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ACTA
 
  
Caràcter:       Ordinari 
Data:           29/01/2015 19:00:00 
Lloc:             sala de plens 
 
 
Assisteixen 
 
Alcalde 

JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI 
 

Regidors 

ISABEL VALLS I BASSA 
ARACELI POLO I VELASCO 
FRANCESC BONET I NIETO 
CRISTINA PARERA I SALLENT 
VICENÇ FUERTES I BERGUA 
PERE CABOT I BARBANY 
RAMON VILAGELIU I RELATS 
ANGEL EXOJO I LOZANO 
JOAQUIM BLANCH I CONEJOS 
MARTI FERRES I OLLE 
FRANCESC MONTES I CASAS 
AGUSTIN GONZALO I ALVAREZ 
 
Excusen la seva assistència 
 
Secretari 
Josep Lluís Llavata i Ferrer 
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A la Casa de la Vila a les 19:40 del vespre del dia 29/01/2015, es van reunir 
sota la Presidència del Sr. Alcalde, els regidors que al marge es relacionen, assistits 
pel Secretari, a l’objecte de celebrar sessió de caràcter Ordinari, en primera 
convocatòria, del ple de l'Ajuntament. 
 

Obert l’acte per la presidència, el Sr. Alcalde demana disculpes als presents 
pel retard en començar la sessió. Seguidament es procedeix al debat dels assumptes 
inclosos en el següent 
 

ORDRE DEL DIA: 
 
 

1. Aprovació de les actes de les sessions de dates 27 de novembre de 2014 i 12 
de gener de 2015. 
 

2. Informació diversa 
 

3. Donar compte de decrets i resolucions d'alcaldia 
 

4. Donar compte de la baixa del regidor Sr. Francesc Montes i Casas del grup 
municipal del Partit Popular  

 
5. Donar compte de la donació d'obres d'art efectuada per un particular a 

l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana 
 

6. Acord de ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci per a la 
Gestió dels Residus del Vallès Oriental  

 
7. Acord de ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci per a la 

defensa de la Conca del Besòs i encàrrec per a procedir a publicació 
col·lectiva, al tràmit d'audiència i a la publicació definitiva 

 
8. Declaració d'obres d'especial interès l'exp. 2010/35, relatiu a l'execució del 

Centre Ocupacional i hortes ecològiques de la Cooperativa Apindep Ronçana, 
SCCL 

 
9. Aprovació del conveni urbanístic de planejament relatiu a la cessió d'uns sòls 

a l'entorn del Camí de Caldes i àmbit del Poste per a destinació 
d'equipaments comunitaris 

 
10. Aprovació provisional del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Santa 

Eulàlia de Ronçana  
 

11. Moció de rebuig als atemptats de París 
 

12. Afers urgents i sobrevinguts 
 

13. Precs i preguntes 
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1.- Actes pendents d'aprovar 
 
Ple 27/11/2014 i Ple 12/1/2015. 
 
El Sr. Cabot diu que aprovaran les actes, però es reiteren en el que ja havien 
assenyalat en altres ocasions, entenen que el seu redactat es podria millorar molt. 
 
El Sr. Vilageliu, a banda de les actes, demana que quedi constància del fet que als 
regidors i al públic els havien tingut trenta minuts esperant el començament de la 
sessió, sense que ningú els avises de res, i fins i tot havien estat a punt d’anar-se’n  
 
Votació. Les actes son aprovades pel vot favorable del sis regidors de CiU, tres 
regidors d’I-ERC, dos regidors del PSC, un regidor del PP i un regidor d’ICV-EUIA. 
 
  
2.- Informació diversa. 
 
 
L’alcalde informa del tancament d’un acord amb l’APINDEP, que mitjançant la 
subvenció que reben del ministeri, aquest any començarien a fer un servei de 
menjars gratuïts i en col·laboració amb l’ajuntament, també donarien servei a les 
famílies, matrimonis o persones grans que visquin soles, que no tenen mitjans 
econòmics o que pateixen de manca de mobilitat per anar a comprar o fer-se el 
menjar. Aquests àpats surten a un preu de 2,5 euros cadascun. Enguany 
l’ajuntament no haurà de pagar res, perquè s’absorbirà amb la subvenció de l’Estat, 
i només s’haurà de fer càrrec del transport d’anar buscar el àpats i repartir-los que 
tindrà un cost de 400 euros al mes. S’entén que serà un bon servei.     
 
El Sr. Blanch manifesta que en aquest tema ja s’hi portava treballant des de feia 
molt temps amb l’APINDEP, però que no es va poder fer per manca de diners, i  
ofereix la seva experiència per col·laborar-hi. 
 
L’alcalde agraeix la seva disposició. 
 
 
3.- Donar compte de decrets i resolucions d'alcaldia    
 
L’Alcalde dóna compte dels decrets dictats entre les dates 1 de novembre  i 31 de 
desembre de 2014, que corresponen als números 502 al 611. 
 
 
4.- Donar compte de la baixa del regidor Sr. Francesc Montes i Casas del 
grup municipal del Partit Popular     
 
L’alcalde dóna compte del decret dictat en data 22 de gener de 2015, que es 
transcriu literalment: 
  
“El regidor senyor Francesc Montes i Casas va presentar el passat dia 9 de gener de 
2015, un escrit posant en coneixement de l’ajuntament que s’havia donat de baixa 
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del Partit Popular de Catalunya i que en conseqüència demanava deixar sense efecte 
la seva adscripció al grup municipal del Partit Popular.  
 
A la vista de la legislació vigent, article 73.3 LRBRL amb la redacció donada por la 
Llei 57/2003, de 16 de desembre, articles 24.1 i 25 ROF, i concordants, resulta que 
un cop comunicada la decisió fefaent d’abandonar el grup, aquesta queda 
perfeccionada, i endavant haurà de ser considerat com regidor no adscrit. 
 
Conseqüentment, RESOLC: 
 
Primer.-  Donar compte al Ple, de l’abandó del Sr. Montes del grup del Partit 
Popular, encara que no sigui necessària la seva l’acceptació al tractar-se d’un acte 
unilateral.  
 
Segon.-  Considerar al senyor Francesc Montes i Casas com regidor no adscrit a cap 
grup, de l’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana. 
 
Tercer.-  Que amb independència de l’organització amb la que es va presentar a les 
eleccions, el regidor manté la seva representativitat, i s’integrarà, de manera 
proporcional a la seva representativitat, en la Comissió Informativa.” 
 
Intervencions. 
 
A continuació, cedeix la paraula al Sr. Montes que manifesta que els dirigents del 
Partit Popular des de l’Estat, estan prenent una sèrie de mesures amb las que no hi 
està d’acord i sent una certa incomoditat per haver de defensar determinades 
decisions que son contraries a les seves conviccions. Com que és una persona que 
diu les coses tal com les pensa i actua de manera transparent, no podia allargar 
més temps la decisió d’abandonar el grup del Partit Popular. Evidentment això, per 
molts no es cap sorpresa, atès el sentit del seu vot en moltes sessions plenàries, 
divergent amb les directrius del PP. Per aquest motiu de fons deixa el partit, en cap 
cas per raons d’interès personals i el que resta de legislatura ho farà com pertoca 
legalment, com a regidor no adscrit i defensant les seves idees. Desprès, de forma 
distesa, afegeix que el que trobaria a faltar, serien les intervencions d’I-ERC 
reclamant a l’Alcalde que trenqués el pacte amb un dimoni del Partit Popular.  
 
El Sr. Cabot diu que respecten les decisions personals de tots els regidors, que 
estan contents del fet que el PP no formés part del govern municipal, perquè els feia 
molt mal d’ulls, i no perquè fos el Sr. Montes, per això celebraven encara que una 
mica tard que s’hagués trencat aquest acord, però que igualment les diferencies 
seguirien existint, en tant la política de l’àrea del regidor, ara regidor no adscrit, 
continués sent la mateixa.  
 
El Sr. Blanch diu que coneix al Sr. Montes i que des de fa molts anys comparteix 
amb ell la feina de l’ajuntament i troba molt adient que si no es comparteixen les 
idees amb el partit, el que cal fer és deixar-lo, però també cal continuar fins al final 
del mandat, per defensar a les persones que amb el seu vot li havien dipositat la 
confiança.   
 
La Sra. Valls diu que quan alguns feien la critica al pacte de l’equip de govern, des 
de CiU sempre es responia que el pacte mai havia interferit les decisions polítiques, 
ni a nivell del procés de Catalunya ni al debat com a Nació. Que la decisió del Sr. 
Montes era personal, i com ja s’havia dit, respectable, però analitzada des de fora 
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era molt coherent a la vista de la seva trajectòria i de les seves intervencions als 
Plens. Respecte a la referència a la gestió econòmica que feia el Sr. Montes, calia dir 
que era molt encertada i beneficiosa pel poble de Santa Eulalia, ja que havia 
aconseguit sanejar les finances municipals i permès sortir del marasme en que 
havien trobat la hisenda municipal a l’inici del mandat. 
 
L’alcalde finalitza dient que el Sr. Montes ha estat molt valent prenent aquesta 
decisió gens fàcil i al final del mandat, tot i que creu que ha estat el més lògic. 
Afegeix que la relació entre CiU i el regidor Sr. Montes, serà exactament la mateixa i 
no canviarà res, que tots aquest anys s’han sentit molt còmodes amb ell com a 
membre del Partit Popular i continuaran sentint-se igual de bé tenint-lo com regidor 
no adscrit. Conclou reconeixent l’encert que van tenir al no fer cas als senyors d’ I-
ERC, que demanaven que es trenqués el pacte de govern. 
 
 
5.- Donar compte de la donació d'obres d'art efectuada per un particular a 
l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana   
 
 
L’alcalde diu que el Sr. Josep Gol i Baixeras va fer donació al poble d’un mural i un 
bust, un conjunt de gran valor artístic i econòmic que esta exposat a la Fàbrica. Que 
actuacions com aquestes eren exemplars i molt d’agrair, i que s’acceptaven amb 
molta satisfacció i reconeixement al benefactor, destacant que en poc temps, era la 
segona vegada que un ciutadà efectuava una donació d’aquest caire a Santa Eulàlia. 
Que per constància es farà una certificació recollint la donació i l’acceptació com 
també l’agraïment de l’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana. 
 
La proposta dictaminada favorablement per la Comissió Informativa, diu: 
 
“Vista l’acta de donació d’unes obres d’art a favor de l’Ajuntament per part del Sr. 
Josep Gol i Baixeras, de data 4 de novembre de 2014, consistents en un retaule de 
marbre tallat, i un bust de marbre, ambdós tallats per l’escultor Ferran Ventura. 
 
Atès que en el document s’estableix que se’n donarà compte al Ple de la Corporació. 
 
L’Alcalde dóna compte de la donació d’obres d’art a favor de l’Ajuntament per part 
del Sr. Josep Gol i Baixeras, que passen a incorporar-se a l’Inventari de béns 
municipal, i es fa constar que la corporació s’obliga al compliment del destí i 
finalitats indicats pel donant”.  
 
6.- Acord de ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci per a la 
Gestió dels Residus del Vallès Oriental     
 
L’alcalde diu que en aplicació de LRSAL, els consorcis han d’inscriure a un ens 
membre del consorci, i en el consorci del Residus corresponia a l’ajuntament de 
Granollers que era el primer que complia els requisits. Això havia creat una 
incertesa i preocupació entre la majoria dels ajuntaments de la comarca, perquè 
totes les decisions econòmiques es prendrien des de Granollers i el pressupost del 
consorci, que té un romanent de tresoreria de més de cinc milions d’euros, es 
consolidaria amb el de Granollers. La majoria dels ajuntaments es varen posicionar 
en contra d’aquesta solució, i a favor que fos el Consell Comarcal, on tots governen 
en coalició i les decisions s’adopten conjuntament. Com que per poder adscriure’l al 
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Consell Comarcal s’havia de fer una modificació dels Estatuts, es presentà i aprovà 
una moció d’adscripció, que ara ha de ser ratificada per cada municipi. 
 
La proposta dictaminada favorablement per la Comissió Informativa, diu: 
 
“Atesa l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL). 
 
La seva disposició final segona, modificant la Llei 30/1992, de 26 de novembre de 
règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment administratiu comú, 
amb la introducció d’una nova disposició addicional vintena, estableix un nou règim 
jurídic per als Consorcis i estableix un nou règim per al personal dels mateixos. Així 
mateix, la Llei estableix que els consorcis hauran d’adaptar els seus estatuts a les 
seves disposicions, abans del 31 de desembre de 2014, quant a règim jurídic, quant 
al personal, i quant a la seva Administració Pública d’adscripció.  
 
Atès que és voluntat del Consorci d’adscriure’s al Consell Comarcal del Vallès 
Oriental mitjançant la modificació de la facultat de designació del perdonal directiu 
del Consorci. 
 
Atès que el Consell Plenari extraordinari del Consorci per a la Gestió dels Residus del 
Vallès Oriental, en data 23 de desembre de 2014 va adoptar el següent acord: 
 

1. Aprovar l’adscripció del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès 
Oriental al Consell Comarcal del Vallès Oriental 

2. Comunicar l’acord adoptat al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas per al seu coneixement i efectes.  

3. Remetre còpia dels acords adoptats al Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
als altres ens consorciats. 

4. Facultar el president del Consorci per tal que dicti les disposicions que siguin 
necessàries per a l’execució i efectivitat dels precedents acords. 

 
De conformitat amb l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, aprovat per decret 179/1995, de 13 de juny, per modificar els Estatuts, cal 
un acord previ del Consell plenari del Consorci i la ratificació posterior de tots els 
ens consorciats. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Ratificar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci a per a la 
Gestió dels Residus del Vallès Oriental aprovada pel Consell Plenari en sessió 
extraordinària de 23 de desembre de 2014, per tal d’adaptar-los a allò que disposa 
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local (LRSAL), d’acord amb el text que s’incorpora com a Annex al 
present acord, formant-ne part del mateix a tots els efectes legals. 
  
Segon.- Aprovar l’adscripció del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès 
Oriental al Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
 
Tercer.- Donar trasllat del present acord al Consorci per a la Gestió dels Residus del 
Vallès Oriental, als efectes escaients i encomanar a aquest ens que realitzi els 
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tràmits i gestions necessaris per continuar amb la tramitació de l’expedient de 
modificació dels estatuts”. 
 
Intervencions. 
 
El Sr. Vilageliu diu que estan d’acord amb la ratificació, que corroboren el que ha 
exposat l’alcalde, que la proposta va ser presentada per CiU, ERC i ICVE-EUIA, i que 
per coherència ara s’havia d’aprovar sense que signifiqués un greuja per 
l’ajuntament de Granollers.  
 
Votació. Posada a votació la proposta fou aprovada per vot unànime del sis regidors 
de CiU, tres regidors d’I-ERC, dos regidors del PSC, un regidor no adscrit i un 
regidor d’ICV-EUIA. 
 
7.- Acord de ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci per a la 
defensa de la Conca del Besòs i encàrrec per a procedir a publicació 
col·lectiva, al tràmit d'audiència i a la publicació definitiva.  
 
L’alcalde explica que es tracta d’un supòsit semblant al del punt anterior, que els 
municipis consorciats no només són els de la comarca del Vallès oriental, sinó que 
també n’hi ha del Vallès occidental, de l’àrea metropolitana, etc.,  i la proposta és 
que s’adscrigui a l’àrea metropolitana, perquè, amb diferència, és el que aporta més 
recursos.  
 
La proposta dictaminada favorablement per la Comissió Informativa, diu: 
 
 “El Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs compta amb uns Estatuts 
aprovats per la seva Junta General en data 29 de febrer de 1988, els quals han 
estat modificats i adaptats en successius acords. L’últim text refós dels Estatuts va 
ser aprovat per Junta General del 28 de febrer de 2012 i publicat al BOPB el 4 
d’abril de 2012, i ratificat pel ple de l’Ajuntament en data 29 de novembre de 2012. 
 
En el decurs del tràmit d’aprovació definitiva i entrada en vigor de la modificació 
dels Estatuts va ser dictada la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), la qual ha inclòs una nova 
Disposició Addicional Vint en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú 
(LRJPAC), amb l’epígraf “Règim Jurídic dels Consorcis”, fixant nous paràmetres 
organitzatius per a aquest model organitzatiu. Per la seva banda, la Disposició 
Transitòria Sisena de la LRSAL estableix un règim transitori per a l'adaptació dels 
Estatuts, en establir que "els consorcis que ja estiguessin creats en el moment de 
l'entrada en vigor d'aquesta Llei han d'adaptar els seus Estatuts al que s'hi preveu el 
termini d'un any des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.  
 
D’altra banda la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector 
Públic i altres mesures de reforma administrativa introdueix novetats per als 
consorcis en matèria de separació dels seus membres i de liquidació dels mateixos, 
essent que també s’escau procedir formular una modificació estatutària per tal 
d’adaptar els estatuts vigents del Consorci. 
 
La Junta General del Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs en sessió 
ordinària celebrada el 10 de desembre de 2014, ha adoptat l’acord d’aprovació 
inicial de la modificació dels seus Estatuts, per tal d’adaptar-los tant a la Llei 
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27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
Local com a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic 
i altres mesures de reforma administrativa. Igualment aprofitant l’avinentesa 
s’amplia l’àmbit d’actuació als municipis de la Tordera que ho sol·licitin, com ja han 
manifestat alguns. Es proposa canviar el nom actual pel de CONSORCI BESÒS 
TORDERA a partir de l’aprovació definitiva i entrada en vigor de la modificació. 
També s’actualitza el número de vots de la Diputació de Barcelona, que passa de 3 
a 9 degut a l’augment de població, de més de 500.000 habitants, respecte d’aquells 
municipis de la província no inclosos a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
En relació amb els aspectes procedimentals cal tenir en compte que la modificació 
dels Estatuts dels Consorci, segons allò previst a l’article 322 del Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de 
juny, requereix l’acord del Consell Plenari, ratificat pels ens i les administracions que 
en formen part, acordada amb les mateixes finalitats que per a l’aprovació, de 
manera que els ens participants han de fer-ne una aprovació inicial i una altra de 
caràcter definitiu, posterior aquesta darrera al sotmetiment de l’expedient a 
informació pública pel període de 30 dies. 
 
Vist l’article 322 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, i els 
corresponents dels actuals Estatuts vigents. 
 
Vist l’informe de Secretaria de data 22 de gener de 2015, 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels  següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- RATIFICAR INICIALMENT l’expedient de modificació dels Estatuts del 
Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs (en endavant, un cop aprovada 
la modificació d’Estatuts definitivament i en vigor, CONSORCI BESÒS TORDERA) 
aprovat en sessió de Junta General del dia 10 de desembre de 2014, per tal 
d’adaptar-los a allò que disposa la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) i la Llei 15/2014, de 
16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 
administrativa, d’acord amb el text que s’incorpora com a ANNEX al present acord, 
formant-ne part del mateix a tots els efectes legals. 
 
Segon.- SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils 
a efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció d’un 
anunci al BOP de Barcelona, al DOGC i al tauler d’edictes de l’entitat. 
 
Tercer.- DONAR AUDIÈNCIA, de forma simultània, als interessats i a les entitats que 
han exercit la iniciativa. 
 
Quart.- CONSIDERAR definitivament aprovat l’expedient de ratificació de la 
modificació dels Estatuts del Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs pel 
cas que durant el període d’informació pública no es presenti cap reclamació o 
suggeriment. 
 
Cinquè.- FORMULAR encàrrec al Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs 
per tal que, actuant en nom i representació d’aquesta entitat, es procedeixi a la 
publicació dels corresponents anuncis d’aprovació inicial i definitiva, formuli el tràmit 
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d’audiència als interessats, així com procedeixi a la publicació íntegra el text de la 
modificació dels Estatuts, definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la 
Província als efectes que preveu l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
Sisè.- DONAR TRASLLAT del present acord al Consorci per a la Defensa de la Conca 
del riu Besòs, als efectes escaients”. 
 
 
Intervencions. 
 
El Sr. Vilageliu diu que en aquest punt, existeixen determinats aspectes que fan que 
no sembli tan lògic, ja que ajuntar la conca de la Tordera amb la del Besòs, suposa 
sumar 900 Km2 als 1.038 Km2 que respectivament tenen, i la possibilitat d’abastar 
un territori tan gran amb eficiència, genera dubtes i inquietuds, motiu pel que 
s’abstindran.   
 
Votació. Posada a votació la proposta fou aprovada per vot favorable del sis regidors 
de CiU, dos regidors del PSC i un regidor no adscrit. S’abstenen els tres regidors d’I-
ERC i el regidor d’ ICV-EUIA. 
 
 
8.- Declaració d'obres d'especial interès l'exp. 2010/35, relatiu a l'execució 
del Centre Ocupacional i hortes ecològiques de la Cooperativa Apindep 
Ronçana, SCCL.    
 
L’alcalde diu que fruit de la subvenció que ha rebut l’Apindep de l’Estat i la Diputació 
de Barcelona, es poden acabar les obres del centre ocupacional situat al Camí de  
Caldes. Seran obres interiors i  d’altres exteriors com ara la tanca perimetral, etc.,. 
Ara l’Apindep, atesa la finalitat social que persegueix, demana a l’ajuntament una 
exempció en els impostos de construcció, pel que s’hauria d’aplicar la bonificació 
prevista a l’ordenança fiscal nº 3, del l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres, el que implica la declaració d’obres d’especial interès. 
 
La proposta dictaminada favorablement per la Comissió Informativa, diu: 
 
“En data 12 de gener de 2015 (RE núm. 84/2015), la cooperativa APINDEP 
RONÇANA, SCCL, amb CIF núm. F64255581, va sol·licitar la reactivació de la 
llicència d’obres 2010/35, als efectes de poder finalitzar la totalitat de l’obra, de la 
que ja se n’ha executat una part, mitjançant llicència concedida el mes de juny de 
2010. 
 
Atès que la Cooperativa APINDEP SCCL és una entitat sense afany de lucre, 
declarada d’iniciativa social per la Generalitat de Catalunya 
 
Atès que el projecte pel qual es sol·licita la declaració d’especial interès està ja 
donant servei a 58 usuaris, als treballadors de les hortes, i facilitarà una estructura 
per donar recursos i recolzament a persones amb discapacitat i/o risc d’exclusió 
social. Així mateix, és un projecte que està generant ocupació. 
 
D’acord amb el que estableixen les ordenances fiscals, i vist l’informe de secretaria, 
que considera justificada la declaració de les obres d’especial interès perquè hi 
concorren circumstàncies socials i de foment de l’ocupació,  



 

Pàgina 10 de 19 

  
Atès que és competència del ple acordar la declaració 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Declarar les obres corresponents a la llicència 35/2010 promogudes per la 
Cooperativa APINDEP, SCCL, d’especial interès per concórrer-hi circumstàncies 
socials i de foment de l’ocupació. 
 
Segon.- Concedir, d’acord amb l’article 6è de l’ordenança fiscal número 3, 
reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, una bonificació 
del 95 per cent en la quota de l’impost. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a la Cooperativa APINDEP SCCL, a la Intervenció i a 
la resta d’interessats en l’expedient”. 
 
Intervencions. 
 
El Sr. Cabot felicita a la gent de l’Apindep pels resultats i per la tenacitat esmerçada 
en aconseguir-los, tenir una associació que treballava d’aquesta forma i amb 
notable voluntat de servei suposa un gran benefici pel poble i per tota la comarca, i 
que estan plenament d’acord en que se’ls hi atorguin totes les bonificacions i 
facilitats possibles. 
 
El Sr. Blanch diu que ho troba correcte tot recordant que quan van fer les primeres 
obres, l’ajuntament de llavors també els hi havia aplicat exempcions.  
 
Votació. Posada a votació la proposta fou aprovada per vot unànime del sis regidors 
de CiU, tres regidors de I-ERC, dos regidors del PSC, un regidor no adscrit i un 
regidor d’ ICV-EUIA. 
 
 
9.- Aprovació del conveni urbanístic de planejament relatiu a la cessió 
d'uns sòls a l'entorn del Camí de Caldes i àmbit del Poste per a destinació 
d'equipaments comunitaris.    
 
 
L’alcalde manifesta que durant la redacció del POUM va sorgir la possibilitat de que 
el propietari dels terrenys existents al voltant de la zona de l’IES i el pavelló, pels 
que es preveia una destinació d’equipaments o esportiva, pogués oferir-los, 
juntament als espais que li pertanyen al voltant del camp de futbol, com a cessió 
gratuïta a l’ajuntament, reservant-se la possibilitat d’edificar 12 cases i que no 
tindrien un impacte visual negatiu. Prèviament, es va consultar a la Conselleria de 
Territori de la Generalitat de Catalunya, que va considerar que seria un gran 
benefici pels interessos municipals i es va mostrar favorable valorant molt 
positivament la cessió. Amb això, també es materialitzaven expectatives municipals, 
que fins i tot s’havien arribat a indicar en algunes de les al·legacions  formulades 
per I-ERC al POUM, en el sentit de que aquest terrenys en un futur, poguessin ser 
de propietat municipal. Ara, aconseguit aquest compromís amb el propietari, es 
portava a l’aprovació del Ple. 
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La proposta dictaminada favorablement per la Comissió Informativa, diu: 
 
“En data 7 d’agost de 2014 s’ha subscrit conveni urbanístic de planejament entre 
l’Ajuntament i el Sr. Carles Gibernau Capón, relatiu a la cessió d’uns sòls a l’entorn 
del Camí de Caldes i àmbit del Poste, per a ser destinats a equipaments 
comunitaris, a canvi de qualificar una petita porció de terrenys situats al sud del 
Camí de Caldes. 
 
Vist el conveni i la seva documentació adjunta, i que consten com a annex d’aquest 
acord i a la documentació per l’aprovació provisional del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal, en tant que integrant de la normativa d’aquest, d’acord amb l’article 8.3 
del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el conveni urbanístic signat entre l’Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana i el Sr. Carles Gibernau Capón, relatiu a la cessió d’uns sòls a l’entorn del 
Camí de Caldes i àmbit del Poste, per a ser destinats a equipaments comunitaris. 
 
Segon.- Incorporar el conveni a la normativa del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal. 
 
Tercer.- Donar tràmit d’informació pública al conveni mitjançant la seva publicació al 
BOP de Barcelona, per un termini de 15 dies”. 
 
 
Intervencions. 
 
El Sr. Cabot manifesta que efectivament és una bona noticia que l’ajuntament pugui  
disposar dels terrenys de la zona esportiva en propietat, però que la cessió encara 
que més o menys beneficiosa, no és gratuïta, sinó a canvi de la possibilitat de 
construir-hi habitatges. S’abstindran en la votació perquè l’indret on es pretenen 
construir-hi els habitatges no els hi sembla un lloc adient, i perquè tampoc no se’ls 
hi ha donat l’oportunitat de conèixer el contingut del conveni i poder contrastar les 
solucions més adients pel poble i pel propietari. 
 
El Sr. Blanch diu que el seu vot serà positiu ja que entenen que el conveni és 
beneficiós i facilitarà la realització futura d’un projecte que els socialistes ja tenien 
previst, com és el de fer un equipament pels joves darrere de l’institut.   
 
L’alcalde aclareix al Sr. Cabot, què tècnicament si que es tracta d’una cessió 
gratuïta, perquè les obligacions i cessions corresponents a la construcció de les 
cases ja s’havien descomptat i tots els terrenys de més, que el propietari oferia a 
l’ajuntament, constituïen una veritable cessió gratuïta. 
 
Votació. Posada a votació la proposta fou aprovada per vot favorable del sis regidors 
de CiU, dos regidors del PSC, un regidor no adscrit i un regidor d’ICV-EUIA. 
S’abstenen els tres regidors d’I-ERC. 
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10.- Aprovació provisional del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de 
Santa Eulàlia de Ronçana. 
 
L’alcalde diu que probablement aquest és un dels punts més importants que es 
podia portar al  ple durant un mandat, que cada any es votaven els pressupostos i 
que també era una votació important però el planejament urbanístic era molt 
necessari pel municipi, ja que Santa Eulàlia és regia  per una normativa dels anys 
vuitanta i amb unes normes aprovades l’any 1995, que masses vegades es veia 
superada i ja no es permetia fer més Modificacions Puntuals ni afegits,  i calia la 
redacció d’un Pla General. L’any 2004 es va intentar disposar d’un Pla General i es 
van iniciar treballs de redacció que es van aturar pel tema del riu que proposava 
solucions que el van fer completament inviable. L’actual equip de govern entén que 
és una prioritat i ja duien en el seu programa electoral la realització d’aquesta 
actuació, per aquest motiu es va decidir tirar-ho endavant, primer fent l’avanç, 
després l’aprovació inicial, i ara, sotmetent-lo a consideració per la seva l’aprovació 
provisional, traslladar-lo a la Comissió Territorial d’Urbanisme per a la seva 
aprovació definitiva. L’actual situació econòmica i la inexistència d’una pressió 
urbanística, han fet que també fos el moment mes oportú per la seva realització. 
Ara, aquest POUM resoldrà molts dels problemes del municipi, entre ells i a tall 
d’exemple, l’espasa de Damocles que tenien el veïns dels barri del riu que temien 
l’adopció de mesures dràstiques per donar seguretat al riu, i l’ocupació de locals 
com a habitatges del darrera de la Sala. Al contrari del que ha passat en el 
planejament aprovat pels municipis del voltant, que han tingut algun informe 
sectorial desfavorable, a Santa Eulàlia s’ha pogut comprovar amb satisfacció, que 
tots els informes sectorials emesos envers el planejament ha estat favorables, sense 
impediments ni objeccions.     
 
La proposta dictaminada favorablement per la Comissió Informativa, diu: 

“Mitjançant acord d'aquest Ple de data 28 de novembre de 2013 es va aprovar 
inicialment el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM ) de Santa Eulàlia de 
Ronçana, sotmetent-se al tràmit d'informació pública per termini de 45 dies a 
comptar des del dia següent al de publicació del corresponent anunci al Butlletí 
Oficial de la Província de data 16 de desembre de 2013, i als diaris Punt Avui, de 
data 17 de desembre de 2013, en què va quedar exposat al públic. 

Atès que simultàniament a tràmit d’informació publica, es van sol·licitar els informes 
preceptius als Organismes afectats per raó de les seves competències sectorials 
segons consta a l’expedient. 

Atès que es va donar audiència als següents ajuntaments l’àmbit dels quals limita 
amb el d’aquest municipi: ajuntament de Bigues i Riells; ajuntament de Canovelles; 
ajuntament de l’Atmella del Vallés; ajuntament de Lliça d’Amunt i ajuntament de 
Caldes de Montbui. 

Atès que durant el període d’informació pública s’han presentat 75 al·legacions 

Atès que es va elaborar la Memòria Ambiental que va ser objecte de remissió a 
l'òrgan ambiental, -Subdirecció General d’Avaluació Ambiental-, que en data 21 
d’octubre de 2014, va emetre resolució atorgant la conformitat a l‘esmentada 
Memòria Ambiental del POUM.  



 

Pàgina 13 de 19 

A la vista dels informes emesos per l'equip redactor del POUM, tècnics municipals i 
jurídic de Secretaria, d'aquesta Corporació. 

Vist així mateix Dictamen favorable emès per la Comissió Informativa,  

El Ple de la Corporació, en l'exercici de les competències que té atribuïdes en virtut 
de l'article 22.2 c) LRBRL, i l'article 52.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya,  

ACORDA:  

PRIMER.- Resoldre les al·legacions presentades en base a l'informe de l'equip 
redactor, integrat en la documentació del POUM de Santa Eulàlia de Ronçana, i que 
s'incorpora al present acord com a motivació, estimant les al·legacions formulades i 
desestimant les que consten, segons figura en l'esmentat document que s’incorpora 
com a annex. 

SEGON.- Aprovar provisionalment el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Santa 
Eulàlia de Ronçana, amb les modificacions resultants del primer apartat anterior pel 
que fa a les al·legacions estimades, els Informes sectorials emesos per les 
Administracions Públiques interessades i el conveni urbanístic de planejament relatiu 
a la cessió a l’Ajuntament d’uns sòls situats a l’entorn del Camí de Caldes i a l’àmbit 
del Poste per a destinar-los a equipaments comunitaris.  

TERCER.- Complerts els esmentats tràmits, elevar l'expedient degudament 
diligenciat, juntament als informes, a la Comissió Territorial d’Urbanisme, per a la 
tramitació subsegüent, i aprovació definitiva, si procedeix.  

QUART.- Notificar el present acord als interessats, adjuntant els informes elaborats 
en contesta a les seves al·legacions, i que figuren a l’expedient. 
 
CINQUÈ.- Manifestar que contra el present acord, per tractar-se d’un acte 

administratiu de tràmit no procedeix la interposició de cap recurs”. 

 
 
Intervencions. 
 
El Sr. Exojo manifesta que al tractar-se de l’última aprovació municipal ja no es pot  
fer res fins que s’aprovi definitivament i tècnicament sigui un acte definitiu i no de 
tràmit com fins ara. Felicita als tècnics que han portat el projecte, perquè han fet el 
que se’ls ha demanat i en un temps record. Però que votaran en contra de 
l’aprovació per raons polítiques, ja que no s’ha buscat el consens entre els diferents 
grups municipals i li consta també que hi han hagut diferencies fins i tot entre els 
seus partidaris. Afegeix que un planejament que podria durar vint anys pot veure 
afectada la seva continuïtat, en la mesura del resultat de les properes eleccions, 
precisament per l’absència d’un consens. Respecte els problemes que pot haver 
solucionat el POUM, els assenyalats del riu i els locals que s’utilitzen com a 
habitatge, en realitat no requerien l’aprovació d’un POUM per solucionar-los,  
negociant amb les entitats corresponents s’hauria pogut aconseguir el mateix. Per 
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tant, creuen que el POUM es podia haver evitat, i si verdaderament es volia 
aprofitar el fet que ara no existia cap pressió ni especulació urbanística, s’hauria  d’ 
haver allargat l’exposició pública i valorar totes les possibilitats i alternatives. Al 
document de l’avanç, que és molt diferent del que ara es presenta a l’aprovació, 
tampoc es va donar l’opció de participar-hi, perdent l’oportunitat d’aconseguir un 
planejament durador. En les qüestions tècniques també som crítics, perquè si bé es 
donen algunes solucions a problemes actuals, no existeix cap estratègia de futur ni 
es preveu quin serà el creixement del poble, ni com ha de ser Santa Eulàlia d’aquí a  
vint anys. Referent a mobilitat, tampoc no s’ha escoltat a ningú. També s’han 
generat sòls urbanitzables saben que no tindran un desenvolupament definit. Encara 
que al poble no hi hagin grans monuments, si que hi ha un paisatge que s’ha de 
preservar i el POUM no té estratègia ni referencies clares de protecció del paisatge. 
La pretensió d’ajuntar els dos nuclis tampoc no és el model adequat. Per acabar diu 
que davant la manca de consens, i si les circumstàncies ho permeten, es consideren 
moralment legitimats per canviar aquest POUM. 
 
L’alcalde respon als arguments exposats pel Sr. Exojo manifestant que ni les cases a 
tocar del riu, ni la situació dels habitatges en locals, de cap manera es podien 
solucionar como ell deia, pactant amb l’administració ni amb la implicació dels 
interessats. Li recorda que el problema no és d’ara, sinó que venia de molt abans. 
Que quan es van suspendre els treballs del POUM al 2005, el problema ja existia. 
Que del 2005 al 2011, van passar sis anys, temps suficient, si com diu, tan fàcil era 
de solucionar, perquè les forces avui a l’oposició i que llavors estaven al capdavant 
de l’ajuntament, ho haguessin solucionat. Però ben al contrari, ni ho van fer, ni van 
resoldre res. Respecte a la referència de manca de consens per tirar endavant el 
POUM, manifesta que l’equip de govern ha parlat amb tots els grups, els havia 
escoltat, fins i tot recollint les propostes que havien plantejat, com ara l’aportació 
efectuada pel Sr. Blanch, envers l’alteració del traçat de carrers. Però el Sr. Exojo 
tindria que convenir en les dificultats que se li presenten a l’equip de govern, per 
poder consensuar qualsevol assumpte, amb un grup de l’oposició que ni tan sols pot 
coincidir en declarar inhàbil el mes d’agost, o en l’aprovació del padró municipal, o 
en el nomenament del Jutge de Pau. Davant aquestes reiterades mostres de 
voluntat de no consensuar res, resulta difícil confiar en arribar a acords en una 
qüestió tan important com es l’aprovació del POUM, però tant debò que haguessin 
tingut aquesta voluntat, i s’hagués pogut arribar a acords tal com desitjava l’equip 
de govern. També es crítica que el POUM vol fer passar els cotxes per dins del 
municipi, però precisament la proposta acceptada al Sr. Blanch, disposa que els 
vehicles vagin per fora, traient del centre de Santa Eulàlia el transit, igual que els 
vehicles pesants que aniran per fora, per la nova carretera. Tampoc té sentit 
l’afirmació de que es pretén, o que s’intueixi, l’objectiu d’ajuntar el dos centres del 
poble, perquè ni es pretén, ni existeix al POUM previsió semblant, i aquest 
argument només el poden utilitzar com una critica gratuïta però sense base real. 
 
El Sr. Exojo replica que el tema del riu no es va poder solucionar perquè l’any 2006 
es va aprovar el reglament d’urbanisme, que establia que els sòls urbans no es 
podien veure afectats per les limitacions de les zones inundables, amb la condició 
que les administracions realitzessin les actuacions necessàries estructurals i no 
estructurals per evitar aquest problema. Com que precisament això es el que s’ha 
fet ara, els veïns ja estan protegits. Per aquest motiu, des d’I-ERC reiteren que s’ha 
fet un POUM només per fer un POUM, no pas per solucionar problemes. L’acceptació 
d’una proposta feta pel Sr. Blanch, tampoc no implica que existeix un consens. 
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El Sr. Blanch, diu que efectivament al POUM s’incorpora l’esmena del grup socialista, 
d’establir una via directa per la part nord a la C-17, i donar sortida al transit del 
centre pels eixos viaris principals. Consideren positiu el conveni urbanístic aprovat al 
punt anterior i el fet de trobar resposta al problema de la innundabilitat del riu 
Tenes. Que a propòsit d’això, vol fer palesa la incompetència de l’Agencia Catalana 
de l’Aigua i de la Generalitat per no haver donat aquesta resposta anys enrere, 
esmerçant temps i generat desconfiances. Tot i això, s’abstindrien de recolzar 
l’aprovació del POUM  perquè més enllà de si la participació de l’oposició ha estat 
suficient, tenen la convicció de que el resultat de les properes eleccions municipals 
propiciarà modificacions i canvis substancials de criteris, buscant preservar zones i 
el blindatge d’espais que ara es deixen per desenvolupar en un futur, de manera 
molt discrecional. Per tant, i com que el grup socialista no desitja quedar al marge 
d’aquestes futures modificacions del POUM, d’un POUM que neix amb dubtes, com 
els que ha expressat el Sr. Exojo, votar a favor suposaria un impediment moral que 
en cap cas volen que els condicioni, i conseqüentment, s’abstindran.   
  
El Sr. Gonzalo diu que es mostra contrari a l’aprovació del POUM per varies 
qüestions. Perquè malgrat que les explicacions facilitades per l’equip redactor han 
estat satisfactòries, no dona resposta de forma intel·ligible i planera a quin és el 
poble que la gent de Santa Eulàlia vol tenir. Per això, en aquest assumpte tria com 
a referència la posició dels companys d’I-ERC, als que considera tècnicament 
capacitats i amb prou experiència prèvia de govern. També i per finalitzar, perquè al 
passar probablement l’alternativa a l’actual equip de govern, per un acord entre els 
partits ara a l’oposició, considera necessària una posició coincident. 
 
Votació. Posada a votació la proposta fou aprovada per vot favorable del sis regidors 
de CiU i un regidor no adscrit, que constitueixin majoria absoluta legal.  Voten en 
contra els tres regidors d’I-ERC, i el regidor d’ICV-EUIA. S’abstenen els dos regidors 
del PSC.  
 
11.- Moció de rebuig als atemptats de París.   
 
L’alcalde explica que es tracta d’una moció acordada entre tots el regidors, de 
rebuig al deplorable atemptat a la revista Charlie Hebdo, considerant que era oportú 
i convenient solidaritzar-se.   
 
El Sr. Vilageiu considera que com a consistori calia posicionar-se amb la convivència 
i el respecte i que la proposta inicial s’ha millorat amb les aportacions del Sr. 
Gonzalo. 
 
El Sr. Gonzalo agraeix la referència, i diu que de forma evident la responsabilitat de 
l’atemptat és dels que el perpetren, i que al darrere existeix una ideologia 
reprovable que  sens dubte s’ha de condemnar, però que tampoc hem d’oblidar fins 
a quin punt el món occidental amb les polítiques colonials i les desenvolupades als 
països islàmics, té una certa coresponsabilitat amb aquestes situacions i amb actes 
que encara perduren com per exemple quan no s’accepta la victòria del Front 
Islàmic de Salvació a Algèria, o quan es recolza un cop d’estat contra el legítim 
govern dels Germans Musulmans a Egipte. Per això, cal reflexionar envers la 
manera en que determinades polítiques condueixin al camí de la pau o al camí de 
l’enfrontament.  
 
El text es com segueix: 
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“Els recents assassinats de membres de la redacció del setmanari 'Charlie Hebdo 
han estat la darrera manifestació de la violència terrorista islàmica a la Unió 
Europea. La llibertat d'expressió i la llibertat en el seu sentit més ampli són avui 
més vives que mai gràcies a la fraternitat, la solidaritat i l'afecte dels demòcrates de 
tot el món. 
  
Les ideologies que justifiquen la violència per imposar-se –siguin de fonament 
religiós o polític- representen una amenaça contra les nostres societats, contra el 
dret a la vida i contra la llibertat dels ciutadans europeus, que volen viure en una 
democràcia oberta i plural. És per això que rebutgem aquelles expressions de 
fanatisme violent i extremista, que el que pretén és imposar-nos el terror i fer que 
abandonem el camí de la pau i la tolerància. La Unió Europea és una espai de pau, 
democràcia i llibertat que treballarà sempre contra els violents i els sectarismes 
 
L’islamisme violent ofega a moltes societats arreu del món musulmà i representa 
una greu amenaça contra la pau internacional. La majoria dels musulmans 
europeus, però, viuen la seva religió de forma pacífica i amb voluntat de convivència 
i per això és necessari que la seva veu i el seu compromís contra l’extremisme 
violent conflueixi en una acceptació plena dels valors de la societat d’acollida i de 
rebuig de les conductes que pretenen viure entre nosaltres d’esquenes a la nostra 
cultura.  
 
Tota comunitat o col·lectiu que vulgui viure entre nosaltres ha de tenir un clar 
compromís de respecte per les institucions democràtiques i per totes les nostres 
llibertats. Les comunitats locals, com a fonament de la nostra societat democràtica, 
tenen la responsabilitat de deixar palès el seu compromís amb la democràcia i amb 
la lluita contra el fanatisme violent. 
 
Per aquestes raons,  
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Fer una crida a totes les comunitats religioses a rebutjar sense cap tipus 
d’ambigüitat els radicalismes i els extremismes violents. 
 
Segon.- Rebutjar les pràctiques socials que afavoreixen el creixement dels 
col·lectius fonamentalistes violents entre les comunitats islàmiques europees, com 
és el cas de la imposició a les dones de vestits que amaguen completament la seva 
identitat.  
  
Tercer.- Expressar el suport als governs dels Estats de la Unió Europea per a 
treballar conjuntament en la lluita contra el terrorisme, ja que és una amenaça 
comuna en què tots els Estat membres europeus hem de cooperar. 

 
Quart.- Manifestar la nostra defensa pels valors democràtics. L’afirmació de la 
convivència pacífica passa pel respecte de les persones independentment de les 
seves creences personals, religioses o polítiques. El debat i la confrontació de 
postures s’ha de fer sense buscar ferir i ofendre a qui té altra posició. 

 
Cinquè.- Rebutjar els Estats que amb els suports i complicitats han facilitat el 
creixement dels extremismes violents religiosos en el món islàmic. 
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Sisè.- Exigir el respecte en matèria de llibertat religiosa i condemnar aquells països 
que persegueixen les comunitats per les seves creences religioses”. 
 
Votació. Posada a votació la proposta fou aprovada per vot unànime del sis regidors 
de CiU, tres regidors de I-ERC, dos regidors del PSC, un regidor no adscrit i un 
regidor de ICV-EUIA. 
  
12.- Mocions d’urgència 
 
No se’n formulen. 
 
13.- Precs i preguntes 
 
13.1. Es contesta una pregunta de la sessió anterior, plantejada pel Sr. Vilageliu, 
sobre Pinedes del Castellet, manifestant que l’explotació efectivament és integral i 
tot va a càrrec del concessionari, també el gimnàs, encara que històricament, les 
persones de més de 75 anys tenen el gimnàs de franc i a l’haver-se de respectar 
aquesta situació, l’ajuntament es fa càrrec del cost d’aquestes persones mitjançant 
una subvenció de la Diputació. Que el Bar també s’explota directament i que el 
tractament de dades personals està protegit.  
 
Preguntes d’ I-ERC. 
 
13.2. El Sr. Cabot sobre les festes de nadal volen saber si el pessebre que s’havia 
instal·lat a la plaça de l’ajuntament, no s’havia acabat o és que era així. 
 
La Sra. Valls contesta que estava acabat i que certament s’havien rebut critiques 
per aquest pessebre. Que abans quan arribava nadal, la brigada municipal 
instal·lava tres pedres o tres troncs i es feia un pessebre de manera improvisada, 
però quan van arribar al govern municipal idearen responsabilitzar cada any a una 
entitat diferent per muntar-ho, tot i acceptant que uns anys agradarien més que 
altres. Entenien que el més important és que ho facin diferents entitats del poble  i 
que sigui participatiu. El primer any  el van fer els amics del cavalls després el club 
de patinatge, el tercer va ser l’AMPA d’una de les escoles, i enguany va aparèixer 
una associació de pessebristes de Santa Eulàlia i se’ls hi va demanar  el pessebre de 
nadal i endegar un concurs de pessebres per potenciar aquesta tradició. Llavors 
aquesta associació va proposar que ho fes l’AMPA de l’altra escola, amb una idea 
molt bona però que probablement els hi va mancar un seguiment i un acabat final 
més acurat. Això s’ha comprovat en l’avaluació s’ha pres nota i la mateixa 
associació de pessebristes ha manifestat el seu convenciment de que l’any vinent 
funcionaria millor. 
  
13.3 El Sr. Cabot sobre el llums de nadal diu que encara que els comerços o la gent 
demanen que s’instal·lin més aviat, a finals del mes de gener no hi hauria de  
romandre a la plaça de l’Ajuntament el rètol de bon nadal. Al contestar-li que fins a 
la candelera no es treien els ornaments de nadal, replica que potser a les cases 
particulars si, però no pas a la via publica i que s’haurien de desmuntar una 
setmana després de passades les festes. 
 
13.4. El Sr. Cabot sobre la festa de reis que es fa a la plaça de l’església diu que va 
està molt be, però que a l’endemà encara no s’havia netejat i quan la gent va anar a  
missa la plaça presentava un aspecte lamentable.  
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L’alcalde assegura que es pot millorar, però s’havia d’entendre, sense que fos una 
disculpa, que la festa es va acabar molt tard i l’endemà, o no es va atinar amb 
l’hora de la missa o no hi va haver temps material per endreçar-la.  
 
13.5. El Sr. Cabot diu sobre les ventades i els arbres caiguts, que s’havien 
assabentat que a Santa Eulàlia s’havia arribat a alguns acords amb les empreses 
que retiraven la fusta de manera gratuïta. Qüestiona que sigui una bona solució pel 
negoci de la fusta i pels propietaris, perquè al no donar valor a la fusta, baixen el 
preu. Que hauria de ser al revés i donar-li valor per permetre un millor rendiment 
dels boscos. Que malgrat que ara semblés una bona solució per l’ajuntament, 
aquestes feines s’haurien de fer amb gent de la zona i no pas amb empreses grans 
que venen de fora i fan la feina a canvi del material.  
 
L’alcalde diu que l’ajuntament havia concertat les feines amb 3 empreses, que ja 
estaven treballant amb bons resultats i que la gent afectada n’estava satisfeta. Que 
s’havien imposat condicions com la de treure les capçades, perquè el que valia era 
el tronc. Que no totes les zones ni tots el boscos es feia de franc, doncs  en alguns 
indrets tenien dificultats per accedir-hi. Que les capçades no tenen valor i als  
propietaris els hi podria costar molts diners treure-les pel seu compte i molts boscos 
es quedarien sense netejar i deixar de netejar els boscos implicaria un risc d’incendi 
molt alt durant l’estiu. D’aquesta manera s’equilibren els interessos dels propietaris, 
del municipi i de les empreses que hi treballen. També informa de que s’ha enviat 
una carta a tots els propietaris de boscos demanant que abans de 3 mesos els 
haurien de deixar nets i  informant dels ajuts que ofereixen la Generalitat i la 
Diputació de Barcelona així com la col·laboració d’aquestes empreses. Que el proper 
dia 6 vindrà el President de la Diputació a visitar la zona i juntament amb els tècnics 
avaluaran els danys que juntament amb els informes que va trametre l’ajuntament, 
l’ADF, Protecció Civil i Bombers, serviran  per determinar el percentatge de l’import 
que es destinarà, ja que la Diputació tampoc no pot esgotar al mes de gener, la 
partida anual que disposa per contingències. Que la valoració feta ascendeix a 
1.650.000 €. 
 
13.6. El Sr. Cabot diu que les preguntes que havien fet referent a la informació 
econòmica s’havien contestat de forma genèrica i insisteixen en demanar respostes 
concretes.  
 
L’alcalde contesta que ho tornaran a examinar. 
 
Preguntes del PSC. 
 
El Sr. Blanch demana informació sobre com està el tema del gas, sobre la 
urbanització del carrer Camí de la Serra o Can Benet i com sigui que s’està acabant 
el mandat, saber si es controla l’obligació que té el concessionari de Pinedes del 
Castellet de mantenir en perfectes condicions sanitàries tot el que es refereix a  
alimentació i cuina, de manera que quan entri el nou govern ho trobi en bones 
condicions. 
 
L’alcalde contesta que el gas estava molt avançat, tant era així que la companyia ja 
havia demanat el permís d’obres per fer la tirada de les canonades del gas. 
Respecte a Can Benet contesta que el que es feia eren les obres de clavegueram  i 
que és una obra municipal. Respecte a Pinedes del Castellet contesta que sembla 
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que la persona que el concessionari tenia al bar i a la cuina, no era suficientment 
pulcra i que ara ho portava ell directament.   
 
 
I a les nou del vepre, es dóna per finalitzada la sessió i s’estén aquesta acta, i jo, el 
secretari, ho certifico, amb el vist-i-plau de l’Alcalde. 
 

 
 
L’Alcalde     Josep Lluís Llavata i Ferrer 

 


