ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter:
Data:
Lloc:

Extraordinari
19 de desembre de 2013
sala de plens

Assisteixen
Alcalde
JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI
Regidors
MIQUEL MORET I ESPINOSA
ISABEL VALLS I BASSA
ARACELI POLO I VELASCO
FRANCESC BONET I NIETO
CRISTINA PARERA I SALLENT
PERE CABOT I BARBANY
RAMON VILAGELIU I RELATS

A la Casa de la Vila a les 18:30
hores del dia 19 de desembre de
2013, 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
Extraordinari,
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:

ANGEL EXOJO I LOZANO
JOAQUIM BLANCH I CONEJOS
MARTI FERRES I OLLE
FRANCESC MONTES I CASAS

1. Proposta relativa a l'àmbit
fluvial de Santa Eulàlia de
Ronçana

AGUSTIN GONZALO I ALVAREZ
No assisteix:
Cap
Secretari
Josep Lluís Llavata i Ferrer
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1. PROPOSTA RELATIVA A L'ÀMBIT FLUVIAL DE SANTA EULÀLIA DE
RONÇANA
Oberta la sessió, s’inicia el Ple extraordinari convocat a petició de determinats
regidors, i l’alcalde els dóna la paraula.
En representació dels signants de la petició, el Sr. Exojo argumenta la conveniència
de la proposta i llegeix en primer lloc, de forma integra, la proposta presentada que
transcrita literalment diu el següent:

“El riu Tenes, al seu pas per Santa Eulàlia de Ronçana, ha generat de fa anys una
història complexa que exigeix passes fermes i conjuntes per part de la població i les
administracions. Així, sense oblidar els moments tràgics que van portar a les
inundacions de l’any 1994, cal continuar el treball cap a la recerca de les solucions
centrades en les mesures no estructurals que garanteixin la integritat dels
habitatges i terrenys de la seva vora, així com aprofundir en les mesures
estructurals que garanteixin la seguretat de tots els veïns i que, alhora, respectin i
potenciïn la riquesa ambiental que el riu ofereix i la seva biodiversitat.
L’objectiu, compartit per tots els grups integrants del Ple de l’ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana es centra, doncs, en garantir la inviolabilitat de les construccions
que, amb empenta i il·lusió, han anat esdevenint les llars de desenes de
convilatans. Alhora, refermem tant la necessitat de la seva seguretat dels veïns i
veïnes com la defensa del riu com a espai de trobada entre la població i la riquesa
paisatgística i de biodiversitat que ens ofereix.
Així doncs,
Atesa aquesta declaració solemne d’intencions dels grups polítics amb representació
al consistori de Santa Eulàlia de Ronçana ,
Atès que la competència de planificació i gestió de les conques fluvials, segons el
Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, recau en l’Agència Catalana de l'Aigua,
com a entitat de dret públic que assumeix totes les funcions d'Administració
hidràulica única;
Ateses les competències de la Generalitat en matèria d’aigües establertes en els
articles 117 i 144.1.g) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei
Orgànica 6/2006, de 19 de juliol;
Atesa la competència del Govern de la Generalitat per aprovar l’Estatut de l’Agència
Catalana de l’Aigua com a desenvolupament reglamentari de la seva estructura
organitzativa i del règim de funcionament, establerta en l’article 11.3 de l’esmentat
Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat per Decret
legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, així com en l’article 26.o) de la Llei 13/2008,
de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;
Atès l’article 3.2 dels Estatuts de l’Agència Catalana de l’Aigua, segons el qual:
“L’Agència pot adquirir, com a beneficiària, fins i tot per expropiació forçosa,
posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe de béns, concertar
crèdits, establir contractes, proposar la constitució de mancomunitats i altres
modalitats associatives d’ens locals, formalitzar convenis, executar, contractar i
explotar obres i serveis, atorgar ajuts, obligar-se, interposar recursos i exercir les
accions que li corresponen com a administració hidràulica d’acord amb la normativa
aplicable en aquesta matèria”;
Atès que els grups sotasignants subscriuen totalment la normativa urbanística
actual, ratificada en el POUM, sobre les mesures no estructurals previstes el la zona
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de confluència entre els habitatges i terrenys existents a la zona del pas del riu
Tenes per Santa Eulàlia de Ronçana;
Atès l’interès general que concita aquest tema a tota la població de Santa Eulàlia
de Ronçana;
Proposem que el Ple aprovi els següents acords:
1. Que l’Agència Catalana de l’Aigua, d’acord amb la voluntat expressada en
aquesta moció, exerceixi la seva autoritat sobre la conca fluvial de Tenes
atenent el mandat i respectant l’opinió que s’expressa en aquesta moció.
2. Que, en cas que durant en procés d’aprovació del POUM de Santa Eulàlia de
Ronçana, l’Agència Catalana de l’Aigua o qualsevol altre organisme amb
competències urbanístiques proposin mesures que afectin la integritat dels
habitatges i terrenys existents en aquest àmbit, el Ple es compromet a aturar
immediatament l’aprovació de l’esmentat POUM.
3. Que, abans de l’aprovació provisional de POUM de Santa Eulàlia de Ronçana,
l’Agència Catalana de l’Aigua es comprometi documentalment a respectar la
integritat dels habitatges i terrenys existents actualment en aquest àmbit.
4. Així mateix, demanem que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona
faci seus els arguments que es citen en aquesta moció.
5. Que s’informi a les administracions (Generalitat de Catalunya, Departament
de Territori i Sostenibilitat, Agència Catalana de l’Aigua i Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona), partits polítics parlamentaris i entitats existents
en el municipi d’aquests acords”.
Acabada la lectura, l´alcalde manifesta que tal com s’havia explicat prèviament, i en
la Comissió Informativa s´havia posat de relleu, l´equip de govern tenia elaborada
una modificació de la proposta, perquè tot i assumint la exposició i els antecedents
que es feien, els apartats dels acords per una part contenien determinades
expressions incorrectes, i que pròpiament no es podien dir, com ara la d´efectuar
“mandats” a entitats u organismes amb els que no existia cap relació jeràrquica, i
per altra banda resultava inflexible, impedint tota solució, inclús en l´eventual
supòsit d´existir una mínima afectació amb indemnització acceptada. Per això i en
aplicació d’allò disposat a la normativa, i en concret a l´article 97.5 del Reglament
d´Organització Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, correspón
pronunciar-se sobre las esmenes proposades.
El Sr. Blanch demana la paraula per dir que no entén el procediment de fer-se
primer el pronunciament sobre les esmenes i no sobre la proposta inicial.
L´alcalde explica que a més de venir regulat així per la normativa, resulta lògic,
perquè les esmenes s´incorporen a la proposta presentada, i no és una altra
proposta, sinó la mateixa millorada amb les modificacions efectuades.
A continuació el Sr. Blanch diu que fent la proposta d´una o altra forma, la situació
de les famílies és prou greu, i el que cal és la unió de tots per defensar aquesta
situació, i que l´alcalde i aquests veïns es sentin recolzats per tot el consistori, i
malgrat que li agrada més el redactat que havien presentat, accepten les esmenes i
votarán a favor.
El Sr. Exojo manifesta que havien elaborat la proposta per que el veïns tinguessin la
sensació que el consistori al complert recolzava la seva posició. Però la impressió
que ara tenien és que amb les esmenes, els veïns no es sentirien tan segurs per les
seves cases. D´altre banda, respecte a les solucions pel riu, pensen que en tres o
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quatre anys, no es podria modificar una situació creada al llarg de més de trenta
anys, i que caldria un pla especial per revertir la situació de manera no traumàtica
en un termini de vint-i-cinc anys. Recorda que en l´avanç del POUM, l’alcalde havia
dit que els temes més importants eren la vialitat i el riu, però que ara no ho sembla.
Que els veïns no estan conformes amb les esmenes, amb tot, I-ERC votaria a favor,
malgrat que no serviria per res de cara a aconseguir el consens que es demanava.
També manifesten que els hagués agradat ser consultats abans de tirar endavant el
POUM.
L´alcalde contesta que la inseguretat dels veïns no ve del POUM, sinó que la
inseguretat s´havia produït perquè ja feia uns anys, quan el grup que el Sr. Exojo
representa, I-ERC, estava al govern municipal i pretenia tirar a terra 120 cases del
riu. Que des d’aleshores va venir la inseguretat, i des d’aleshores va baixar el valor
de les cases, però no pas ara que s´aporten solucions. Que ara la única proposta
d’I-ERC és la de no fer res, i retirar el POUM davant qualsevol canvi de l´ACA,
continuant amb la inseguretat. En canvi, l´equip de govern vol analitzar les
modificacions que es pugin proposar, i actuar en conseqüència dels interessos del
veïns, no deixant-los en la estacada amb l´argument que tal vegada s’hauran de
escurçar dos pams de terra, sinó al contrari, afrontant el problema.
El Sr. Gonzalo manifesta que encara que per una qüestió de normativa legal, es
seguis el procediment de votar en primer lloc les esmenes, no hi estava conforme
perquè existeixen dos posicions confrontades, i resulten molt clares, una és la
d’optar per defensar el que els veïns reclamen, que és la defensa dels seus
habitatges, i l´altre que deixa una porta oberta. Per això no pot estar d´acord en
que no es voti la proposta que havien presentat, i per la que, precisament, havien
demanat la celebració del ple extraordinari. Entenent que, al contrari, el més lògic
és votar primer la proposta presentada, i si és rebutjada, després sotmetre a
votació, como una moció diferent, la de l’equip de govern. D´aquesta forma es
visualitzarien les dues posicions, essent la que proposa aturar el POUM més
intransigent respecte a l´ACA, i la que l´obliga a mostrar les “cartes”, però també
permet la negociació durant la tramitació. L´alternativa presentada per l´equip de
govern no serveix perquè no comporta cap compromís.
L´alcalde diu que el procediment que es segueix és l’establert a la normativa
reguladora i no es pot actuar de manera contraria alterant-lo. D´altra banda, encara
que potser ho desconeixia al no haver estat present quan l´actual equip de govern
estava a l’oposició i presentava mocions, es procedia de la mateixa manera, tot i
que llavors, s´aprovaven sense prèviament disposar de l´oportunitat de defensarles. Respecte a l´ACA, que el Sr. Blanch, al ser la persona que llavors portava la
negociació, i la que més havia viscut el problema, li podria explicar amb tot detall, el
tarannà i canvis de criteri de l´ACA, que anaven des de propostes de bassa amb
milers de litres, a dir que amb la meitat de capacitat era suficient; de preveure
retorns de 500 anys, i després rebaixar-los a 300, etc. Per tot, les decisions de
l´ACA han canviat tant, que no se sap el que finalment decidiran. El que és cert, és
que arrel del POUM s´han mantingut reunions amb urbanisme, i sembla que ara
l´ACA entén que tot el que deia estava fora de lloc, i es manifesta més procliu a
acceptar les propostes que fa l´ajuntament de Santa Eulàlia. Que la decisió de
l´ACA es coneixerà abans de l´aprovació provisional.
El Sr Cabot diu que un acord de Ple és un mandat que l´ACA pot recollir o no fer-ho,
i que la proposta d´aturar el POUM, no significa no fer-lo, sinó suspendre´l com a
mesura de pressió efectiva.
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L´alcalde diu que aturar el POUM no és opció, perquè de suspendre’s i no tramitarse, llavors urbanisme el faria directament pel seu compte, és a dir, que es faria des
de fora sense intervenció de l´ajuntament.
Un cop debatut, es presenta a aprovació la següent proposta:
“El riu Tenes, al seu pas per Santa Eulàlia de Ronçana, ha generat de fa anys una
història complexa que exigeix passes fermes i conjuntes per part de la població i les
administracions. Així, sense oblidar els moments tràgics que van portar a les
inundacions de l’any 1994, cal continuar el treball cap a la recerca de les solucions
centrades en les mesures no estructurals que garanteixin la integritat dels
habitatges i terrenys de la seva vora, així com aprofundir en les mesures
estructurals que garanteixin la seguretat de tots els veïns i que, alhora, respectin i
potenciïn la riquesa ambiental que el riu ofereix i la seva biodiversitat.
L’objectiu, compartit per tots els grups integrants del Ple de l’ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana es centra, doncs, en garantir la inviolabilitat de les construccions
que, amb empenta i il·lusió, han anat esdevenint les llars de desenes de
convilatans. Alhora, refermem tant la necessitat de la seva seguretat dels veïns i
veïnes com la defensa del riu com a espai de trobada entre la població i la riquesa
paisatgística i de biodiversitat que ens ofereix.
Així doncs, atesa aquesta declaració solemne d’intencions dels grups polítics amb
representació al consistori de Santa Eulàlia de Ronçana ,
Atès que la competència de planificació i gestió de les conques fluvials, segons el
Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, recau en l’Agència Catalana de l'Aigua,
com a entitat de dret públic que assumeix totes les funcions d'Administració
hidràulica única;
Ateses les competències de la Generalitat en matèria d’aigües establertes en els
articles 117 i 144.1.g) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei
Orgànica 6/2006, de 19 de juliol;
Atesa la competència del Govern de la Generalitat per aprovar l’Estatut de l’Agència
Catalana de l’Aigua com a desenvolupament reglamentari de la seva estructura
organitzativa i del règim de funcionament, establerta en l’article 11.3 de l’esmentat
Text refós de la legislació en matèria d’aigu es de Catalunya, aprovat per Decret
legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, així com en l’article 26.o) de la Llei 13/2008,
de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;
Atès l’article 3.2 dels Estatuts de l’Agència Catalana de l’Aigua, segons el qual:
“L’Agència pot adquirir, com a beneficiària, fins i tot per expropiació forçosa,
posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe de béns, concertar
crèdits, establir contractes, proposar la constitució de mancomunitats i altres
modalitats associatives d’ens locals, formalitzar convenis, executar, contractar i
explotar obres i serveis, atorgar ajuts, obligar-se, interposar recursos i exercir les
accions que li corresponen com a administració hidràulica d’acord amb la normativa
aplicable en aquesta matèria”;
Atès que els grups sotasignants subscriuen totalment la normativa urbanística
actual, ratificada en el POUM, sobre les mesures no estructurals previstes el la zona
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de confluència entre els habitatges i terrenys existents a la zona del pas del riu
Tenes per Santa Eulàlia de Ronçana;
Atès l’interès general que concita aquest tema a tota la població de Santa Eulàlia de
Ronçana;
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Que l’Agència Catalana de l’Aigua, d’acord amb la voluntat expressada en
aquesta moció, exerceixi la seva autoritat sobre la conca fluvial de Tenes atenent la
voluntat i respectant l’opinió que s’expressa en aquesta moció, i la proposta del
POUM.
Segon.- Que, en cas que durant en procés d’aprovació del POUM de Santa Eulàlia de
Ronçana, l’Agència Catalana de l’Aigua o qualsevol altre organisme amb
competències urbanístiques proposin mesures que afectin la integritat dels
habitatges i terrenys existents en aquest àmbit, el Ple es comprometi a buscar
solucions alternatives recollint-les en l’aprovació del POUM.
Tercer.- Que, abans de l’aprovació provisional de POUM de Santa Eulàlia de
Ronçana, l’Agència Catalana de l’Aigua es manifesti en favor de respectar la
integritat dels habitatges i terrenys existents actualment en aquest àmbit.
Quart.- Així mateix, que en el preceptiu dictamen a emetre per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona es tinguin en compte els arguments que es
citen en aquesta moció.
Cinquè.- Que s’informi a les administracions (Generalitat de Catalunya,
Departament de Territori i Sostenibilitat, Agència Catalana de l’Aigua i Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona), partits polítics parlamentaris i entitats
existents en el municipi d’aquests acords.
Sense altres intervencions la proposta és aprovada pel vot unànime dels regidors
presents que constitueixen la totalitat dels membres de la corporació.
I a les set del vespre, 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
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