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Lloc:               Casa de la Vila 
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JAUME DANTI I RIU 

 
Regidors 

ENRIC BARBANY I BAGES 

LLUIS VELASCO I BATLLE 
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ARMANDO CAÑIZARES BATLLE 

JORDI SALA I DRUGUET 

FRANCESC MONTES I CASAS 

JOAN IGLESIAS I BARCIA 
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Absències no justificades  
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Secretaria 
 
Marina Escribano Maspons 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
A la Casa de la Vila a dos quarts de 
vuit del vespre del dia 30 de juny 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 extraordinària, 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. Sotmetre a informació pública 
l’Avanç del POUM de Santa 
Eulàlia de Ronçana. 

 
2. Atorgament de subvencions a 

entitats juvenils 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
Abans de començar amb els punts de l’ordre del dia, l’Alcalde comenta que en tractar-
se d’un ple extraordinari, no hi ha els punts habituals de precs i preguntes ni torn de 
paraula del públic. En atenció a les persones assistents, és oportú cel·lebrar reunió 
amb tots els que estiguin interessats, i per això en acabar el Ple es proposa traslladar-
se a La Fàbrica. 

 
 
1. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA L’AVANÇ DEL POUM DE SANTA 

EULÀLIA DE RONÇANA. 
 
 

Atès que, dins del procés de redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 
Santa Eulàlia de Ronçana, iniciat el 8 de juliol del 2004, i atès que l’equip redactor ha 
elaborat els treballs inicials d’elaboració del POUM, confeccionant l’anomenat AVANÇ,  
Per tal que els ciutadans disposin d’un termini per a fer els suggeriments i comentaris 
que consideren oportuns i per tal de facilitar-ne la divulgació i informació,  
 
I vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa amb l’abstenció de CIU, es 
proposa al Ple l’adopció del següent  
 
ACORD: 
 
Sotmetre a Informació Pública dels ciutadans i d’institucions l’AVANÇ dels treballs 
d’elaboració del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Santa Eulàlia de Ronçana, 
pel termini d’un mes, des de la publicació d’aquest anunci, mitjançant la publicació al 
BOP, al tauler d’anuncis i a la premsa, per tal de facilitar la seva divulgació i la 
participació en aquest procés. 
 
 
 
El regidor Enric Barbany explica que en aquest punt de l’ordre del dia s’aprova 
sotmetre a informació pública l’Avanç, però que l’Avanç com a document no s’aprova, 
ja que no és un text normatiu. Aquest acord d’informació pública de l’Avanç no 
condiciona res, llevat que obre el torn per a informar, divulgar. L’objectiu és donar la 
màxima difusió possible dels criteris, dels paràmetres. Per això, l’anunci d’informació 
pública apareixerà al BOP, a la premsa i al tauler de la Corporació. 
 
El regidor Joaquim Brustenga diu que a la vista d’aquest avanç, proposa que es retiri 
de l’ordre del dia aquest punt i es facin reunions amb tots els afectats pel riu, però 
també amb els afectats per les qüestions de vialitat, edificabilitat, etc. Especifica que 
siguin reunions de treball amb tècnics, no de seguiment, per a poder elaborar un 
POUM útil per a Santa Eulàlia. 
 
El POUM ha de servir per a solucionar, ordenar urbanísticament, per a solucionar tots 
els problemes de passat i fer propostes i plantejaments de futur. Però el regidor opina 
que més que això, sembla que el Consistori faci una simple modificació puntual de 
Normes, que costa 42 milions de pessetes. Creuen que no és un POUM útil per a 
Santa Eulàlia. Seguidament,  planteja les següents qüestions:  
d’una banda, la vialitat, i explica la proposta inicial de desdoblar la carretera, que 
passava per afectar Can Burguès. L’equip de govern, explica, va rectificar i va 
modificar el traçat de la carretera a crear, però amb una mala solució. I planteja un 



 
seguit de desavantatges que suposa la nova proposta. D’altra banda desapareix l’Eix 
del Tenes, quan Santa Eulàlia el necessita. En segon lloc, es refereix a l’edificabilitat, i 
compara el sostre d’habitants que deien les Normes Subsidiàries de Planejament, 
15.000 habitants, amb els 12.000 habitants que planteja l’Avanç per l’any 2018. I diu 
que l’Ajuntament no vol que el poble creixi el que hauria de créixer; que Santa Eulàlia 
no es podrà pagar si no es permet que creixi i s’haurà i s’haurà d’eliminar el bus i 
tancar la Fàbrica. 
La tercera qüestió és referent a la zona industrial, i que l’equip de govern no vol que 
creixi, o la voluntat és que augmenti molt poc.  
El regidor Brustenga diu que si en un futur s’ha de suportar el Quart Cinturó, que hi 
serà, es pot aprofitar aquesta previsió, per fer la zona industrial més gran. Haurien de 
preveure també l’accés a aquest Quart Cinturó, o bé després ens haurem de 
conformar amb el de Canovelles. 
Una altra qüestió és la dels pagesos, que se’ls ha de permetre desenvolupar la seva 
activitat, però l’Avanç ha marcat zones de protecció on no s’hi podrà fer res, excepte 
restaurants i cases rurals. Tampoc es parla de les granges. 
I en darrer lloc exposa la qüestió del riu. El regidor considera que hi ha hagut 
ingenuïtat al plantejar l’enderroc de 120 cases, quan el fet és que és l’ACA qui ha 
d’emetre informe, és l’Agència qui ha de delimitar la línia d’inundabilitat, i no pas 
l’Ajuntament. Diu que l’Ajuntament està assumint una responsabilitat que no li pertoca, 
que li pertoca a un ens superior. El regidor de CIU diu que el riu és un problema, però 
que la plantejada no és la solució, o no és pas la única, i amb el plantejament han 
creat inseguretat a 120 famílies, fent que el valor de les seves cases ja no valgui res. 
També comenta el cas de dues sol·licituds de llicències a la zona de la llera del riu,  
que es van trobar amb la suspensió de llicències. 
El regidor diu que l’interès de les persones s’ha de posar per davant. 
 
Diu que cal reunir-se i trobar solucions: hi ha llocs on es pot ampliar la llera, o zones 
on es poden fer motes, o inclús a Sant Isidre, es podria posar mur a les dues bandes. 
No passa res si el procés s’endarrereix un mes o dos, però val la pena. Demanen a 
l’equip de govern que valorin la proposta de suspendre aquest punt de l’ordre del dia. I 
es demana al PSC en concret, que frenin l’acord , ja que tenen la clau per a fer-ho. En 
aquest moment també es demana al regidor Martí Ferrés que expliqui la intervenció 
que va fer a Canal Set, on en referència a la solució que el POUM donava a la 
inundabilitat a la zona urbana de la llera del riu, deia que aquesta era assumible. El 
grup de CIU veu molt difícil que sigui assumible el cost de 120 cases noves, i tot i 
existir el dret de tempteig i retracte per l’administració, el cost que suposa l’actuació és 
molt elevat. 
D’altra banda es demana als afectats que tinguin paciència i prudència.  
I respecte als veïns, el regidor Brustenga també diu que no se’ls va convocar 
expressament,tot i  que són els més afectats. Es va reunir a alguns dels veïns, però no 
a tots, i a la reunió es va dir que la qüestió del riu era difícil i que trigaria temps en dur-
se a terme tot plegat, cosa que va preocupar encara més als veïns. 
Per acabar, el regidor sol·licita de nou que es retiri aquest punt de l’ordre del dia. 
 
L’Alcalde expressa que li sap greu l’actitud mostrada per CIU, quan parlen de l’Avanç i 
les decisions únicament com a un projecte de l’equip de govern, després que des del 
18 de febrer s’han estat fent un seguit de reunions, comissions de seguiment 
mensuals, i reunions dels grups municipals. L’equip redactor, al llarg d’aquestes 
sessions ha informat dels treballs i s’ha donat l’oportunitat per a poder expressar 



 
opinions i criteris. Però CIU no ha manifestat mai res de la qüestió del riu ni d’altres 
temes. 
L’Alcalde diu que tal i com es van aprovar els objectius i el procés de participació, el 8 
de juliol de l’any passat, on es cercava la unanimitat, es continua amb aquesta 
voluntat, la de buscar el màxim consens en el procés d’elaboració del POUM. I 
remarca que avui no s’aprova cap contingut, sinó l’exposició de la informació al públic, 
per tal que tothom hi pugui aportar suggeriments, comentaris, etc.  
I continua, explicant que a partir del 13 de maig l’equip redactor va exposar els criteris, 
i que tots el que ara es diu, es podria haver comentat  i treballat a les reunions de 
seguiment.  Durant aquests mesos hi ha hagut processos de participació per tal de 
donar més elements a l’equip redactor a l’hora d’elaborar l’Avanç.  
En referència a la qüestió el riu, l’Alcalde diu que un objectiu que es va marcar va ser 
la seguretat a les zones urbanes, i li sembla demagògic que es vulgui utilitzar aquest 
assumpte com a falta de sensibilitat envers el ciutadà. I afegeix, en referència a la 
ingenuïtat que se’ls atribueix, que en cap cas voldrien actuar amb la picardia que 
suggereix el grup de CIU.  
L’alcalde explica que la Llei 2/2002 d’Urbanisme diu quines zones són inundables, i 
per tant què s‘hi pot i què no s’hi pot fer. En aquest sentit, no s’ha fet res des dels 
aiguats de 1994, ni des de l’entrada en vigor de la llei, i és per una qüestió de 
responsabilitat que l’equip redactor informa la llei sobre un plànol i fa la proposta, que 
caldrà veure si es canvia o si és assolible, amb la participació dels veïns en el procés.  
És a dir que per responsabilitat i perquè la llei així ho estableix, que l’Ajuntament 
exposa la qüestió i s’hi ha de buscar la solució.  
L’alcalde vol deixar clar que no hi ha dos bàndols, que en cap cas hi ha l’Ajuntament 
per una banda i els veïns per l’altra. Diu que seria d’irresponsables fer un Planejament 
i no preveure aquest tema tan greu i important.  
La voluntat de l’equip de govern és la responsabilitat, no pas la picardia, i la voluntat 
de mantenir informats de tot als interessats. L’alcalde reitera que avui no es proposa 
aprovar cap contingut, sinó una informació, i que quin sentit té negar la informació. 
 
El regidor Enric Barbany diu que li sap greu que es diguin coses que no són certes, 
com per exemple de l’eix del Tenes, del cost del projecte,etc.  
Fa molts mesos que s’està treballant conjuntament i ara s’estan dient coses que mai 
s’havien exposat, com el tema del sòl industrial, que no es va dir fins el 15 de juny. El 
regidor, igual que el regidor Brustenga reconeix que no hi veu mala fe en l’equip de 
govern, espera que no hi hagi mala fe per part de ningú, i diu que els tècnics són els 
que han de fer les explicacions tècniques.  Per això, el dia 2 de juliol hi haurà un taller 
de participació on es podrà parlar de tots els temes i anar trobant solucions als 
problemes que es plantegen. 
Diu que el procés de participació s’ha fet molt escrupolosament, i que a la reunió de 
barris es va parlar d’aquests barris del costat del riu, i se’n seguirà parlant amb els 
tècnics, els veïns, l’ACA, el Consorci i el Departament de Política territorial i obres 
Públiques de la Generalitat.  
 
El regidor Martí ferrés comenta que la intervenció en què deia que era assumible per 
part de l’Ajuntament el reallotjament de 120 famílies a cases noves, s referia que 
pogués ser assumible per les dues bandes, que si els veïns havien de canviar el 
domicili, no hi perdessin. 
 
El regidor Armando Cañizares diu que no es pot mirar el riu com un lloc on hi ha vots, 
que hi ha una realitat i s’ha de posar sobre la taula. La inundabilitat la marca l’Agència 



 
Catalana de l’Aigua, però la postura des del Consistori és que en el POUM es debati la 
qüestió i s’hi doni una solució definitiva. I aquesta, passa perquè els veïns, ajuntament 
i altres institucions participin i discuteixin. I de fet, això és l’Avanç li sap greu, diu, la 
situació que s’ha generat.  
L’objectiu en última instància, és resoldre la qüestió del riu a Santa Eulàlia. I la postura 
de l’Ajuntament és que no es farà res d’esquena ni en contra dels veïns. Es tracta 
d’assolir la màxima transparència, i per això cal prendre l’acord de publicació. 
 
El regidor Joaquim Brustenga diu que la transparència s’hauria d’haver tingut abans i 
reunir als veïns. Li sap greu que alguns dels veïns se n’han assabentat per pamflets, 
això vol dir que la informació ha estat escassa. I li diu al regidor Ferrés que entendria 
que fos assumible per als afectats si s’enderroqués la casa i se’ls donés una de nova 
en un termini curt, però s’ha dit que això trigarà molt a fer-se, cosa que suposa un 
problema per a les famílies. I repeteix que el cost de fer-ho és molt elevat. 
 
El regidor Cañizares diu que s’ha de buscar que  sigui casa per casa. 
 
El regidor Brustenga diu que comparteixen els objectius del POUM, però no estan 
d’acord amb com es desenvolupen aquests objectius. Afegeix que han participat a les 
comissions de seguiment, però que són per a informar i no pas per a treballar. També 
comenta que sí que s’han comentat coses per part del seu grup durant aquestes 
sessions. 
 
El regidor Barbany diu que el suggeriment de la zona industrial el van fer el dia 15 de 
juny, i que el 18 era la presentació de l’avanç.  
 
El regidor Brustenga diu, sobre la qüestió del riu, que es vol trobar la millor solució, 
però que per uns és no tocar res i veure què podem fer, per altres és no tocar les 
cases i veure què es pot fer. 
També comenta que la documentació complerta s’ha tingut fa una setmana i mitja, i 
que s’ha treballat el que s’ha pogut, a partir de consultes a tècnics i especialistes. 
Sobre la participació, el regidor Brustenga diu que era obligació per part de l’equip de 
govern de fer-la, però que no han convidat a reunir-se a qui realment era important. 
 
El regidor Francesc Montes diu que el POUM és un procés lent i complex, que es pot 
arribar a un consens perquè de fet, és una decisió política el definir el sostre 
d’habitants, les vivendes, el model, etc. El problema més delicat, el del riu, el regidor 
entén que va més enllà de la decisió política, perquè és a llei la que determina que els 
terrenys inundable no poden ser edificables. Ara bé, la Junta d’Aigües (ara ACA), dos 
anys més tard dels aiguats, va plantejar un macroprojecte per a Bigues, Santa Eulàlia i 
Lliçà d’Amunt, on es parlava de modificar la configuració del riu, de manera que les 
zones inundables ho deixaven de ser. I diu que sí que es va plantejar a l’equip redactor 
que si existia aquest projecte, per què es plantejava enderrocar les cases. 
La solució s’ha de buscar per davant de tot, amb salvaguarda de les persones i les 
cases. 
Hi ha temps per a consensuar el tema de sòl industrial, etc. Però si s’aprova la 
informació pública ara, s’accelera el procés i per tant també el del  riu. El plantejament 
del regidor Montes és, donada la gravetat, és d’adscriure’s a la proposta de CIU de 
deixar en ‘standby’ l’aprovació, i deixar un temps prudencial per veure si el projecte 
que ha comentat és viable o no, per analitzar possibles alternatives i per parlar amb els 
veïns. 



 
 
L’alcalde diu que el fet que s’aprovi la informació de l’Avanç no significa que comenci 
cap compte enrere, simplement s’informa la informació, s’informa que a partir d’ara 
s’inicia el debat, però no s’esgota cap termini. I diu que la paraula enderroc no s’ha fet 
servir mai per l’equip de govern, que és una proposta que els tècnics fan, juntament 
amb d’altres i que cal analitzar. 
En referència a la participació, és cert que la llei obliga que es faci, però una altra cosa 
és quin és l’abast com es fa aquesta participació. I en tot cas, no és per obligació que 
s’està duent a terme el procés d’informació, sinó perquè s’hi creu, perquè es busca el 
màxim consens. En concret amb les persones afectades i el deure moral d’informar 
que diu el regidor Brustenga, es va exposar el 18 de juny en la sessió de presentació 
de l’avanç. 
Sobre la qüestió de la documentació i les sessions informatives amb els grups 
municipals, l’alcalde explica que la documentació final es va lliurar a tothom al mateix 
temps, i que no hi havia res que fos nou o sorpresa, ja que s’havia anat informant de 
tot a les comissions de seguiment que tot i no ser de treball, eren totalment obertes a 
suggeriments i aportacions, i de fet algunes de les aportacions fetes van ser 
incorporades. La informació, remarca, l’han tingut tots els grups a la vegada, a mesura 
que l’equip redactor l’ha donat. 
 
El regidor Enric Barbany insisteix en què quan s’ha tingut tota la informació s’ha fet 
pública als grups i a  tota la població. Explica que la presentació de l’Avanç es va 
anunciar a partir de la televisió, pancartes i amb invitacions a cada llar de Santa 
Eulàlia.  
El regidor remarca que l’Avanç no dóna la solució definitiva al problema del riu, que 
justament es fa la informació per a obrir la participació, perquè ni és una contrarellotge 
ni les coses estan decidides. El següent pas després de l’avanç serà l’aprovació inicial, 
i es preveu que al novembre pugui estar a punt la documentació per a l’aprovació 
inicial, però no hi ha un límit per a aquesta. Explica que l’aprovació inicial es farà quan 
el document estigui acabat, amb les solucions trobades. 
 
L’Alcalde vol deixar clar que el que es sotmet a aprovació és la informació, no es 
prejutja ni decideix res, i en cap cas limita terminis. L’Alcalde  lamenta que la 
distribució de la informació no hagi arribat a tothom. Per acabar, anuncia que el proper 
dissabte hi ha una nova sessió de treball. 
 
El regidor Brustenga diu que si no corren terminis, ni hi ha cap perjudici, que s’aturin i 
es pugui fer un altre Avanç. 
 
L’Alcalde diu que és una qüestió de coherència, que tothom tingui la possibilitat de 
tenir la màxima informació. I reitera que si es considera oportú, es pot seguir parlant 
del tema després del Ple.  
El regidor Montes diu que els veïns es quedarien més tranquils si s’aturés aquest 
formalisme, si s’aplacés l’aprovació d’aquest acord.  
 
L’Alcalde diu que s’ha manifestat amb claredat quin és el procés, i seguidament sotmet 
l’acord a votació.  
 
 
S’APROVA AMB 6 VOTS A FAVOR DELS GRUPS ERC-INDEP I PSC, I 5 VOTS EN 
CONTRA DELS GRUPS CIU I PP. 



 
 
 
2. ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A ENTITATS JUVENILS 
 
 

Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 31 de març de 2005 va acordar la 
convocatòria del concurs públic per a la concessió, entre d’altres, de subvencions a 
entitats i activitats juvenils amb el límit pressupostari de 3.090 €, amb subjecció a les 
bases generals aprovades per l’Ajuntament. 
 
Atès que no es va formular sol·licitud de subvenció per cap activitat o entitat juvenil i 
que es va acordar Convocar un nou termini de presentació de sol·licituds de subvenció 
per a activitats i entitats juvenils, 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció dels 
següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Adjudicar d’acord amb les bases i la convocatòria acordada a la sessió 
ordinària del Ple de data 31 de març de 2005, les següents subvencions: 
 
Entitat                                                            Subvenció atorgada 
Col·lectiu Olla a Pressió (COP)                                 1.440€ 
APINDEP                                                                  1.650€ 
 
 
Segon.- Facultar expressament el Sr. Alcalde per a fer efectius aquests ajuts. 
 

 
El regidor Enric Barbany explica que es va obrir nova convocatòria ja que no s’havia 
presentat cap entitat juvenil i que en aquesta s’hi ha presentat dues entitats. 
APINDEP  en el seu cas, és la primer a vegada que entra en aquesta convocatòria 
per a entitats juvenils, com a entitat registrada. El COP no ha demanat una quantia de 
subvenció en concret i s’ha considerat oportú atorgar 1.440€, i APINDEP han 
sol·licitat 1.800€, i se’ls atorga 1.650€. 
 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
 
 
I a les nou i cinc del vespre es dóna per finalitzada la sessió i s’estén aquesta 
acta, i jo, la Secretària, ho certifico  

 

 



 



 
 
 


