
 
 

 
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

 
  
Caràcter:  ordinari 
Data:              31 de març  de 2005 
Lloc:                Casa de la Vila 
 
 
 
Assisteixen 
 
Alcalde 

JAUME DANTI I RIU 

 
Regidors 

ENRIC BARBANY I BAGES 

LLUIS VELASCO I BATLLE 

JORDI SALA I DRUGUET 

DAVID DURAN I VIAPLANA 

ANDREU GUAL I TOMBAS 

JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI 

JOAN IGLESIAS I BARCIA 

MARTÍ FERRES I OLLE 

ARMANDO CAÑIZARES BATLLE 

FRANCESC MONTES I CASAS 

 
Absències justificades 
Cap 
 
Absències no justificades  
Cap  
 
Secretaria 
Marina Escribano Maspons 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la Casa de la Vila a les vuit del 
vespre del dia 31 de març de dos mil 
cinc, es van reunir sota la Presidència 
del Sr. Alcalde, els regidors que al 
marge es relacionen, assistits per la 
Secretària, a l’objecte de celebrar 
sessió ordinària, en primera 
convocatòria, del ple de l'Ajuntament. 
Obert l’acte per la presidència, es 
procedeix al debat dels assumptes 
inclosos en el següent 
 

ORDRE DEL DIA: 
 
1. Aprovació actes plens de sessions: 

27 de gener i 17 de febrer 
2. Informació diversa 
3. Donar compte liquidació pressupost 

2004 
4. Acceptació cessió de la Promotora 

d’Habitatges Socials 
5. Ratificació cessió terreny per a 

construcció E.T al PPO-2 Camí de 
Caldes 

6. Acceptació concessió de crèdit pel 
pas de Vianants de la Caixa de 
Crèdit de Cooperació Local 

7. Aprovació Provisional Modificació 
NSP 

8. Acord ampliació delegació de 
funcions a la Diputació de 
Barcelona 

9. Convocatòria subvencions a entitats 
i activitats culturals,  juvenils i 
esportives. 

10. Convocatòria subvencions Fons de 
Solidaritat 

11. Resolució al·legacions Torre del 
Gos 



 
12. Licitació obres Col·lector i 

urbanització complementària Camí 
del Gual 

13. Sol·licitar a l’Agència Catalana de 
Residus la participació en el Pla 
Pilot del compostatge agrícola del 
residu orgànic. 

14. Afers Urgents i Sobrevinguts 
15. Precs i preguntes 
 
 
 
 
 
 



 

 
1. APROVACIÓ ACTES PLENS DE SESSIONS: 27 DE GENER I 17 DE FEBRER 
 
L’Alcalde sotmet a votació les actes corresponents a les sessions del Ple de dates 
27de gener i 17 de febrer de 2005, i  s’aproven PER UNANIMITAT. 
 
 
2. INFORMACIÓ DIVERSA 
 
L’Alcalde informa de la reunió amb l’Agència Catalana de l’Aigua, i explica que, referent 
al projecte del col·lector, que havia de tirar-se endavant, finalment l’ACA ha aprovat el 
desenvolupament d’aquest Col·lector, i la decisió de realitzar l’obra per part del 
Consorci. 
El Conveni podria signar-se i l’obra iniciar-se aquest any 2005. 
 
El regidor Lluís Velasco explica que s’han cobert les tres places convocades per 
promoció interna, d’una banda la plaça de sergent de la Policia Local, en què Francesc 
Turrillo ha superat el procés selectiu, i d’una altra les places d’oficial de 2a i encarregat 
de la brigada municipal, que ocupen ara Antoni Payà i Esteve Viader respectivament. 
 
El regidor Enric Barbany explica que s’està enllestint el Pla de dinamització del 
Comerç, i detalla que aquests mesos s’han fet les enquestes a vàries llars de Santa 
Eulàlia, per tal de conèixer el perfil dels compradors i consumidors del municipi, i s’ha 
fet el buidatge de dades. 
També s’ha fet un qüestionari a 42 botigues del municipi, a la que n’han donat resposta 
25. També s’està procediment al buidatge per analitzar els resultats obtinguts. 
El 3 de març, explica el regidor, es va cel·lebrar una Taula Rodona amb els 
comerciants. 
Dins de l’estudi, també s’ha fet una anàlisi comercial comparativa amb d’altres 
municipis de l’entorn i amb el conjunt de Catalunya. De tota aquesta recollida de dades, 
se n’ha fet una diagnosi, i ara correspon elaborar el Pla d’actuació.  
El calendari previst és acabar al mes d’abril. 
 
El regidor David Duran pregunta perquè no ha n respost tots els botiguers, i afegeix 
que no creu que sigui necessari que aquest estudi el faci una empresa. 
El regidor Barbany respon que ho considera un tema prou important com perquè el 
dugui a terme gent especialitzada. 
 
L’Alcalde explica que el CatSalut, a iniciativa pròpia,  ha posat en marxa el sistema 
d’urgències 061. I afegeix que la valoració que se’n fa d’aquests primers dies de 
funcionament és prou positiva, funciona correctament però encara cal que la gent 
s’habituï a fer-ne ús. 
 
El regidor Enric Barbany explica els treballs realitzats per l’equip redactor del POUM en 
els darrers dos mesos. D’una banda estan ultimant l’informe hidràulic i el de mobilitat, 
el catàleg i l’informe ambiental. D’altra banda estan identificant unitats del territori ( 
agrícola, forestal, urbana, etc.), i elaborant els criteris d’ordenació que han de ser a 
l’avanç.  
Referent al procés de participació ciutadana, explica que hi ha hagut reunions amb el 
Consell de barris i el Consell per al Desenvolupament Sostenible, i hi ha previstes 
noves reunions. A més d’aquestes , cada mes es celebra una reunió de seguiment dels 



 
treballs del POUM, s’ha realitzat  una  entrevista amb el primer col·lectiu que ho ha 
sol·licitat, i s’ha cel·lebrat reunió amb el PERI Camí de la Serra.  
El regidor explica que el proper 15 d’abril hi ha dues taules rodones, una amb els 
agents econòmics i l’altra amb els agents socials. També està a disposició dels 
ciutadans un formulari per a poder fer arribar suggeriments o comentaris. 
Per acabar, comenta que finalment no hi haurà participació escolar, ja que el Consell 
Escolar ha manifestat la seva impossibilitat de fer-ho en aquest curs. 
 
 
DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2004 
 
L’Alcalde dóna compte de la liquidació del pressupost i informa als grups que en 
podran fer l’anàlisi durant el mes d’abril. Entre finals d’abril i principis de maig es farà la 
reunió de la Comissió Especial de Comptes. 
 
 
4. ACCEPTACIÓ CESSIÓ DE LA PROMOTORA D’HABITATGES SOCIALS 
 
 
L’Ajuntament de Santa Eulàlia va concedir, en data 30 de setembre de 2004, llicència 
de parcel·lació, sol·licitada per la Promotora d’habitatges de Santa Eulàlia de Ronçana, 
S.L., per tal de segregar de la finca registral 4834, de la seva propietat, una porció de 
95,52m2, amb el benentès que aquesta superfície segregada s’hauria d’incorporar i 
agrupar a la finca veïna de propietat municipal, qualificada de sistema de parcs i jardins 
urbans. 
 
Vista la cessió que efectua Maurici Armengou i Iglesias, amb DNI 39.298.635-F, en 
qualitat d’apoderat de la mercantil PROMOTORA D’HABITATGE DE SANTA EULÀLIA 
DE RONÇANA, S.L. i NIF B-62742382, en compliment de la llicència de parcel·lació 
concedida per aquest Ajuntament, de la superfície de 95,52m2, 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Acceptar la cessió gratuïta de la porció segregada, de superfície total de 
95,52m2 a favor de l’Ajuntament, que efectua la Promotora d’habitatges de Santa 
Eulàlia de Ronçana, S.L., i segons es grafia en el plànol adjunt. 
 
 
Segon.- Facultar expressament el Sr. Alcalde perquè, en nom de l’Ajuntament 
procedeixi a la incorporació i agrupació de la porció de terreny a la finca veïna de 
propietat municipal, i per tal que formalitzi l’escriptura pública i inscripció registral 
d’aquesta cessió. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
 
 
 
 



 
 
5. RATIFICACIÓ CESSIÓ ÚS TERRENY PER CONSTRUCCIÓ E.T. AL PPO-2 CAMÍ 
DE CALDES 
 
 
Atès que es fa necessària la construcció d’una estació transformadora del tipus 
Lekumbide soterrada o similar,  
Atès que es precisa d’una superfície de terreny per destinar-la a la instal·lació i 
permanència d’un Centre de Transformació per subministrar energia elèctrica per al 
conjunt residencial del Subsector 1 del PPO-2 Camí de Caldes de Santa Eulàlia de 
Ronçana,  
 
Atès que aquest Ajuntament és propietari d’un terreny de 20 m2 qualificats com a 
sistema de vialitat dins del subsector 1 del PP0-2 “Camí de Caldes” de Santa Eulàlia de 
Ronçana, 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, 
Es proposa al ple d’adopció del següent  
 
ACORD: 
 
Primer.- Cedir de forma gratuïta i posar a disposició de l’empresa elèctrica  
“ESTEBANELL Y PAHISA ENERGIA, S.AU” l’ús del sòl situat al Pla Parcial esmentat a 
la part expositiva d’aquests acords, de superfície 20m2 i que es grafia en el plànol que 
s’incorpora a l’expedient,  per tal d’albergar un Centre de Transformació. 
 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
6. ACCEPTACIÓ CONCESSIÓ DE CRÈDIT PEL PAS DE VIANANTS DE LA  CAIXA 
DE CRÈDIT DE COOPERACIÓ LOCAL 
 
Atès que a la sessió del Ple extraordinari de data 23 de desembre de 2004, es va 
aprovar la concertació d’operació de crèdit pel pressupost d’inversions del 2004, 
adoptant entre d’altres, el següent acord: 
 
Concertar amb la Caixa de Crèdit de Cooperació Local de la Diputació de Barcelona, 
un crèdit per import de CENT VINT-I-CINC MIL EUROS ( 125.000,-- EUROS ), amb les 
condicions següents : 
 
Tipus d’interès : sense 
Comissió d’obertura : sense 
Termini : 10 anys. 
 
 
Vist l’escrit de l’Àrea de Govern Local de la Diputació de Barcelona en el qual ens 
comuniquen que la Junta de Govern de la Diputació del dia 23/12/2004 va aprovar el 
dictamen següent: 
 
“Aprovar la concessió del crèdit: 
Ens local: Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana  
Actuació del Pas de Vianants Crta. BV-1435 



 
Import de 125.000,00€ 
Interès del 0%  
Anualitats 10 
El crèdit s’haurà de regir per les clàusules del conveni corresponent, pel Reglament de 
la Caixa de Crèdit de Cooperació Local i per la legislació vigent sobre aquesta matèria” 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa 
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Acceptar el crèdit amb càrrec a la Caixa de Crèdit de Cooperació Local, per 
import de 125.000,00€ destinant al finançament de l’actuació del Pas de Vianants Ctra. 
BV-1435, amb un tipus d’interès del 0%, i a retornar en 10 anualitats 
 
Segon.- Aprovar el conveni que regula el crèdit i facultar expressament el senyor 
Alcalde per a la signatura del mateix i per a totes les actuacions derivades d’aquesta 
actuació. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
7. APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL NORMES SUBSIDIÀRIES 
DE PLANEJAMENT 
 
 
Atès que en el Ple de sessió extraordinària de data 23 de desembre de 2004 es van 
adoptar els següents acords: 
 
Primer.- Acceptar la proposta de modificació de les NSP i en conseqüència aprovar 
inicialment la modificació puntual de l’article 44 de la normativa de les NSP. 
 
Segon.- Fer públic el següent acord mitjançant la inserció del corresponent anunci al 
BOP i al tauler d’edictes de la Corporació.  
 
Atès que no hi ha hagut cap al·legació durant el període d’exposició pública,  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció dels 
següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual de l’article 44 de les vigents 
Normes Subsidiàries de Planejament de Santa Eulàlia de Ronçana. 
 
Segon.- Trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme per a la seva 
aprovació definitiva. 
 
 
El regidor Enric Barbany explica que és un pas que forma part del procés. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 



 
 
 
8. ACORD AMPLIACIÓ DELEGACIÓ DE FUNCIONS A LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA 
 
El Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004 de 5 
de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals podran delegar en altres Entitats 
locals en quin territori estiguin integrades les facultats de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic que els corresponguin. 
 
La delegació ha d’aprovar-se mitjançant acord del Ple de la Corporació, que haurà de 
fixar l’abast i contingut de la delegació. 
 
A l’empara de la previsió legal, aquest Ajuntament considera oportú delegar en la 
Diputació de Barcelona les facultats de gestió i recaptació dels ingressos de dret públic 
que en la part resolutiva d’aquest dictamen, s’enumeren. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa 
En virtut del que s’ha exposat, es proposa al Ple els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.-  Delegar en la Diputació de Barcelona, a l’empara del que preveu l’article 7.1 
del text refós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat per RDL 2/2004 de 5 de març, les funcions de recaptació dels tributs i 
altres ingressos de dret públic, que a continuació s’especifiquen: 
 
Els Ingressos derivats de l’exercici de l’execució subsidiària 
 
Les funcions que en relació amb aquests ingressos es deleguen són: 
 

- Pràctica de notificacions individuals en les liquidacions per ingrés directe 
practicades per l’Ajuntament.  

- Dictar la provisió de constrenyiment.  
- Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.  
- Liquidació d’interessos de demora.  
- Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.  
- Resolució dels recursos que s’interposin contra el actes anteriors.  
- Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 

 
Taxa per ocupació del sol, vol o subsòl de la via pública 
 
Les funcions que en relació amb aquests ingressos es deleguen són: 
 

- Pràctica de notificacions individuals en les liquidacions per ingrés directe 
practicades per l’Ajuntament.  

- Recaptació del deute en període voluntari  
- Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
- Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
- Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
-  

SEGON.- L'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona, la realització d'actuacions de recaptació procedents, respecte 



 
a d’altres conceptes diferents dels assenyalats als punt 1, amb subjecció als criteris 
emanats per la Junta de Govern de l'ORGT. 
 
TERCER.-  La durada o termini per al qual s'acorda la present delegació de funcions 
s'estableix en un període de dos anys, prorrogable per reconducció tàcita d'any en any, 
la qual es produirà, llevat que qualsevol d'ambdues administracions acordin deixar 
sense efecte l'esmentada delegació, el que haurà de notificar-se en un termini no 
inferior a sis mesos abans del cessament. 
 
QUART.- L'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter general i 
recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió, en els terminis previstos a 
l'article 27 i concordants de la Llei 7/85, de dos d'abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local. 
 
CINQUÈ.-  Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació de 
Barcelona s’atendrà a l’ordenament local, així com a la normativa interna dictada per 
aquesta, en virtut del que preveu l'article 7.3 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre i de 
les seves pròpies facultats d’autoorganització per a la gestió dels serveis atribuïts. 
 
SISÈ.- Aprovar la minuta de conveni annexa, a subscriure entre l'Ajuntament i la 
Diputació de Barcelona. Facultar a l'Alcalde per a la seva signatura. 
 
SETÈ.-  El present acord haurà de notificar-se a la Diputació de Barcelona, als efectes 
que, per la seva part, es procedeixi a l’acceptació de la delegació conferida al punt 
primer i a la ratificació de l’acceptació de delegació aprovada amb anterioritat. 
 
 
El regidor Barbany comenta que hi ha alguna cosa nova respecte l’any passat; d’una 
banda les liquidacions que es fan en període voluntari;i de l’altra la taxa de gual, nova 
de l’any passat, de manera que el padró de guals es feia a mesura que els veïns 
anaven a l’Ajuntament.  Per això la delegació del padró es fa en aquest moment.  
 
El regidor Francesc Montes comenta que estaria bé afegir a l’acord que es tinguin en 
compte els recursos dels ciutadans en cada cas, i no passi directament a l’executiva. 
 
 
El regidor Enric Barbany diu que això correspon més a una tasca de supervisió per part 
dels Serveis Econòmics. I diu que si hi ha casos així, agrairia que es fes saber al cap 
de Serveis Econòmics i que de tota manera, els casos on es considera que s’han de 
contrastar es passa als serveis econòmics de l’Ajuntament. Igualment, el regidor en 
pren nota.  
 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
9. CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS ENTITATS I ACTIVITATS CULTURALS, 
JUVENILS I ESPORTIVES 
 
Atès que d’acord amb les Bases per a l’atorgament de subvencions a entitats i 
associacions ciutadanes i a activitats de Santa Eulàlia de Ronçana, anualment, un cop 
aprovat el Pressupost general únic de la Corporació, el Ple de l'Ajuntament farà pública 
la convocatòria de subvencions amb caràcter general, i que aquesta es farà pública, 



 
mitjançant edictes al tauler d’anuncis de la corporació i altres formes de publicitat que 
es considerin adients. 
 
Atès que la convocatòria s’adreça a entitats i activitats de tres tipus: culturals, juvenils i 
esportives,  
 
Atès que en el Pressupost general únic vigent hi ha consignació específica, a la partida 
– 451/489001, per a Subvencions a Entitats i activitats Culturals, amb un límit 
pressupostari de despesa de 16.000 €; a la partida 452/227064, per Activitats i entitats 
Esportives, amb un límit pressupostari de despesa de 5.000 €; i a la partida 
463/227065, per Entitats i Activitats Juvenils, amb un límit pressupostari de despesa de 
3.090 €.  
 
Atès que llevat que a l’acord de convocatòria es vulgui establir un termini diferent, el 
termini per a la presentació de sol·licituds serà d’un mes a comptar des del dia en que 
finalitzi el termini d’exposició pública de la convocatòria 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Convocar el concurs públic per a la concessió de subvencions a entitats i 
activitats culturals de Santa Eulàlia de Ronçana, amb el límit pressupostari de 16.000 
€; per a la concessió de subvencions a entitats i activitats esportives amb el límit 
pressupostari de 5.000 €; i per a entitats i activitats juvenils amb el límit pressupostari 
de 3.090 €, totes elles amb subjecció a les bases generals aprovades per l’Ajuntament i 
que s’incorporen a l’expedient. 
 
Segon.- Sotmetre aquest acord a informació pública, per un termini de vint dies, 
mitjançant la inserció de l’acord i el text íntegre de les bases al tauler d’anuncis de la 
corporació, i comunicar individualment la convocatòria a les entitats registrades en 
aquest Ajuntament. 
 
Tercer.- Les sol·licituds es presentaran mitjançant instància adreçada a l'Alcalde-
President de l'Ajuntament i amb la mateixa s’acompanyaran els documents que 
estableixen les bases, en el termini d’un mes a comptar des del primer dia d’exposició 
pública de la convocatòria.  
 
ANNEX: Bases de la convocatòria 
 
L’Alcalde explica que tant des de la Comissió de Cultura com des del Consell Social, es 
va trobar oportú determinar d’aquesta manera les bases i les característiques de la 
convocatòria.  
El regidor David Duran espera que aquest any millori la manera d’adjudicar les 
subvencions a les diferents entitats respecte l’any passat, que considera que es va 
donar de qualsevol manera. 
 
L’alcalde respon que no es pot afirmar que es van distribuir les subvencions de 
qualsevol manera, i diu que en el moment d’adjudicació de les subvencions hi havia 
representants dels grups, que no van mostrar desacord en el procediment acordat.  



 
El regidor Duran diu que ell havia proposat ampliar el termini de presentació de 
sol·licituds, perquè les entitats tinguessin temps de dur tota la documentació oportuna. 
 
L’alcalde recorda que, en aquell moment, es va acordar que, entenent que no totes les 
entitats tenien el costum i el rigor de presentació de la documentació, era oportú ser 
més flexible en aquest aspecte en aquesta convocatòria. I en qualsevol cas, en la 
propera convocatòria es pretenia ser més estricte, sobretot pel que fa a la 
documentació. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
10.  CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS FONS SOLIDARITAT 
 
En desplegament de les previsions pressupostàries de destinació de l’1% de les 
partides pressupostàries computables a aquest efecte segons els criteris establerts pel 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per al Fons de Solidaritat, i ateses les 
disposicions que deriven de la Llei 38/2003, de Subvencions i del Títol III Capítol I del 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya,  
 
Vist el dictamen  favorable  de la Comissió Informativa, 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
A C O R D S 
 
Primer.- Convocar concurs per a la destinació de fons de solidaritat corresponents a 
l’exercici d’enguany, amb el límit global de 32.160€. 
 
Segon.- Aprovar les bases que regiran el concurs i que són les següents: 
 
Podran formular propostes les persones físiques i jurídiques que intervinguin en 
activitats de solidaritat. 
 
El projecte haurà de presentar-se amb memòria detallada sobre: 
 

- Dades físiques i jurídiques de l’ entitat sol·licitant 
- Presentació del projecte (nom d’aquest, país i població beneficiària dels ajuts) 
- Descripció del projecte (objectius, activitats , calendari d’actuació i  metodologia 

a desenvolupar) 
- Valoració econòmica del projecte. Aportació sol·licitada i possibilitats de 

fraccionament. 
- Vinculació amb altres projectes o actuacions en aquest àmbit. Justificació de la 

vinculació amb el nostre municipi, la Vall del Tenes o la comarca del Vallès 
Oriental  

 
Tercer.- El termini de presentació de proposicions serà del 31 de març al 28 d’abril de 
2005. 
 
Quart.- La Comissió de Solidaritat formularà la proposta d’adjudicació tot ponderant els 
següents criteris: 
 

- Qualitat del projecte.............................................fins a 10 punts 



 
- Possibilitats de continuïtat en properes anualitats.....fins a 10 punts 
- Necessitat i/o urgència de l’actuació...................... fins a 10 punts 
- Majors possibilitats d’implicació dels veïns del poble..fins a 10 punts 
- Que els promotors de la iniciativa siguin radicats al nostre poble, a la Vall del 

Tenes o a la Comarca......fins a 10 punts 
 
La Comissió podrà proposar l’adjudicació de la totalitat de la quantia assignada  a un o 
més projectes, amb el límit total de 32.160€, i també podrà declarar desert el concurs. 
 
Cinquè.- Les entitats beneficiàries de la convocatòria hauran de presentar una 
justificació acreditativa  de la destinació efectiva de la despesa. 
 
 
L’Alcalde explica que a partir del Consell Social, s’han establert les condicions de la 
convocatòria. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
11. RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE PRIMERA 
FASE DELS CARRERS DE LA UAU-13 TORRE DEL GOS  
 
 
Atès que al Ple extraordinari de data 23 de desembre de 2004 es va aprovar 
inicialment el projecte d’urbanització de primera fase dels carrers de la UAU-13 Torre 
del Gos de Santa Eulàlia de Ronçana, amb un pressupost d’execució de 147.289,84€,  
 
Atès que el projecte ha estat sotmès a informació pública mitjançant anunci al BOP per 
un període de trenta dies hàbils,  
 
Atès que dins el termini d’exposició pública s’ha presentat un escrit d’al·legacions 
signat per 4 veïns de la UAU-13 Torre del Gos,  
 
Atès el contingut de l’informe de Secretaria en relació a les esmentades al·legacions, 
del que se’n desprèn que cal atendre la denúncia d’un error material en l’anunci 
publicat ja que es parla de la totalitat del projecte i l’import correspon a la 1a fase 
d’execució. És evident que es tracta d’un simple error material, subsanable i per tant 
correspon procedir a la publicació de la rectificació de l’error material. Pel que fa a la 
resta d’al·legacions, cap d’elles incideix en els elements propis del projecte tècnic, 
objecte d’aprovació, i per tant no desvirtuen els fonaments de l’aprovació inicial ja que 
el projecte inicialment aprovat s’adequa a allò que preveu l’article 7.3.13 de les Normes 
Subsidiàries de Planejament que determina la necessitat d’implantar, acabar i/o 
adequar les obres d’urbanització definides en l’art. 59 del Reglament de Gestió, 
 
 
Atès que per tot això, s’escau rectificar l’error material, i desestimar la resta 
d’al·legacions. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, amb l’abstenció del grup de CIU 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 



 
Primer.- Procedir a la publicació de la rectificació de l’error material de l’anunci publicat. 
 
Segon.- Desestimar les al·legacions presentades a l’acord d’aprovació inicial del 
projecte  d’urbanització dels carrers de la Torre del Gos pels fonaments que consten a 
la part expositiva d’aquests acords. 

 
Segon.- Aprovar definitivament el Projecte d’urbanització de primera fase dels carrers 
de la UAU-13 Torre del Gos de Santa Eulàlia de Ronçana. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als qui van presentar reclamacions. 
 
Quart.- Publicar l’acord d’aprovació definitiva al tauler d’edictes de la Corporació i al 
BOP 
 
Cinquè.- Contra aquest acord podrà interposar-se recurs contenciós administratiu 
davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia en el termini 
de 2 mesos a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el BOP. 
 
 
El regidor Armando Cañizares explica que s’han cel·lebrat vàries reunions amb els 
veïns de Torre del Gos, i va ser una petició d’ells que es fes l’obra en dues fases. 
Explica que es tracta d’un error material, ja que en la part expositiva i en el nom de 
l’acord diu clarament primera fase, i no hi consta, per error, a la part dispositiva. 
Per tant, entén que en aquest punt de l’al·legació presentada, on es demana una 
rectificació, es procedeixi a acceptar-la i a corregir l’error. Però no correspon, segons 
Serveis Tècnics i segons el que ja s’havia parlat anteriorment i en diverses ocasions, 
estimar la resta d’al·legacions. Aquestes al·legacions, a més, són les que ja s’havien 
presentat en el procés anterior d’aprovació del projecte d’urbanització. 
 
El regidor Joaquim Brustenga considera que les al·legacions tenen la seva part de raó i 
fonaments i que algunes d’elles s’haurien d’estudiar amb més sensibilitat; s’haurien de 
tenir en compte. I exposa també algunes coses que considera incongruents com el 
carrer verge del Pilar, que és el carrer que necessita amb més urgència ser 
reurbanitzat, i serà l’últim en el que s’hi intervingui. 
Pel que fa a l’error material i a la seva rectificació, hi està d’acord. 
 
 S’APROVA AMB ABSTENCIÓ DELS GRUPS DE CIU I PP 
 
 
 
12. LICITACIÓ OBRES DEL COL·LECTOR UNITARI I URBANITZACIÓ 
COMPLEMENTÀRIA DEL CAMÍ DEL GUAL 
 
Vist l’expedient instruït per a la contractació de les obres del Col·lector Unitari i 
urbanització complementària del Camí del Gual, 
 
Atès l'informe de la Secretària-Interventora sobre la normativa aplicable, el procediment 
a seguir i l’existència de consignació pressupostària, i examinat el plec de clàusules 
econòmico-administratives particulars,  
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 



 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el Plec de clàusules econòmico-administratives particulars, que han 
de regir la licitació, mitjançant el procediment obert amb concurs, per a la contractació 
de les obres del Col·lector Unitari i urbanització complementària del Camí del Gual, i 
exposar-lo al públic pel termini de vint dies hàbils, mitjançant la publicació d’un anunci 
al BOP, als efectes de reclamacions. 
 
Segon.- Procedir a la licitació per a contractar les esmentades obres i, a aquest efecte, 
publicar simultàniament l’anunci de convocatòria del concurs públic, 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. 
 
Tercer.- Delegar expressament a la Junta de Govern Local la competència per a 
l’adjudicació, a proposta de la Mesa de Contractació, de les obres esmentades, amb el 
benentès que se’n donarà compte al proper Ple. 
 
 
El regidor Enric Barbany explica en què consisteix l’obra, i que el seu preu màxim 
d’execució és de 548.933, 01€, i que el termini per a realitzar l’obra s’ha establert en 7 
mesos. Afegeix que el règim de sancions és semblant  a les darreres licitacions que 
s’han fet, de la mateixa manera que els criteris per a l’adjudicació de l’obra.  
 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
13. SOL·LICITAR A L’AGÈNCIA CATALANA DE RESIDUS LA PARTICIPACIÓ EN 
EL PLA PILOT DEL COMPOSTATGE AGRÍCOLA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA. 
 
 
L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana és coneixedor que l’Agència Catalana de 
Residus posarà en marxa el Pla Pilot de Compostatge Agrícola de la fracció orgànica, 
on hi participaran tres municipis de Catalunya, 
 
Aquest Ajuntament, té voluntat de posar en marxa en un futur, un nou model de gestió 
preventiva dels residus municipals, en el marc de la Llei Reguladora de Residus (Llei 
6/1993 i la modificació 15/2003) que estableix que el servei de la recollida separada de 
la brossa orgànica ha de ser prestat de manera obligatòria, pels municipis de més de 
cinc mil habitants,  
Atesa la possibilitat de poder participar en aquest Pla Pilot,   
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa amb l’abstenció del grup de CIU 
Es proposa l’adopció dels següents  
 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Sol·licitar a l’Agència Catalana de Residus que el municipi de Santa Eulàlia de 
Ronçana sigui objecte del Pla Pilot de Compostatge agrícola de la fracció orgànica. 
 
El regidor Lluís Velasco explica que l’ajuntament va tenir coneixement que es volia fer 
aquest pla Pilot, i que l’agència té interès amb que siguin tres municipis diversos per a 



 
poder veure el funcionament en cadascun d’ells. El fet que hi hagi un municipi, com és 
Santa Eulàlia, amb certa activitat agrícola, proper a Barcelona, és interessant per tal de 
fer l’avaluació d’aquest pla. 
El regidor explica que a la reunió amb l’Agència de residus, van concretar la possibilitat 
de fer-ho en aquest municipi, que consistiria en la instal·lació de plantes de 
compostatge, assumint-ne el cost l’agència. Aquesta, demana que es sol·liciti 
formalment per part de l’Ajuntament ser inclosos al Pla Pilot, i a partir de la sol·licitud es 
decidirà si és un d’aquests tres municipis. 
 
El regidor Andreu Gual explica que el seu grup estan una mica desorientats. Explica 
que la primera reunió hi va haver una presentació del Pla de Residus molt acurada, a  
la segona es va debatre, i la següent trobada ja va ser la Comissió informativa, quan ja 
en la reunió anterior CIU va dir que necessitava estudiar-ho amb més detall. És per 
això que el grup de CIU va votar en contra. A la Comissió Informativa es va canviar 
l’acord proposat inicialment, pel que es sotmet ara a votació, considerant-se des de 
CIU un canvi de direcció en molt poc temps. De tota manera, si s’entra en la sol·licitud 
de formar part d’un Pla Pilot de Compostatge, vol dir que s’entra en un sistema de 
recuperació del residu orgànic a Santa Eulàlia, i per tant entrar de nou en un tema que 
anteriorment s’havia dit que calia debatre més a fons, perquè CiU en concret no veia 
clar tot el global.  El regidor conclou dient que el seu posicionament serà d’abstenir-se 
o bé de deixar-ho sobre la taula. 
 
 
L’Alcalde diu que es va arribar a la Comissió Informativa sense que per part dels grups 
s’hagués manifestat cap dubte o  comentari, i s’hi van oposar. La decisió presa a la 
Comissió Informativa d’aplaçar el tema del Pla de Residus per a discutir-lo amb més 
detall, es deu a la importància d’obtenir un acord unànime en aquest assumpte. Però 
una altra cosa és la sol·licitud a l’Agència Catalana de Residus respecte a la prova 
pilot, que té un propi timing i és només per a tres municipis. Pel fet de no quedar 
despenjats de la proposta, perquè els temps van corrent, es considerava important 
acordar-ho per tal de no perdre la possibilitat,amb la idea que després sempre es podia 
dir que no. 
 
El regidor Brustenga diu que és cert que es va dir això, i que en la Comissió Informativa 
es va abstenir d’aquest assumpte perquè era una qüestió nova i no havia tingut temps 
de reacció. I afegeix que, en relació a la voluntat d’aconseguir màxim consens, hi està 
d’acord, però no es tracta d’adherir-se a un Pla ja acabat sinó treballar-hi des de l’inici, 
fer treball en conjunt. Hi ha d’haver participació de tots des del començament. 
 
L’Alcalde diu que s’està parlant de qüestions de metodologia, i això precisa més temps. 
 
El regidor David Duran comenta que es parla de participació, però no n’hi ha per part 
de tots els grups. 
 
L’Alcalde diu que la voluntat de participació hi segueix sent. 
El regidor Velasco explica que és un treball exhaustiu i molt tècnic. Diu que calia que 
els tècnics fessin el seu treball, diagnosi i propostes. Afegeix que, tan bon punt es va 
tenir el document es va convocar la reunió. 
El regidor Duran diu que s’ha passat per alt la participació dels grups. 
El regidor Velasco diu que era necessari poder fer la sol·licitud a temps, encara que 
després s’acabés prenent la decisió de canviar o rebutjar  el sistema plantejat. Si no es 
fa la sol·licitud ara, Santa Eulàlia segur que queda fora. 
 



 
El regidor Andreu Gual pregunta sobre el termini de presentació de la sol·licitud. 
El regidor Velasco diu que no hi ha un termini estricte, però s’ha comunicat que s’ha de 
fer en els pròxims dies. 
El regidor Gual considera poc seriós fer la sol·licitud per després dir que no. 
 
El regidor Brustenga diu que hi ha certa aparença d’improvisació, i diu que, demanem 
que ens incloguin a la prova pilot però sense saber quins pagesos estan interessats en 
el Pla Pilot i d’altres qüestions com les instal·lacions,etc. Pregunta com funcionarà tot 
plegat, si es perdrà la inversió si no funciona. Acaba dient que hi ha moltes qüestions i 
certa transcendència econòmica que resten sense explicar.  
 
El regidor Gual diu que prèviament hi ha d’haver estudis que determinin si es podran 
fer plantes de compostatge,etc. 
 
El regidor Velasco diu que no hi ha improvisació, que és una proposta, una previsió, i 
que a les reunions s’ha parlat de totes aquestes qüestions, i entre d’altres coses, s’ha 
fet una primera prospecció per a determinar els llocs més adients, però la idea és obrir-
ho a tothom, i veure què s’ajusta millor. 
 
El regidor Brustenga diu que si el regidor Velasco defensa la postura és perquè té més 
informació, que els altres grups no tenen. 
 
El regidor Velasco diu que l’ única cosa important és que s’ha d’obrir a tothom , que ho 
pugui demanar tothom i fer-ho allí on es reuneixin les millors condicions. 
 
L’Alcalde diu que evidentment no hi ha improvisació, i que tot i que desconeix la data 
límit exacta per a fer la sol·licitud, potser convé posposar l’adopció de l’acord. 
 
El regidor Velasco diu que en tot cas, l’acord es podria prendre per Junta de Govern 
Local, i així no haver d’esperar al proper Ple. 
 
El regidor Joaquim Brustenga diu que el grup de CIU no vol posar traves, però que no 
poden prendre cap acord amb la poca informació que tenen. 
 
 
L’ACORD QUEDA SOBRE LA TAULA  
 
 
  
14. MOCIÓ DE CIU: SUPRESSIÓ PEATGE DE LA LLAGOSTA 

 
Aquesta Corporació s’ha posicionat de manera inequívoca per la supressió del peatge 
de l’Autopista C-33 (abans l’A-17) a l’alçada de La Llagosta. Es tracta d’un peatge de 
“mobilitat obligada”, atesa la inexistència d’una via alternativa lliure de pagament que 
estigui exempta de retencions. 
 
L’anterior Govern de la Generalitat ja havia acordat mesures tendents a la gratuïtat per 
als usuaris habituals que fessin més de vuit trànsits al mes, utilitzant telepeatge, en el 
tram Barcelona - La Llagosta i viceversa, la qual cosa anava més enllà dels 
descomptes de fins al 45% en els “dies vall” (de dilluns a divendres) acordats el 2000. 
Allò es tractava d’un pas important, però insuficient en aquesta barrera. 
 



 
L’actual Govern de Catalunya ja ha aprovat dos pressupostos i dos decrets pels quals 
s’aproven les tarifes dels peatges de les autopistes competència de la Generalitat. 
Durant la present legislatura, el peatge de La Llagosta no ha experimentat cap 
ampliació de mesures de gratuïtat ni cap nou descompte per a usuaris habituals. Per 
contra, les tarifes s’han incrementat en un 8%: 3,5% el 2004 i el 4,5% el 2005, molt per 
sobre l’IPC. 
 
Especialment greu ha estat l’increment de 4,5 punts per a l’any 2005 atès que el 
Govern repercuteix als usuaris de les autopistes l’IVA ajornat després que la Unió 
Europea revoqués l’acord d’aplicar el tipus del 7% en lloc del 16% als peatges. Aquesta 
decisió suposa renunciar a exigir l’aplicació de la Llei d’acompanyament als 
Pressupostos de l’Estat de 1996, la qual preveia que en cas de revocació del canvi de 
tipus d’IVA, correspondria a l’Estat assumir-ne la diferència. També suposa un clar 
incompliment del denominat “Pacte del Tinell”. 
 
Per tot, 
es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Reiterar la reivindicació de supressió del peatge de La Llagosta a l’autopista 
C-33 i exigir que el Govern de la Generalitat adopti mesures immediates adreçades a 
assolir aquest objectiu. 
 
Segon.- Mostrar la disconformitat en la decisió del Govern de la Generalitat 
d’incrementar un 8% les tarifes del peatge de La Llagosta durant els darrers dos anys. 
 
Tercer.- Mostrar el rebuig davant qualsevol mesura que impliqui repercutir l’eliminació 
del peatge de La Llagosta en els peatges de l’A-7 (continuació de la C-33) entre La 
Roca i La Jonquera.  
 
Quart.- Traslladar aquest acord al Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques, al Parlament de Catalunya, a l’Associació de Municipis i Comarques de 
Catalunya i la Federació de Municipis de Catalunya. 
 
El regidor Brustenga diu que es tracta d’una reivindicació històrica. La Generalitat, 
explica, lluny d’abaratir els peatges, n’ha apujat el preu. Es tracta de posar de manifest 
allò que l’Ajuntament ja ha reivindicat en d’altres ocasions, que el peatge sigui gratuït. 
 
L’Alcalde fa una sèrie de comentaris referent a la moció presentada: d’una banda, ja es 
va aprovar una moció el maig de 2004, per tant estan d’acord en la supressió del 
peatge, i d’altra banda, hi ha una sèrie de qüestions concretes sobre la redacció de 
l’acord. Afegeix que, tenint en compte que ja es va aprovar per unanimitat i considerant 
que és el Parlament qui n’ha de fer el seguiment, troba innecessari una nova 
aprovació.  
El regidor Brustenga diu que és cert que el seguiment l’ha de fer el Parlament, però de 
part dels ciutadans i l’Ajuntament, també és convenient expressar l’opinió, i diu que 
segueixen endavant amb la presentació de la moció. 
 
El regidor Armando Cañizares exposa: “no és veritat que l’anterior govern de CIU hagi 
acordat mesures tendents a la gratuïtat. Si que ho és un relatiu abaratiment i els 



 
descomptes inicials que es van fer, només si justificaves al teva residència a Mollet, 
després va canviar i els descomptes van ser generalitzats a tothom per criteris de 
fidelitat, però a canvi d’això, van ampliar la concessió a 20 anys més a l’empresa que 
explota el peatge de La Llagosta, o sigui ACESA. L’actual Govern tripartit, explica, ha 
aplicat els corresponents augments pactats pel govern de CIU amb l’empresa: 
l’aplicació de l’IPC en els dos casos que s’esmenta. L’excepció de 2005 és com bé diu 
la moció, la repercussió de l’IVA, possiblement no contemplat en els acords ACESA i 
l’anterior govern de CIU, però sí en la llei d’acompanyament de pressupostos que va 
aprovar l’anterior govern del PP. La revocació de la UE ha d’assumir.-la el govern 
central, per modificar una llei estatal i això no es va fer amb el PP i amb el PSOE 
encara tampoc, tot s’ha de dir, de moment, i per tant la repercussió de l’IVA, tot i no 
complir els acords del Tinell en aquesta part, s’ajusten a llei.  Nosaltres, també estem 
per la supressió del peatge de La Llagosta. Cal recordar que durant molts anys han 
estat els diferents governs socialistes dels ajuntaments del voltant qui han portat 
iniciatives i manifestacions intentant aconseguir aquest objectiu (recordem la 
plataforma de Gelida, impulsada per Montserrat Tura i pels socialistes en general).” 
 
El regidor Brustenga diu que és absurd debatre temes de redacció. 
 
 
El regidor Armando Cañizares diu que hi estan d’acord si l’acord és recordar l’acord 
pres amb anterioritat, però que si és amb aquest text, no votaran a favor. 
 
El regidor Francesc Montes diu que tots estan d’acord en l’assumpte, però que s’està 
discutint sobre partits polítics que no afecten directament, i afegeix que potser cal 
canviar el redactat.  
 
Es comenta la possibilitat d’un canvi de redactat i per això es proposa deixar-ho sobre 
la taula. 
El regidor Brustenga diu que mantenen la moció. 
 
 
ES DESESTIMA LA MOCIÓ AMB 5 VOTS A FAVOR DE CIU I PP I 6 VOTS EN 
CONTRA DE ERC-INDEP I PSC. 
 
 
15. AFERS URGENTS I SOBREVINGUTS 
 
No n’hi ha. 
 
 
16. PRECS I PREGUNTES 
 
- El regidor Joan Iglesias pregunta, quin desviament pressupostari ha experimentat la 
construcció de l’Escola Bressol? 
 
El regidor Enric Barbany  respon que si és respecte els números que es van presentar 
fa poc, no hi ha hagut desviació, però sí respecte al preu inicial d’adjudicació, però no 
es pot dir amb exactitud quina desviació. El regidor diu que la inversió total aproximada 
és de 810.000€. Explica que a SCIO se li va adjudicar les instal·lacions i la construcció, 
però no l’equipament de la cuina, equipament escolar, etc. Desconeix la suma 
d’adjudicació a SCIO i de les altres adjudicacions i per tant desconeix la variació total. 
De tota manera diu que la informació és a serveis Econòmics. 



 
 
 
- El regidor David Duran pregunta quina és l’actuació prevista amb l’aparcament i amb 
les alzines de La Fàbrica. 
 
El regidor Lluís Velasco respon que la previsió és que els laterals de l’edifici de la 
Fàbrica seran d’aparcament amb places delimitades, mentre que la zona de les alzines 
podrà utilitzar-se puntualment com a zona d’aparcament, però no ordenada amb 
places, i amb una zona amb jardí. Pel que fa a les alzines, s’havien tret del camp de 
futbol i ara calia plantar-les. 
 
- El regidor Joaquim Brustenga exposa: Hem insistit molts cops en la necessitat de 
treure el mur de l’era de ca l’Espardenyer, i tots els grups hi han estat d’acord. 
Voldríem saber si ja s’ha requerit al propietari perquè faci l’enderroc, o en cas contrari, 
com es justifica aquest endarreriment. 
 
L’alcalde respon que sí que se l’hi ha requerit al propietari, i aquest mostra una gran 
predisposició i disponibilitat per a trobar la millor solució, juntament amb els Serveis 
Tècnics. 
El regidor Brustenga pregunta quins estudis s’ha de fer. 
El regidor Barbany respon que es tracta que l’espai sigui el més adequat possible per 
al propietari i els veïns. 
El regidor Brustenga diu que ja s’adequarà, que de moment cal treure’l perquè fa nosa i 
comporta un perill.  
El regidor Enric Barbany diu que s’ha encarregat als tècnics que proposin la millor 
opció, i es realitzarà en els propers mesos. 
 
 
- El regidor Andreu Gual exposa la següent qüestió: en els Plens del 30 de setembre 
del 2004 i del 27 de gener d’enguany, ens varem interessar pel mal estat de les voreres 
de davant de Correus i de la Bimba, i l’Enric Barbany ens va respondre que els tècnics 
ho estaven treballant. Mig any després, en comprovar que tot segueix igual, voldríem 
saber si és que els tècnics encara ho estan treballant o be ja han emès algun informe 
sobre aquest problema.   
 
El regidor Barbany respon que l’informe ja s’ha fet, i també el pressupost i l’encàrrec 
s’ha donat a la Brigada Municipal. Quan hi hagi disponibilitat, l’equip de manteniment 
ho farà. 
El regidor Brustenga pregunta si està resolt el tema de la propietat d’aquesta via. 
El regidor Barbany diu que jurídicament s’està determinant el tema de la propietat, però 
que queda clar que l’Ajuntament és qui fa la intervenció. 
El regidor Joaquim Brustenga diu que veu bé l’encàrrec a la brigada municipal, i també 
que es vagi treballant en la determinació jurídica de la propietat de la via. 
 
 
- El regidor Joaquim Brustenga pregunta:  Els veïns de La Font d’Abril estan queixosos 
pel que consideren una greu desconsideració pel fet que l’Ajuntament no contesta els 
escrits presentats per Registre d’Entrada. Concretament es refereixen a un del 19 de 
juny del 2003, fa quasi dos anys, referent al compliment de la Llei 5/2003 de 22 d’abril 
sobre la prevenció d’incendis forestals, i un altre escrit amb Registre d’Entrada del 20 
de desembre passat, acompanyat de 78 signatures identificades amb els 
corresponents DNI. Volem saber si existeix alguna causa que justifiqui aquesta manera 
de procedir per part dels responsables de l’Ajuntament. 



 
 
L’alcalde respon que no hi ha hagut resposta per escrit, però que es va reunir amb el 
president de l’Associació de Veïns de la Font d’Abril per a comentar les qüestions 
plantejades. En qualsevol cas és cert que havia de respondre l’escrit a partir d’un altre 
escrit, però en aquell cas es va prendre l’opció de comentar-ho personalment i un cop 
feta la reunió es va considerar que servia com a resposta.  
 
El regidor Enric Barbany diu que el febrer es va fer una reunió amb els veïns i es van 
emplaçar per a celebrar-ne una de nova. Pel que fa a l’aspecte més formal, hi hauria 
d’haver hagut escrit, però la resposta és més concreta i efectiva i atén millor, si es fa a 
partir d’una reunió. 
El regidor Brustenga prega que es faci arribar l’escrit de resposta. 
 
 
I a tres quarts i cinc de deu del vespre, es dóna per finalitzada la sessió i s’estén 
aquesta acta, i jo, la secretària, ho certifico. 
 


