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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
  
Caràcter:       Ordinari 
Data:           25 de novembre de 2010 
Lloc:              sala de plens 
 
 
 
Assisteixen 
 
Alcalde 
ENRIC BARBANY I BAGES 

 
Regidors 

ANNA ARNELLA I VENTURA 

ISABEL VALLS I BASSA 

JORDI SALA I DRUGUET 

PERE CABOT BARBANY 

ANDREU GUAL I TOMBAS 

JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI 

MIQUEL MORET I ESPINOSA 

JOAQUIM BLANCH I CONEJOS 

MARIA BOVER I CASANOVAS 

MARTÍ FERRES I OLLE 

ARMANDO CAÑIZARES I BATLLE 

 
No assisteix: 
Excusa la seva assistència el Sr.  

FRANCESC MONTES I CASAS 

 
 
 
Secretària 
Marina Escribano Maspons 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la Casa de la Vila a les 20:00 
hores del dia 25 de novembre de 2010, 
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 de caràcter Ordinari, 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: 
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1. APROVACIÓ ACTES DELS PLENS DE  SESSIÓNS ANTERIORS 
 
L’Alcalde sotmet a votació les actes corresponents a les sessions de dates 22 de 
juliol, 28 d’octubre i 30 de novembre de 2010, les quals s’aproven per unanimitat. 
 
2. INFORMACIÓ DIVERSA 
 
En primer lloc, l’Alcalde vol lamentar la mort d’en Joan Cabot i Marcel Galobart, i fa 
menció que fa uns anys van rebre la creu de Santa Eulàlia. Fa un reconeixement a 
la seva tasca i expressa l’agraïment en nom de tot el poble. Expressa també el 
condol a les seves famílies. 
 
El regidor Jordi Sala informa dels diferents actes de la Festa Major d’Hivern, que 
serà la primera setmana de desembre. 
 
L’Alcalde informa de la contractació de 5 treballadors en el marc del Pla 
Ocupacional de la Generalitat 2010-2011. Enguany s’han atorgat dos peons, un 
agent cívic informador de carrer, un tècnic d’educació per les escoles bressol i un 
tècnic d’educació per l’escola de la Sagrera. Treballaran durant 6 mesos, del 12 de 
novembre fins el primer semestre de l’any 2011. 
 
El Sr. Jordi Sala explica les actuacions fetes de manteniment de parcs i jardins. 

 
3. DONAR COMPTE DECRETS I ALTRES RESOLUCIONS D'ALCALDIA 

 
Es dóna compte al ple dels decrets dictats entre l’1 de setembre i el 31 d’octubre de 
2010, que comprenen els números del 182 al 221. 
 

4. APROVACIÓ DELS PLECS ECONÒMICOADMINISTRATIUS I 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE 
NETEJA DE DIVERSOS EQUIPAMENTS MUNICIPALS I CONVOCATÒRIA 
DE LICITACIÓ 

 
Atès que és procedent una nova contractació per a la prestació del servei de neteja de 
diversos equipaments municipals existents. 
 
Atès el que disposa la Llei 30/2007 de Contractes del sector Públic en referència als 
contractes de serveis, i pel que fa als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
Vistos els plecs de clàusules economicoadministratives així com les prescripcions 
tècniques i els seus annexos, que han de regir la contractació del servei,  
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS : 
 
Primer.- Aprovar inicialment els Plecs de clàusules economicoadministratives i 
prescripcions tècniques particulars que han de regir la contractació del servei de neteja 
a diversos equipaments municipals.  
 
Segon.- Sotmetre els plecs a informació pública. De conformitat amb les determinacions 
de la Llei de Contractes del Sector Públic, als efectes de presentació d’al.legacions, en el 
benentès que, si en aquest termini no es formula cap al.legació, el plec restarà 
definitivament aprovat sense necessitat de nou acord.  
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Tercer.- Procedir a la convocatòria de licitació per a contractar l’esmentat servei 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.  
 
Quart.- Delegar expressament a la Junta de Govern Local la competència per a la 
resolució de les al·legacions que hi puguin haver en els plecs, i la seva aprovació 
definitiva, amb el benentès que se’n donarà compte al primer Ple de la Corporació que 
es celebri.  
 
El Sr. Armando Cañizares explica el detall de la licitació, en què com a objectiu i 
novetats  respecte la que es va fer el 2008, és unificar la prestació del servei que ara 
es presta amb dues empreses, la inclusió d’alguns serveis que no hi eren, així com 
incloure en el contracte el subministrament de paper higiènic i sabó. 
 
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT 

 
5. MODIFICACIÓ I HABILITACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST GENERAL 

2010 
 
A l’ampara d’allò que estableix el Reial Decret legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que 
s’aprova el text refós de la Llei de les Hisendes Locals, es sotmet a la consideració del 
Ple de l’Ajuntament, el present expedient número 1/2010, d’ HABILITACIONS I 
SUPLEMENTS DE CRÈDIT, al Pressupost General d’enguany, finançat amb baixes de 
crèdits de partides que s’estimen reduïdes d’import 189.651,66€ per nous ingressos no 
previstos d’import 693.776,03 €, resultant un total de 883.423,69 € (VUIT-CENTS 
VUITANTA TRES MIL QUATRE-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU 
CÈNTIMS).- 
Els suplements, generacions de crèdit que es proposen , ve determinada pel fet de no 
existir consignació expressa en el vigent pressupost o ser insuficient per atendre les 
finalitats de cada concepte en el cas dels SUPLEMENTS, i pel que fa a les 
GENERACIONS per la recepció de majors ingressos en concepte de FEOSL i d’altres 
subvencions corrents i de capital i baixes de la consignació d’altres partides de 
despesa, i són els següents: 
 
Suplements de Crèdit: 

Programa Economica Descripció 
Import  a 
augmentar

132 121011 Retribucions Complementaries Administració Especial  15.000,00
151 130004 Retribucions  Personal Brigades d'Obres I Serveis  8.500,00
323 130010 Retribucions Educador Social  4.500,00
151 130011 Retribucions Personal Contract.  "Rest.Espais Urbans" (P.O.)  10.434,92
231 130024 Retribucions Personal Servei Neteja Familiar (P.O.)  4.328,94
924 130025 Retribucions Dinamitzadora Juvenil (P.0.)  1.748,53
340 130028 Retribucions  Tècnic D'esports 4.600,00
231 130040 Retribucions Dinamitzador Agrícola (P.O.)  3.915,54
151 160012 Quotes Seg. Social Personal  Contract. "Rest.Espais Urban (P.O.) 3.830,47
231 160024 Quotes Seg. Social  Personal  Neteja Familiar (P.O.) 1.479,01
924 160025 Quotes Seg. Social. Dinamitzadora .Juvenil (P.O.) 515,27
241 160041 Quotes Seg. Social.  Dinamitzadora .Agrícola (P.O.) 970,76
151 210001 Conservació i Manteniment Vies Publiques 8.000,00 
920 212000 Conservació  i Manteniment Edifici Ajuntament 2.000,00 
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321 212001 Conservació  i Manteniment Edifici Escola Ronçana 9.000,00 
130 212007 Manteniment Local Policia Municipal 2.000,00 
321 212010 Servei Manteniment CEIP de La Sagrera 4.000,00 
161 213001 Conservació  i Manteniment Xarxa de Clavegueram 12.000,00 
342 213002 Conservació  i Manteniment Instal·lacions Esportives 3.900,00 
130 214000 Reparació Vehicles Policia Municipal 1.900,00 
130 220002 Subministrament Divers Material Serveis 1.500,00 
151 221000 Subministrament Energia Elèctrica per Enllumenat Públic 9.000,00 
342 221005 Subministrament Energia Elèctrica Instal·lacions Pinedes Castellet 3.600,00 
330 221006 Subministrament Energia Elèctrica Edifici "La Fabrica" 3.900,00 
321 221009 Subministrament Energia Elèctrica CEIP La Sagrera 2.000,00 
130 221031 Subministrament Carburant Vehicles Policia Municipal 2.500,00 
151 221033 Subministrament Carburants Vehicles Brigada d'Obres 3.000,00 
321 221038 Subministrament Combustible Calefacció CEIP.La Sagrera 5.900,00 
313 221060 Centre Acollida Animals Domèstics (Caadc) 6.000,00 
150 221081 Subministrament Productes Neteja Edificis Municipals 1.600,00 
342 221082 Subministrament Productes Neteja Inst. Esportives 1.000,00 
231 222009 Servei Telèfon (Serveis Personals) 2.900,00 
920 222010 Comunicacions Postals (Correus) 1.500,00 
321 227001 Servei Neteja Edifici CEIP Ronçana 3.000,00 
162 227004 Servei Deixalleria 3.300,00 
321 227011 Servei Neteja CEIP.La Sagrera 3.000,00 
231 227062 Gestió Recursos Humans 1.000,00 
011 310016 Interessos Avals i Garanties (BBVA) 5.250,00 
011 913023 Amortització .Préstec Inv.09 C.E.C. 7.000,00 

  TOTAL 169.573,44
 
 
Generacions de crèdit: 
 

Programa Economica Descripció Import 
920 130003 Retribució Informàtic (P.E.O.L.) 4.482,00 
151 130013 Retribució Peons (P.E.O.L.) 30.612,18 
321 130023 Retribució Tècnica Educadora (P.O.) 2.428,98 
924 130026 Retribució Informador Carrer (P.O.) 1.214,49 
170 130030 Retribució Educadora Ambiental ((P.E.O.L.)) 4.485,00 
920 160003 Quota Seg. Soc. Informàtic (P.E.O.L.) 1.638,72 
151 160013 Quota Seg. Soc. Peons (P.E.O.L.) 11.469,29 
321 160023 Quota Seg. Soc. Tècnica Educadora (P.O.) 883,14 
924 160026 Quota Seg. Soc. Informador Carrer (P.O.) 441,57 
170 160030 Quota Seg. Soc. Educadora Ambiental (P.E.O.L.) 1.638,72 
442 619000 Obres de millora de les parades d’autobús.   31.400,00
011 913026 Amortització préstec inversions 2010 Caixa Catalunya  46.671.16

  TOTAL 137.365,25
 
 
 
Generacions de crèdit FEOSL: 
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Programa Economica Descripció Modificació 
155 601008 Implantació de Xarxa per Bicicletes i Vianants  115.477,58
179 611023 Neteja de Masses Forestals Prevenció Incendis 38.173,05
179 611024 Clausura Diversos Abocadors de Residus Urbans 5.800,00
321 622001 Obres Millora Centre Educatiu"Escola Bressol L'alzina" 17.294,26
150 622034 Obres Millora Equip.Cultural "Cau Sant Simple" 11.999,88
150 622035 Adeq.i Millora Div.Equip.Culturals,Educ.I Esportius M. 19.829,55
342 622036 Rehabilitació i Millora Façanes Pavelló Esportiu M. 36.461,12
342 622037 Coberta en Grades Camp de Futbol 41.471,16
342 622038 Construcció Xarxa d'igua Potable Camp Futbol 39.115,20
150 623006 Instal·lacions Equips Generació Energies Renov."La Fàbrica" 104.400,00
150 623008 Millora Tecnològica Xarxa Aigua Potable Equip.M. 11.950,00
151 623009 Mesures d'Estalvi Energètic Enllumenat Públic. (4 Barris ) 47.818,00
342 623023 Substitució Equips Elèctrics de l'enllum. Camp de Futbol 30.320,20
923 626004 Actualització i Digitalització Inventari Municipal 20.822,00
923 626005 Digitalització de l'arxiu Audiovisual 1987/2007 35.553,00

  TOTAL 576.485,00
 

RESUM 
 

Generacions de crèdit  ....................................  713.850,25€ 
Suplements de crèdit.....................................     169.573,44€ 

 
 
                                TOTAL EXPEDIENT :         883.423,69€ 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 
 
 
ACORD: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient 1/2010 de Modificació i habilitació de crèdits del 
pressupost general del 2010. 
 
L’alcalde resumeix allò més important i substancial en què consisteix l’expedient de 
modificació i habilitació de crèdits. Explica que algunes partides com la de conservació 
i manteniment de via pública i altres han hagut d’augmentar la seva dotació per 
incidents inesperats que han necessitat la intervenció municipal. També s’ha 
incrementat en el cas de l’energia per l’augment de preus dels combustibles i 
l’electricitat. Les aportacions del FEOSL o els del fons d’ocupació han fet necessaris 
alguns canvis respecte a les previsions.  
 
El Sr. Joaquim Brustenga explica que els preocupa la situació econòmica de 
l’Ajuntament. Creuen que estan utilitzant els fons de manera que no comparteixen. No 
estan d’acord amb la creació de llocs de treball, quan a la resta d’empreses s’està 
reduint personal. També fa menció a que no es rebran els ingressos previstos de la 
venta de parcel·les perquè la licitació va quedar deserta. 
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L’Alcalde diu que és oportú aprovar aquestes modificacions, que en definitiva vénen de 
la realització de millores en el municipi, com obres en edificis, via pública, prevenció 
d’incendis etc. Entenen que aquestes actuacions, subvencionades al 100% tenen 
sentit, amb la  situació d’atur actual, si l’Ajuntament pot contribuir a crear ocupació. 
Coincideix en el fet que hi ha hagut una major despesa en algunes partides, que no 
estava prevista, com pot ser el manteniment dels edificis, o l’augment en la despesa 
d’energia a causa dels preus dels combustibles, etc. 
Pel que fa a l’ alienació de parcel·les en quedar deserta i no obtenir els ingressos 
previstos no es podran afrontar les inversions previstes per manca de finançament. 
 
El Sr. Joaquim Brustenga respon que a l’Ajuntament no li correspon la creació de llocs 
de treball, sinó ajudar a les empreses perquè ho puguin fer. 
Considera que la parada d’autobús i el carril bici han estat dues actuacions 
inoportunes. 
 
L’Alcalde comenta que han de crear ocupació les empreses, però també els 
ajuntaments. Respecte el carril bici, aclareix que també és de vianants. 
 
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER 7 VOTS A FAVOR 
D’INDEPENDENTS-ERC I PSC I 5 EN CONTRA DE CIU. 
 

 
6. APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE  REVISIÓ DE TARIFES PEL 

SUBMINISTRAMENT DE L’AIGUA POTABLE 
 
L’empresa SOREA; Sociedad regional de Abastecimiento de Aguas, S.A, 
concessionària del Servei Municipal d’abastament d’aigua potable de Santa Eulàlia de 
Ronçana, ha presentat sol·licitud, adjuntant un estudi econòmic i proposta de revisió de 
les tarifes.  
 
Atès que en resulta un increment mitjà del 5,68 % sobre les tarifes fins ara vigents. 
 
Atès que estudiada la proposta no es considera acceptable, es proposen unes noves 
tarifes segons s’especifica al informe de l’enginyer municipal, que s’incorpora a 
l’expedient.  
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Informar favorablement la sol·licitud de revisió de tarifes del Servei 
Municipal d’abastament d’aigua potable proposades per l’empresa 
concessionària del servei segons el detall que segueix a l’informe, i essent les 
següents: 
 

- Fins a 12 m3/u.c./mes  a un preu de 0,68 €/ m3 
- De 12 a 24 m3/u.c./mes a un preu de 1,36 €/ m3 
- De 24 a 36 m3/u.c./mes a un preu de 2,04 €/ m3 
- Excés de 36 m3/u.c./mes a un preu de 2,72 €/ m3 

 - Conservació de comptadors 0,80 €/mes 
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Segon.- Fer constar que, l’acceptació de proposta de tarifes incorpora repercussions en 
concepte d’amortització i per tant aplicació del fons de reposició. 
 
Tercer.- Notificar aquests acords a l’empresa SOREA, SA. 

 
El Sr. Pere Cabot informa que SOREA ha proposat un augment de les tarifes, i que 
finalment es va decidir abaixar el tram mínim de consum de 15 a 12m3. Aquesta 
mesura respon als registres de consum del poble, ja que la majoria de famílies 
consumeixen per sota dels 12m3, d’aquesta manera s’estalviaran el tram fins els 15. La 
mesura també busca incentivar el control del consum d’aigua. En definitiva, es tracta 
més aviat d’un canvi de model de com es calculen les tarifes. 
 
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 

7. ADHESIÓ AL MANIFEST DEL 25 DE NOVEMBRE CONTRA LA VIOLÈNCIA 
DE GÈNERE 

 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS : 

Adherir-se al manifest del 25 de novembre del dia internacional per a l'eliminació de la 
violència envers les dones, consensuat per l'Institut Català de les Dones, les 
Diputacions Catalanes, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana 
de Municipis i Comarques.  

MANIFEST 25 DE NOVEMBRE 2010  

El 1999 l’Assemblea General de les Nacions Unides va designar el 25 de novembre 
com el DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES 
DONES. La violència contra les dones i les nenes constitueix un problema de 
proporcions pandèmiques. Almenys una de cada tres dones al món ha patit 
maltractaments, ha estat forçada a mantenir relacions sexuals o ha sofert algun tipus 
d’abús al llarg de la seva vida.  

Aquesta data commemora el brutal assassinat, el 1960, de les germanes Mirabal, 
activistes polítiques de la República Dominicana i significa, també, el reconeixement i el 
recordatori que els drets de les dones són drets humans. Per això, s’insta els governs, 
les organitzacions internacionals i les ONG a que aquest dia realitzin activitats amb la 
finalitat de conscienciar la ciutadania envers la greu vulneració dels drets humans que 
suposa la violència contra les dones.  

És en aquest context que les institucions públiques de Catalunya, el govern de la 
Generalitat, les diputacions i els ajuntaments renovem el nostre compromís per una 
vida lliure de violència envers dones i nenes i expressem el nostre condol per la mort 
de:  
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Viktorya, Cristina, Fatna, Farida, Mònica, Andrea, Laila, Nikauris, Sabrina, Saida (la 
seva filla i el seu fill), i Maria Dolores,  

víctimes de la violència masclista a Catalunya al llarg d’aquest any 2010. I volem, un 
cop més, expressar públicament que continuarem esmerçant tots els esforços i 
recursos necessaris per aconseguir, amb la complicitat de tota la societat catalana, 
avançar cap a la total eliminació de la violència contra les dones.  

Si bé és cert que a Catalunya hem avançat molt els darrers anys , que gaudim de 
noves eines i comptem amb més instruments per fer front a aquesta problemàtica, 
sabem que continuen subsistint determinats comportaments, imatges i estereotips que 
contribueixen a fer possible, encara, la violència masclista i que, malgrat els esforços 
institucionals, d’organitzacions –especialment les de dones i feministes i altres 
moviments socials- i de moltes persones a títol individual, aquestes conductes estan 
massa generalitzades, són sistemàtiques i es generen i es reforcen mútuament.  

Per això som conscients que només un canvi de models simbòlics farà minvar, en 
profunditat, les opressions i discriminacions contra les dones. Però també sabem que 
aquest canvi només pot tenir lloc si reconeixem la incidència que té la cultura de la 
violència en les nostres vides i tenim la capacitat de canviar-la. Aquest és el canvi 
cultural necessari, una veritable revolució que, més enllà de l’aplicació de les lleis i de 
determinades polítiques, s’haurà de produir en l’àmbit de les relacions socials i 
personals.  

En aquestes últimes dècades, i gràcies a les transformacions culturals i socials 
empreses pels feminismes i assumides per les polítiques de dones i d’igualtat, cada 
cop són més els homes que diferencien clarament entre masculinitat i masclisme i que 
tenen l’horitzó de compartir amb les dones les diferents dimensions de la vida personal, 
familiar, social, política, econòmica i cultural.  

Perquè la violència masclista és cosa de totes i tots es fa necessari que els homes 
afrontin amb valentia un doble canvi en el pla personal i també en el social. Per una 
banda, el rebuig als esquemes patriarcals rígids i dualistes. Per l’altra, han d’aprendre a 
reinventar les formes de relació amb l’altre sexe i demostrar que assumeixen, com ja 
ho estan fent molts, que les relacions han d’estar fundades en vincles que preservin el 
respecte, l’autonomia i la llibertat. Perquè tenim el convenciment que la llibertat de 
dones i homes és una riquesa que obre un món nou.  

Per això avui, les institucions públiques de Catalunya, el govern de la Generalitat, les 
diputacions i els ajuntaments, tot renovant el nostre compromís, volem incidir en la 
necessària implicació individual de totes les persones de la nostra societat en 
l’eradicació de la violència masclista i, conjuntament, construir ponts perquè les 
properes generacions vagin perdent els referents d’una cultura destructiva front una 
altra que promogui noves formes de relació entre les dones i els homes, basades, 
fonamentalment, en el respecte a la vida, als drets humans.  

La regidora Anna Arnella explica que s’ha considerat oportú adherir-se al manifest per 
l’eliminació de la violència masclista coincidint amb el Dia Mundial en contra de la 
violència envers les dones. 
 
Sotmesa la proposta a aprovació, S’APROVA PER UNANIMITAT 
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8. MOCIÓ DE RECONEIXEMENT ALS CASTELLS DECLARATS PATRIMONI 
CULTURAL IMMATERIAL DE LA HUMANITAT PER LA UNESCO 

 
El 25 de setembre de 2008, l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana va aprovar per 
unanimitat en sessió plenària una moció per tal que l’activitat castellera fos considerada 
per la UNESCO patrimoni cultural de la humanitat.  
  
Després que moltes altres poblacions catalanes aprovessin la moció  de reconeixement 
a l’activitat castellera, així com el Parlament de Catalunya, el passat 16 de novembre 
de 2010 la UNESCO va declarar els Castells Patrimoni Cultural Immaterial de la 
Humanitat. Des de la UNESCO es va destacar que els castells “són percebuts pels 
catalans com a part integrant de la seva identitat cultural” i proporcionen “un sentit de 
continuïtat, cohesió social i solidaritat”, per tant destaquen la seva capacitat d’integració 
social, perquè, com s’acostuma a dir, als castells hi cap tothom.  
 
A més, la seva organització facilita que tots els que hi participen posin l’esforç en la 
mateixa direcció, en la obtenció d’un objectiu comú i, per tant, desenvolupen el 
sentiment de solidaritat entre els castellers. Han esdevingut un símbol també de 
respecte, coordinació i integració, ja que han servit a l’àmbit de la cohesió cultural i 
social integrant gent de totes les edats, condicions i procedència. 
 
També és un símbol nacional de catalanitat, aquest reconeixement reforça 
l’excel·lència dels castells com a peça destacada dintre de la cultura popular i 
tradicional de Catalunya.  Per totes aquestes raons, els castells han esdevingut un 
referent de la cultura catalana a tot el món, sòlidament arrelat a la societat, cosa que es 
fonamenta en les més de 60 colles castelleres que hi ha en actiu a Catalunya. 
 
En síntesi, els castells representen a Catalunya arreu, com un símbol d’integració i 
respecte, com a patrimoni històric i actual i com un espectacle plàstic de gran bellesa i 
emotivitat. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Reconèixer i felicitar, per part de tots els membres del consistori com a 
representants de les ciutadanes i ciutadans de Santa Eulàlia de Ronçana, a totes les 
entitats i organitzacions que tenen a veure amb les activitats i el món casteller per la 
seva tasca com a divulgadors de valors i cultura catalana arreu del món i pel 
reconeixement de la UNESCO, en haver estat declarats els Castells com a Patrimoni 
Cultural Immaterial de la Humanitat. 
 
Segon.-   Traslladar aquest reconeixement i la nostra felicitació a la Coordinadora de 
Colles Castelleres de Catalunya i al Centre de Promoció de la Cultura Popular i 
Tradicional Catalana, per tal que ho puguin fer extensiu al conjunt del món casteller 
del nostre país. 
 
El regidor Joaquim Blanch explica que tots els grups han estat d’acord en la 
importància d’aquest reconeixement. 
 
 
Sotmesa la proposta a aprovació, S’APROVA PER UNANIMITAT 
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9. AFERS URGENTS I SOBREVINGUTS 

 
L’Alcalde informa que hi ha tres acords per aprovar : dos fan referència al Pla de 
millora de l’espai fluvial del riu Tenes i en tercer lloc una moció. 
 
1. APROVACIO DE LA URGÈNCIA 
 
L’Alcalde explica que l’Ajuntament ha redactat aquest projecte per agilitzar-ne els tràmits, i 
que acaba d’arribar l’informe favorable de l’ACA i per tant pertoca aprovar el projecte al 
ple de l’Ajuntament. S’estima que l’execució del projecte serà de gairabé un any. Per tal 
de complir amb els terminis establerts i per coincidir en l’execució de les obres amb 
l’època de l’any que es requereix per les seves característiques es fa necessària la seva 
aprovació. 
 
Sotmesa la proposta a aprovació, S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
1.1. APROVACIÓ  DEL PROJECTE EXECUTIU  PLA DE MILLORA DE L’ESPAI 
FLUVIAL DEL RIU TENES AL TERME MUNICIPAL DE SANTA EULÀLIA DE 
RONÇANA  
 
En el marc del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Agència Catalana de 
l’Aigua, s’estableix l’actuació denominada “Pla de Millora de l’espai fluvial del riu 
Tenes”.  
Ha estat redactat el projecte per l’empresa ABM enginyers i consultors, i informat 
favorablement pels Serveis Tècnics Municipals, segons detall que consta a l’informe 
incorporat a l’expedient. 
Atès que l’òrgan competent per la seva aprovació és el Ple de la Corporació, i el que 
disposa el reglament d’Obres, Activitats i Serveis.  
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte “Pla de millora de l’espai fluvial del riu Tenes al 
terme municipal de Santa Eulàlia de Ronçana, amb un import total de 1.678.417,64€ 
(IVA inclòs). 
 
Segon.- Sotmetre aquest acord i el projecte esmentat a informació pública mitjançant la 
publicació de l’anunci al BOP i al tauler d’edictes de la Corporació, pel termini d’un 
mes, als efectes que s’hi puguin presentar suggeriments i al·legacions. Durant aquest 
termini el projecte restarà a les oficines municipals a disposició de les persones que 
vulguin examinar-lo. 
 
Tercer.- Determinar que en el supòsit que no se’n presentin restarà aprovat 
definitivament sense necessitat d’un nou acord. 
 
El Sr. Pere Cabot explica algunes de les actuacions que inclou el pla de millora. El 
finançament d’aquestes actuacions seran a càrrec de l’ACA, el FEDER, el Consorci i 
l’Ajuntament. 
 
El Sr. Joaquim Brustenga diu que després de 6 anys de patiment per a les famílies, per fi 
s’acaba amb el seu neguit. Ara es farà l’actuació que sempre havia defensat el seu grup i 
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els propis veïns. Considera que la situació precària que viu l’Ajuntament, fa que la 
despesa que s’està decidint sigui molt important, tot i la subvenció que s’ha de rebre. 
Votaran a favor del projecte, perquè defensen als veïns, però manifesten el seu desacord 
amb la gestió realitzada per l’ajuntament en tot aquest conflicte del riu. 
 
L’Alcalde comenta que cal ser valents econòmicament i confiar en què el finançament 
arribarà, encara que sigui tard. Els tècnics i els polítics han treballat durant molt temps per 
millorar la realitat del riu Tenes i el seu entorn i sobretot les persones que hi viuen,i tot el 
que s’ha fet ha estat per millorar, per això voldria que es valorés la feina feta. Per últim, 
celebra que s’aprovi el projecte de manera compartida. 
 
El Sr. Joaquim Brustenga opina que el problema es podria haver resolt sense l’amenaça 
de fa anys de treure les cases del riu. Fa menció a que el valor de les cases s’ha vist 
mermat per la declaració d’aquesta zona com a inundable, i que no ho van fer ells, sinó 
que ho va manifestar l’ajuntament actual. 
 
L’Alcalde respon que no va ser a partir del 2005, abans ja existia aquest problema. Des 
de l’Ajuntament s’ha buscat la millor solució. 
 
Sotmesa la proposta a aprovació, S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
2. APROVACIO DE LA URGÈNCIA 
 
Es justifica la urgència pels motius manifestats en el primer punt. 
 
Sotmesa la proposta a aprovació, S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
2.1. APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ECONOMICOADMINISTRATIVES 

PARTICULARS, QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES 
DEL PROJECTE EXECUTIU  PLA DE MILLORA DE L’ESPAI FLUVIAL DEL 
RIU TENES AL T.M. DE STA. EULÀLIA DE RONÇANA I CONVOCATÒRIA  
DE LICITACIÓ 

 
D’acord amb la necessitat d’executar les obres corresponents al Projecte executiu “Pla 
de Millora de l’espai fluvial del riu Tenes al terme municipal de Santa Eulàlia de 
Ronçana”, en el marc del conveni de col·laboració entre l’ACA i l’Ajuntament per les 
“Actuacions de millora hidràulica i ambiental al riu Tenes”. 
 
Vist el plec de clàusules econòmicoadministratives particulars que han de regir la 
licitació, i d’acord amb el procediment de contractació previst a la Llei de Contractes del 
Sector Públic. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el plec de clàusules econòmicoadministratives particulars que han de 
regir la licitació per a la contractació de les obres del Projecte executiu cofinançat pel 
Fons FEDER i amb participació en el finançament de l’ACA denominat “Pla de Millora 
de l’espai fluvial del riu Tenes al terme municipal de Santa Eulàlia de Ronçana” per 
procediment obert oferta econòmicament més avantatjosa, varis criteris d’adjudicació i 
exposar-lo al públic per un termini de 20 dies hàbils, mitjançant la publicació d’un edicte 
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al BOP, als efectes d’al·legacions. Si no se’n produeixen, restarà aprovat definitivament 
sense necessitat d’un nou acord. 
 
Segon.- 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 econòmico-administratives particulars, si bé condicionada a allò que 
disposa l'article 122 del RDLeg. 781/1986 i a l’aprovació definitiva del projecte. 
 
L’Alcalde explica que el termini d’execució de l’obra és de 10 mesos. Les empreses 
han d’acreditar la solvència i titulació del cap d’obra en formació específica en medi 
fluvial i acreditar també la seva experiència en la realització d’altres obres similars. 
 
Sotmesa la proposta a aprovació, S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
3. APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA 
 
Sotmesa la urgència a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
3.1.  MOCIÓ DE CONDEMNA A L'ATAC MARROQUÍ AL CAMPAMENT SAHARAUÍ 
DE LA DIGNITAT  
 
La matinada del 9 de novembre passat, l’exèrcit i la policia del Marroc, van desallotjar 
de forma violenta el Campament de la Dignitat d’Al-Aiun, atac que va provocar un gran 
nombre de ferits i la pèrdua de vides humanes, les quals lamentem profundament. Es 
va tractar d’una resposta fora de lloc a una protesta per la situació social i econòmica 
que viu la població sahrauí, unes reivindicacions no pas marginals: més de 20.000 
persones s’hi havien concentrat en la major protesta dels darrers 35 anys i, en cap cas, 
s’havia fet ús de la violència. 
    
La confusió i la manca de dades (a més dels morts i ferits, es denuncien desaparicions 
i detencions arbitràries) només es poden solucionar garantint l’exercici d’un dret 
imprescindible en una societat democràtica que el govern marroquí ha conculcat: la 
llibertat de premsa. Cal que els mitjans de comunicació, a més d’observadors 
internacionals, puguin entrar lliurement i conèixer sobre el terreny el què ha passat, 
com ha passat i què continua passant.  
 
Uns incidents que, malauradament, s’afegeixen a una llarga llista dins del conflicte del 
Sàhara Occidental, que ja fa massa temps que dura. En els darrers 20 anys s’han 
negociat diversos plans de pau i s’han proposat diverses vies per a solucionar el 
conflicte, però, finalment, no han acabat mai essent assumides pel Marroc.  
 
Valorem, amb preocupació, que l’actitud de la comunitat internacional, la Unió Europea 
i del Govern espanyol no està essent prou decidida i per tant, demanem, com la millor 
garantia per la pau, la suma d’esforços d’aquests actors i el seu compromís, a l’àmbit 
internacional, vers el rellançament de les opcions de diàleg que han de permetre una 
resolució justa del conflicte.  
 
El conflicte del Sàhara no ens és aliè ni per proximitat geogràfica ni per implicació 
històrica. Però tampoc no ens és llunyà per a moltes ciutadanes i ciutadans del nostre 
país: són nombrosos els grups de solidaritat amb la causa sahrauí i centenars les 
famílies que arreu del país acullen a nenes i nens sahrauís. A més,  diversos 
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ajuntaments i el govern català estan treballant en la promoció de la pau i la protecció 
dels drets humans a la zona.  
 
Es proposa al ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana l’adopció dels següents  
 
ACORDS 
 
PRIMER: Manifestar  la nostra condemna pel desallotjament violent i, la repressió 
posterior, del Campament de la Dignitat d’Al-Aiun. 
 
SEGON: Instar a la Generalitat de Catalunya i al Parlament de Catalunya (en la línia de 
la resolució 724/VIII aprovada per unanimitat el 3 de Juny pel mateix Parlament) a 
adoptar una posició inequívoca a favor de la resolució definitiva i justa d’aquest 
conflicte.  
 
TERCER: Demanar al Govern espanyol, la Unió Europea i les Nacions Unides que 
facin servir totes les vies al seu abast per tal d’aconseguir una condemna d’atacs com 
el patit al Campament de la Dignitat, l’impuls d’una nova fase negociadora entre el 
Govern marroquí i el Front Polisario, així com el compliment de les resolucions 
aprovades en el marc de les Nacions Unides sobre el conflicte. 
 
El Sr. Joaquim Blanch manifesta  que els motius per presentar la moció han estat el 
desig que finalitzi el conflicte i rebutjar les actuacions ocorregudes. 
 
Sotmesa la proposta a aprovació, S’APROVA PER UNANIMITAT 
 

 
2. PRECS I PREGUNTES 

 
 
El Sr. Miquel Moret fa la següent pregunta:  
 

- Demana les despeses de la Festa Major, que després de tres mesos encara no 
ha rebut 

 
El Sr. Jordi Sala diu que encara no li pot donar la totalitat de les factures, però que ja 
disposen del 90%, i quan ho tinguin li farà arribar. 
     
L’Alcalde comenta que les factures són  responsabilitat dels Serveis Econòmics, però 
que en aquests moments el volum de feina és molt gran, i que la prejubilació del cap 
dels Serveis Econòmics ha complicat la situació. Tot i que hi ha una persona que 
presta els serveis en la substitució, aquesta només ve 8 hores a la setmana. 
 
El Sr. Andreu Gual fa la següent pregunta:  
 

- Com és que encara estan instal·lades les alarmes a la casa de l’ex-regidor Santi 
Martí. Pregunta quina serà la nova ubicació. 

 
 
L’Alcalde respon que li consta que ja no estan instal·lades. En tot cas es faran les 
comprovacions i  ho respondrà en el proper ple. 

 
El Sr. Joaquim Brustenga fa les següent pregunta:  
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- Té la sensació que no s’han contestat les preguntes del darrer ple, entre elles la 

del procés de selecció d’un dels treballadors. 
 
L’Alcalde contesta que aquest prec s’ha traslladat a RRHH. Es té la voluntat d’atendre 
el prec el més aviat possible. 
 
El Sr. Joaquim Brustenga comenta que les preguntes no s’han respost en el termini 
establert. La llei diu que les preguntes s’han de respondre en el proper ple ordinari. 
 
El Sr. Joaquim Brustenga fa la següent pregunta: 
 

- Comenta que l’any 2008 es va plantejar una pregunta, que no es va respondre. 
Per tal motiu es van veure obligats a enviar una queixa al Síndic de Greuges, i 
després de dos anys l’ajuntament continua sense respondre. Finalment el Síndic 
de Greuges ha enviat un escrit dient que si en quinze dies no es respon, es 
comunicarà al Parlament de Catalunya, que lAjuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana és una institució que no col·labora. 

 
L’Alcalde comenta que la voluntat de l’ajuntament és de col·laborar. 
 
 
I a un quart menys cinc de deu, es dóna per finalitzada la sessió i s’estén aquesta acta, 

i jo, la secretària, ho certifico, amb el vist-i-plau de l’Alcalde.  

 
 
 
L’Alcalde     Marina Escribano Maspons 


