr. Andreu Gual fa les següents preguntes:  
 
1. Vol saber si l’ajuntament sanciona per no treure les escombraries. 
 
El Sr. Martí Ferrés  explica  que s’ha enviat una carta informativa, recordant el fet que 
hi ha servei d’escombraries porta a porta, perquè s’havia detectat que algunes 
persones feia dies que no treien escombraries. En cap cas són sancions, són cartes 
informatives. Explica que hi ha una persona contractada subvencionada per una pla 
ocupacional que es dedica a informar i millorar el pla de residus.  
 
2. Voldria conèixer en quina fase es troba el projecte de la PAC. 
 
El Sr. Santi Martí contesta que s’estan acabant les tramitacions urbanístiques i les 
corresponents a l’Agència de Residus. 
 
El Sr. Joaquim Brustenga fa els següents precs i preguntes: 
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1. Fa un prec per demanar que en el futur es donin mostres de transparència i 

comunicació envers el grup de CIU, en tant que regidors de l’ajuntament, en relació 
a actuacions, inversions, etc, ja que lamenten haver hagut d’assabentar-se de la 
realització d’algunes infraestructures importants del poble, per mitjà de Canal Set, i 
no és la primera vegada. 

 
2.  Vol saber per què no s’ha convidat a alguns empresaris de Santa Eulàlia a la 

licitació d’algunes obres del FEIL, i en canvi sí a empresaris de fora del municipi. 
 
El Sr. Santi Martí explica el procés que s’ha seguit en el procés de licitació de les obres 
del FEIL i que en el cas del parquet del pavelló el Serveis tècnics van creure oportú 
demanar  informació d’empreses al Consell Català de l’Esport de la Generalitat de 
Catalunya per tal de conèixer empreses que poguessin fer l’obra ja que aquesta 
requeria certs coneixements específics. 
 
El Sr. Brustenga considera malgrat tot, que s’hauria d’haver donat l’oportunitat de 
presentar-se i per tant convidar-los. 
 
El Sr. Andreu Gual en relació a l’obra d’arranjament dels camins de Santa Eulàlia, que 
no calia cap maquinària específica, s’ha adjudicat a un empresari de fora de Santa 
Eulàlia, quan al poble hi ha empreses que ho podien fer.  
 
El Sr. Jordi Sala  respon que aquesta obra si que requeria d’una maquinaria específica 
i l’empresa de Santa Eulàlia havia de contractar-la i no estava disposada a fer-ho. 
 
L’alcalde diu que l’objecte del FEIL és fer inversions, millorar infraestructures del  
municipi en benefici de tots i crear ocupació. 
 
El Sr. Francesc Montes diu que l’equip de govern sempre s’empara en el que diuen els 
tècnics com si fos un dogma de fe i els tècnics de vegades també s’equivoquen. En 
referència  a les plaques fotovoltaiques, a Santa Eulàlia de Ronçana hi ha una empresa  
especialitzada i se li va dir que no perquè havien d’anar amb un constructor i a 
l’empresa que se li ha adjudicat no va amb un constructor. Cal parlar de que està 
passant amb els tècnics, en una reunió específica. 
 
L’Alcalde diu que a les organitzacions hi ha càrrecs electes i tècnics cadascú amb les 
seves responsabilitats, no hi ha cap problema per parlar de qualsevol tema, tot i que 
les explicacions a les Comissions Delegades són prou clares i els grups estan votant a 
favor dels acords que s’hi porten. No es pot permetre que es generi cap ombra de 
dubte o de sospita sense fonament sobre les actuacions dels treballadors. 
 
I a dos quarts de dotze de la nit s’aixeca la sessió i s’estén aquesta acta i jo, la 
Secretària en dono fe. 
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