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 ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Caràcter:      ordinari 
Data:            21 de juliol de 2005 
Lloc:             Casa de la Vila 
 
 
Assisteixen 
 
Alcalde 

JAUME DANTI I RIU 

 
Regidors 

ENRIC BARBANY I BAGES 

LLUIS VELASCO I BATLLE 

DAVID DURAN I VIAPLANA 

ANDREU GUAL I TOMBAS 

JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI 

MARTÍ FERRES I OLLE 

ARMANDO CAÑIZARES BATLLE 

JORDI SALA I DRUGUET 

FRANCESC MONTES I CASAS 

JOAN IGLESIAS I BARCIA 

 
 
Secretaria 
 
Marina Escribano Maspons 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la Casa de la Vila a dos quarts de 
vuit del vespre del dia 21 de juliol 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 de les sessions 
de 26 de maig i 30 de juny de 
2005 

2) Informació diversa 
3) Donar compte assumptes de 

personal  
4) Esmena a l’informe de l’Avanç 

del POUM i exposició a 
informació pública 

5) Declaració d’inhabilitat del mes 
d’agost 

6) Aprovació Compte General 
Ajuntament i òrgans autònoms 
exercici 2004 

7) Aprovació tarifes servei d’aigua 
8) Festes Locals 2006 
9) Modificació estatuts de la Junta 

de Compensació del PPO-5 El 
Rieral 

10) Acceptació cessió de terreny 
per part de Josep Dantí 

11) Acceptació subvenció Escola 
Bressol 

12) Acceptació subvencions 
PUOSC 

13) Aprovació Preus públics Escola 
Bressol 
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14) Aprovació inicial ordenança 
Fiscal i Reglament de 
funcionament d’aparcament 
municipal de camions 

15) Adjudicació de les obres de 
reurbanització dels barris de 
Can Feu (1a fase) i Torre del 
Gos (1a fase) 

16) Moció sobre la sequera 
 
17) Moció CIU: Campanya 

informativa de les pensions del 
SOVI. 

18) Acceptació de renúncia d’un 
regidor 

19) Afers urgents i sobrevinguts 
 
20) Precs i preguntes 
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1. APROVACIÓ ACTES DE LES SESSIONS 26 DE MAIG I 30 DE JUNY DE 2005 
 
L’Alcalde sotmet a votació les actes corresponents a les sessions del Ple de dates 26 de 
maig i 30 de juny de 2005, i S’APROVEN PER UNANIMITAT.  
 
 
 
2. INFORMACIÓ DIVERSA 
 
El regidor Enric Barbany informa de les obres del municipi; en primer lloc el camí de la 
Bastida, continuació del Camí del Gual, s’està realitzant l’obra d’urbanització nova, amb 
serveis, etc. i amb un cost aproximat de 110.000€, que es té previst que s’acabi el mes 
d’agost. 
També es preveu acabar a principis d’agost l’asfaltat del camí de Can Burguès,  amb un 
cost de 6.861€, i la major part de les obres d’iniciativa privada del PPO-5 El Rieral.  
El camí de vianants també es preveu acabar-lo a finals d’agost, només falta el paviment i 
eixamplar la part del pont. La vegetació del camí es deixarà per més endavant. 
Al mes de setembre s’iniciarà l’execució de les obres d’urbanització del Camí del Gual i 
del Col·lector Unitari, del tram de Can Llorenç a La Fàbrica, a càrrec de l’empresa Roig 
Serveis, S.L. de manera que encara restarà tallat un tram del camí del Gual.  
 
El regidor diu que la setmana que ve s’iniciaran les obres de millora d’accés al CEIP 
Ronçana, a càrrec de FAUS, per un import de contracte de 59.900€, amb la intenció de 
finalitzar-les abans del començament del curs escolar. 
 
En relació a les obres exteriors de La Fàbrica també es poden donar per acabades, i ara 
només manca fer l’acondicionament i l’aparcament. 
 
El regidor Lluís Velasco explica la situació dels dipòsits, que diu està estabilitzada. A 
mitjans de juny va disminuir, però es va poder condicionar l’arribada d’aigua d’ATLL des 
de Lliçà, per compensar la que no arribava de l’Ametlla. Diu que la sensibilització i altres 
accions que s’han fet, han ajudat a reduir els consums . 
 
L’Alcalde explica, en relació a la pregunta del darrer Ple sobre el servei d’urgències de 
pediatria al CAP de Santa Eulàlia, que segons la consulta feta a una doctora del CAP, si 
no és un accident i no es considera per tant urgència, es demana a l’usuari que vagi a 
Bigues a que l’atenguin. Al CAP s’atenen les urgències derivades d’accidents. 
 
El regidor Velasco fa una explicació sobre l’abocament de terres de Can Trias. Diu que 
es va fer una analítica i encara no es tenen els informes però sí que se’n coneix el 
contingut, i aquest diu que no hi ha elements contaminants en les terres. La informació 
s’ha traslladat a l’agència de Residus de Catalunya perquè ho incorporin a l’expedient i 
emetin dictamen. Ara s’està pendent de la resposta de l’Agència Catalana de Residus. 
Per altra banda, l’ACA va requerir al propietari la retirada de les terres. 
S’ha demanat una reunió per parlar de l’assumpte. 
 
El regidor també explica que la sortida d’aigües residuals de la depuradora que es va 
produir el 9 de juliol, consultat al Consorci, s’ha informat que va ser degut a la pluja 
puntual, que va provocar una punta d’aportació, que va fer que es produís el 
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sobreeiximent. A continuació fa una breu explicació de com funciona el sistema de 
recollida de clavegueram. 
 
L’Alcalde informa que finalment s’ha aportat la documentació requerida a la propietat de 
la finca de la plaça de l’església, i s’ha fet efectiva l’adquisició. Els tècnics ja hi estan 
treballant per fer l’arranjament de l’espai.   
 
 
3. DONAR COMPTE ASSUMPTES DE PERSONAL  
 
L’Alcalde dóna compte de les darreres convocatòries i contractacions de personal de 
l’Ajuntament. D’una banda s’han cobert les dues places d’agents de la Policia Local i la 
plaça d’interí, per Casimiro Barragán Pérez, Antonio González Parra i Fco. Javier 
Nevado. 
També la vacant de conserge del pavelló esportiu municipal, s’ha cobert amb Francisco 
Miguel Ruiz. 
 
També dóna compte de la contractació d’una educadora per l’Escola Bressol, ja que 
l’augment d’alumnes ha fet necessari disposar de més personal. 
I finalment, s’ha cobert amb Ferran Pauné la plaça de tècnic de Medi Ambient. 
 
4. ESMENA A L’INFORME DE L’AVANÇ DEL POUM I EXPOSICIÓ A INFORMACIÓ 
PÚBLICA 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 30 de juny de 2005 va adoptar l’acord que 
literalment transcrit diu: 
 
“Atès que, dins del procés de redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 
Santa Eulàlia de Ronçana, iniciat el 8 de juliol de 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 
considerin 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 la 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.” 
 
Atès que en la documentació de l’avanç objecte d’informació pública s’incorporaven 
aspectes específics en l’àmbit de la delimitació de sòl inundable i de les actuacions en sòl 
urbà que en deriven, que en el procés de participació ciutadana s’ha considerat 
inadequat incorporar, i havent-t’hi fet les corresponents modificacions i esmenes d’acord 
amb la voluntat majoritària de la ciutadania i amb el compromís adquirit per l’equip de 
govern.   
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Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Anul·lar l’acord adoptat en el Ple del 30 de juny de 2005, relatiu a sotmetre a 
informació pública l’avanç del POUM, i que s’ha transcrit literalment en els antecedents 
del present acord. 
 
SEGON.- 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, arrel de la reunió amb els veïns, l’Ajuntament es va 
comprometre a retirar de l’Avanç els documents abans referits. Es va demanar a l’equip 
redactor que esmenés el document, tot retirant el que se’ls va demanar, i així ho han fet. 
En concret s’ha tret el plànol i els apartats de la memòria que fa referència a possibles 
solucions a les zones de la llera del riu.  
 
L’Alcalde explica que la proposta d’acord ara sotmès a aprovació, s’ha consensuat amb 
tots els grups municipals. La idea és treballar conjuntament, sobre els objectius 
comentats.  
 
El regidor Joaquim Brustenga mostra la seva satisfacció per haver-se incorporat la 
redacció de l’acord proposat per CIU i PP. Diu que d’aquesta manera queda molt clar, i 
que per tant, amb aquest redactat, votaran a favor.  
El regidor Francesc Montes cel·lebra que s’hagi arribat a un acord, que dóna tranquil·litat 
als veïns. I demana que es corregeixi la documentació que apareix a la pàgina web de 
l’Ajuntament, ja que encara hi apareix la que s’ha retirat.  
 
El regidor Barbany diu que a partir de l’acord d’avui, es posa un nou document, que es 
podrà consultar a l’Ajuntament, a la Fàbrica i a la pàgina web. 
 
 
L’acord es sotmet a votació I S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
5. DECLARACIÓ D’INHABILITAT DEL MES D’AGOST 
 

L’Alcaldia, als efectes del millor funcionament i seguretat jurídica,  

i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, 
proposa que el Ple adopti els següents 

 
ACORDS: 
 
Primer.- Declarar inhàbil, als efectes de còmput de terminis de les actuacions municipals, 
el mes d’agost. 
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Segon.- Fer pública aquesta resolució mitjançant el corresponent edicte al B.O.P. 

 

L’Alcalde comenta que aquest és l’acord que es pren cada any, per tal que no corrin 
terminis durant el mes d’agost. 

 

S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
    
6. APROVACIÓ COMPTE GENERAL AJUNTAMENT I ÒRGANS AUTÒNOMS 
EXERCICI 2004 
 
 
Formulat per Alcaldia el Compte General del Pressupost General Únic de l’exercici 2004, 
ha estat sotmès a la Comissió Especial de Comptes d’aquesta Corporació, que el dia 9 
de maig d’enguany ha emès el seu informe. 
Sotmès l’expedient a informació pública, mitjançant edictes al tauler d’anuncis i al Butlletí 
Oficial de la Província, número 132 de 3 de juny de 2005, sense que en el termini hàbil 
hagin estat formulades al·legacions. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa amb l’abstenció de CIU,  
Es proposa al Ple l’adopció del següent 
 
 
 
ACORD: 
 
Vist l’expedient del Compte General del Pressupost Únic de l’exercici 2004, i censurat el 
mateix, trobat conforme, es procedeix a la seva aprovació. 
 
 
El regidor Enric Barbany explica que forma part del tràmit del Pressupost General de 
l’exercici 2004. 
 
El regidor David Duran demana que es retardi l’acord, que es deixi sobre la taula per a 
poder examinar millor els documents.  
 
 
 
S’ACORDA DEIXAR-HO SOBRE LA TAULA 
 
 
7. APROVACIÓ TARIFES SERVEI D’AIGUA 
 
Vist la sol·licitud de revisió de tarifes que formula que SOREA, Sociedad Regional de 
Abastecimiento de Aguas, S.A., concessionària del Servei Municipal d’abastament 
d’aigua potable de Santa Eulàlia de Ronçana, mitjançant escrit de data vint-i-sis de maig 
d’enguany, 
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Atès que la Comissió de Preus de la Generalitat de Catalunya autoritzà en data 24 de 
juliol de 2003 les tarifes actualment vigents, el detall de les quals és: 
 
Mínim de consum facturable.....15m3/abonat/mes 

 

Tarifes de subministrament 

Fins a 15 m3/abonat/mes..................   0,5088 € /m3 

Excés del mínim................................ 1,3746€ /m3 
Conservació de comptadors  ...................... 0,48 € /abonat /mes 
 
 
Vist l’estudi econòmic realitzat a  tal efecte que aporta el concessionari i que s’incorpora a 
l’expedient, del qual resulta un increment mitjà de 8,87% sobre les tarifes ara vigents. 
 
Atès que l’empresa SOREA s’ha compromès mitjançant escrit presentat davant d’aquest 
Ajuntament a aplicar les tarifes que s’acordin amb aquest Ajuntament, que poden ser 
inferiors a les que resultin aprovades per la Comissió de Preus, 
 
Vist l’informe favorable de l’enginyer municipal 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa,  
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
 
Primer.- Informar favorablement la sol·licitud de revisió de tarifes del Servei Municipal 
d’abastament d’aigua potable en el benentès que inicialment s’aplicarà un increment 
màxim del 5% sobre les tarifes, fins a nova revisió. 
 
 
L’Alcalde explica que SOREA va presentar l’estudi de preus en què, atès que des de 
2003 no s’havien revisat els preus, es plantejava un augment del 8,87%. S’entén que 
aquest s’ha de fer, però gradualment, que ara no es podia fer un augment tant important, 
per això l’augment inicial serà del 5%, i quan es faci la connexió amb ATLL, es farà nova 
revisió de les tarifes.  
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
 
8. FESTES LOCALS 2006 
 
Atès que des de la Conselleria de Treball i Indústria s’ha començat a preparar l’Ordre de 
Festes Locals de Catalunya per l’any 2006, 
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Atès que segons l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors, de les catorze festes 
laborals, dues són locals i han de ser fixades per ordre del Conseller de Treball, a 
proposta dels municipis respectius.  
 
I atès que l’acord ha d’ésser adoptat pel ple de l’ajuntament, 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, 
es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Establir com a dies de festa local el 5 de juny, Segona Pasqua; i el dia 28 de 
juliol, Festa Major d’Estiu. 
 
Segon.- Fer arribar aquests acords a la Conselleria de Treball I Indústria als efectes 
pertinents. 
 
L’Alcalde explica que normalment a Santa Eulàlia s’han pres coma  dies festius el de 
santa Eulàlia i la festa Major d’Estiu. Atès que aquest any serà festiu el dia de santa 
Eulàlia, l’alternativa és el dilluns de Segona Pasqua, i l’altra, el divendres de Festa Major.  
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
9. MODIFICACIÓ ESTATUTS DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL PPO-5 EL 
RIERAL 
 
 
Atès que en data 14 de juny d’aquest any mitjançant escrit del president de la Junta de 
Compensació del Pla Parcial d’Ordenació núm. 5, es va sol·licitar a l’Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana que procedís a tramitar la modificació del domicili de la Junta de 
Compensació, mitjançant la seva aprovació i comunicació al registre d’Entitats 
Urbanístiques Col·laboradores, 
 
Atès que en tant que membre i alhora administració actuant de la Junta de Compensació 
del PPO5, li pertoca a l’Ajuntament tramitar aquesta modificació ja que comporta una 
modificació dels estatuts de la Junta de Compensació, 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa,  
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS:  
 
Primer.- Aprovar la modificació dels estatuts de la Junta de Compensació del PPO-5 El 
Rieral, que incorpora el nou domicili de la Junta. 
 
Segon.- Sotmetre aquest acord a informació pública durant el termini de 20 dies, 
mitjançant la publicació al BOP i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament; i deixar l’expedient a 
disposició de qui el vulgui examinar per a deduir-ne al·legacions en el mateix termini.  
 



 

Acta 21 de juliol de 2005 
  
 

9/18

Tercer.- En el cas de no produir-se al·legacions, l’acord esdevindrà definitiu sense 
necessitat d’un nou acord.  
 
Quart.- Comunicar la modificació al registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores. 
 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
10. ACCEPTACIÓ CESSIÓ DE TERRENY PER PART DE JOSEP DANTÍ 
 
 
Atès que en data 21 de juny de 2005, el senyor Josep Dantí Sala i l’Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana van subscriure un conveni urbanístic pel qual el senyor Josep Dantí 
Sala cedia a l’Ajuntament de Santa Eulàlia, a canvi d’una quantia de 3.641,43€, la 
propietat d’una superfície de 113,67m2, afectada per les obres d’urbanització del primer 
tram del Camí del Gual (tram de la carretera al PPO-5);  
 
Atès que la clàusula sisena del conveni requeria la ratificació de l’acceptació de la cessió 
per part del Ple de la Corporació,  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció del 
següent  
 
ACORD: 
 
Primer.- Ratificar l’acceptació de la cessió d’una superfície de 113,67 m2 de la finca 
propietat del Sr. Josep Dantí Sala, afectades per les obres d’urbanització del primer tram 
del Camí del Gual (tram de la carretera al PPO-5) de Santa Eulàlia de Ronçana.  
 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
 
11. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ ESCOLA BRESSOL 
 
 
Atès que en data 18 de maig de 2005 es va publicar al DOGC núm. 4386 la Resolució 
per a la qual s’atorguen subvencions ales corporacions locals titulars de centres 
d’educació preescolar, per al curs 2004-2005, atès que segons aquesta resolució, la 
subvenció atorgada  a l’escola Bressol l’Alzina, és de 81.400€ 
 
D’acord amb l’esmentada resolució, el Departament d’Educació tramitarà una bestreta 
del 30% de l’import de la subvenció, i per al pagament del 70% restant és necessari, 
entre d’altra documentació, l’acord de ple pel qual s’accepta la subvenció atorgada, 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa,  
Es proposa al Ple l’adopció del següent  
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ACORD: 
 
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada pel Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya, d’import 81.400€, per a l’Escola Bressol L’Alzina de Santa Eulàlia de 
Ronçana.  
 
Segon.- Trametre la documentació necessària a la Direcció General de Centres Docents, 
Servei de Règim Econòmic del Departament d’Educació, per tal de fer efectiva aquesta 
subvenció.  
 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
 
     

12. ACCEPTACIÓ SUBVENCIONS PUOSC 
 
 
Atès que els Serveis Territorials del  Departament de Governació i Administracions 
Públiques de la Generalitat de Catalunya  ha notificat a aquest Ajuntament la concessió 
de subvencions per a les obres incloses en el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya a 
les anualitats de PUOSC 2004 i 2005, segons el detall següent:  

- Pavimentació dels camins del Serrat i Salve Regina      

Subvenció PUOSC: 113.495€ 

- Remodelació d’un tram del camí del Gual i renovació del col·lector unitari del barri 
del Rieral  

Subvenció PUOSC: 278.307€ 

 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa,  
Es proposa al Ple l’adopció del següent  
 
 
ACORD: 
 
 
Primer.- Acceptar les subvencions concedides a Santa Eulàlia de Ronçana, per a les 
actuacions incloses en el Pla d’Obres i Serveis de Catalunya, d’imports 113.495€ i 
278.307€.  
 
Segon.- Acceptar la normativa aprovada per desenvolupar el Pla.  
 
 
L’Alcalde explica que és el tràmit  que pertoca.  
El regidor Joaquim Brustenga diu que si la quantitat concedida és la que estava prevista.  
El regidor Enric Barbany diu que pel que fa al camí del Gual, és una sol·licitud que es va 
fer per actuació d’urgència, i no es sabia quina seria la subvenció que se’ns atorgaria.  
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S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 

13.   APROVACIÓ PREUS PÚBLICS ESCOLA BRESSOL 
 
 
Atès que en el Ple d’aquesta Corporació de data 8 de juliol de 2004 es van aprovar 
els preus públics del servei d’Escola Bressol Municipal,  
 
Atès que, transcorregut un any des de la posada en funcionament de la llar d’infants, 
s’ha estimat convenient fer una modificació dels preus d’aquest servei,  
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa,  
 
Primer.- Aprovar l’establiment dels preus públics per al Servei d’Escola Bressol 
Municipal segons les tarifes que s’annexen. 
     
Segon.-   Fer públics aquest acord  a través del tauler d’edictes de l’Ajuntament i del 
BOP. Aquesta darrera publicació determinarà l’eficàcia dels preus públics aprovats. 
        
Tercer.-  Instar l'Alcaldia pel desplegament i l’execució d’aquests acords. 
     
 

ANNEX: PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL 
MUNICIPAL 
 
 

*Tarifa 1. Quota mensual d’escolaritat          
115€ x 11 mensualitats 
 
Tarifa 2. Altres serveis: 
  
 Dinar diari fixe                                     

 
6 €/dia 

 Dinar esporàdic                                  7€/dia 
* Hora extra diària (durant tot el  
mes)      

28€/mes       

 *Hora extra esporàdica                       2€/hora extra 
 
* Aquests serveis s’incrementaran un 30% per als no residents a Santa Eulàlia de 
Ronçana. 

 
 

El regidor Jordi Sala explica els motius pel que es modifiquen els preus públics. En 
concret, l’augment de la quota d’escolaritat és degut a un augment del 3% del sou del 
personal de l’Escola bressol, a l’augment de l’equip en una educadora més; a l’increment 
de mitja hora setmanal de classe de música. També s’ha incrementat una mica la 
despesa de material. D’altra banda ha augmentat l’ajut del Departament d’ensenyament, 
que ha passat a ser de 1.800€ per plaça.  
A més, comenta el regidor, es passa de 115€ per mensualitat, essent un total d’11 
mesos, per passar a 126,5€ però en 10 mensualitats. 
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Explica que els altres preus no varien gaire.  
Diu que la idea és d’abaratir els serveis que se’n fan més ús.  
 
Es fa constar que l’annex queda rectificat, essent 126,5€ en 10 mensualitats.  

 
ANNEX: PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL 
MUNICIPAL 
 
 

*Tarifa 1. Quota mensual d’escolaritat         126,5€ x 
10 mensualitats 
 
Tarifa 2. Altres serveis: 
  
 Dinar diari fixe                                     

 
6 €/dia 

 Dinar esporàdic                                  7€/dia 
* Hora extra diària (durant tot el  
mes)      

28€/mes       

 *Hora extra esporàdica                       2€/hora extra 
 
 
* Aquests serveis s’incrementaran un 30% per als no residents a Santa Eulàlia de 
Ronçana. 

 
       
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
 
 
 

 
 
 
14. APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA FISCAL I REGLAMENT DE 

FUNCIONAMENT D’APARCAMENT MUNICIPAL DE CAMIONS 
 
 

Vist l’expedient tramitat per la implantació del Servei municipal d’aparcament de 
camions,  
 
Vistos els informes de Secretaria i Serveis Econòmics de  l’Ajuntament,  
 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa,  
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
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Primer,- Aprovar inicialment el Reglament de funcionament del servei d’aparcament 
municipal de camions, segons el text que s’incorpora. 
 
Segon.- Aprovar inicialment la taxa per a la prestació del servei, d’acord amb 
l’ordenança Fiscal el text de la qual s’incorpora com a document 2. 
 
Tercer.- Sotmetre aquests acords als tràmits d’informació pública preceptius, en el 
benentès que si no es formulen al·legacions restaran definitivament aprovats el 
Reglament de funcionament i l’ordenança, sense necessitat d’un nou acord, i es 
procedirà a la seva publicació per a l’entrada en vigor. 
 
 
El regidor Enric Barbany explica que s’han estat fent reunions amb els camioners per 
a parlar de l’aparcament. Ara cal aprovar el Reglament i la taxa.  Comenta que, de la 
reunió amb els empresaris del transport, hi ha hagut dos canvis; d’una banda, el fet 
que hi haurà dos tamanys de plaça, grans i petites. D’altra banda, que el pagament 
de l atxa anual es repartirà en les diferents mensualitats.  
El regidor explica que les taxes surten de fer una previsió del cost mensual que 
suposa la prestació d’aquest servei, ja que les despeses del servei les haurien de 
cobrir les quotes a pagar pels usuaris. 
El regidor explica que després del període d’informació pública, s’obrirà un termini per 
a fer les sol·licituds de places.  
 
El regidor Joaquim Brustenga diu que potser un criteri més a tenir en compte a l’hora 
d’adjudicar places, hauria de ser el de l’empadronament.  
 
Respecte la prioritat dels vehicles a accedir a l’aparcament, i sobre quins criteris es 
tindran en compte pels Serveis Tècnics, un pot ser el de les molèsties que puguin 
ocasionar els vehicles estacionats a la via pública. O els que ja haguessin estat motiu 
de queixa. 
 
El regidor Enric Barbany diu que l’aparcament no donarà cabuda a tots els vehicles 
de Santa eulàlia, per això hi ha criteris de prioritat, com és els vehicles que no tenen 
lloc per a estacionar. És correcta la línia del que es comenta, sobre com objectivar el 
criteri. 
 
S’acorda afegir al Reglament que un dels criteris serà el dels camions que han tingut 
queixes.  
També s’afegeix que, en cas d’igualtat, la preferència serà del qui estigui empadronat 
a Santa Eulàlia. 
 
 
S’incorporen els canvis comentats, i es sotmet l’acord a aprovació.  
 
 

S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
 
15. ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE REURBANITZACIÓ DELS BARRIS DE 

CAN FEU (1A FASE) I TORRE DEL GOS (1A FASE) 
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Examinat l’expedient instruït per adjudicar per concurs la realització de les obres 
d’urbanització dels carrers UAU-13 Torre del Gos (fase 1) i Urbanització dels carrers 
UAU-26 Can Feu (fase 1) 
 
Celebrada la licitació i traslladat l’expedient als serveis tècnics, que emeten informe en el 
sentit  que queda consignat a l’expedient, considerant més favorable la proposició de 
l’empresa Obres i Serveis ROIG. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, 
 
I trobat l’expedient conforme, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar definitivament el contracte a l’empresa 
Obres i Serveis ROIG pel preu de 796.990,63.€, per a la realització de les obres 
d’urbanització dels carrers UAU-13 Torre del Gos (fase 1) i Urbanització dels carrers 
UAU-26 Can Feu (fase 1) d’acord amb el projecte i plec de clàusules, amb incorporació 
de les millores i terminis de la proposta de l’adjudicatari. 
 
Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida 511/611006 del pressupost vigent. 
 
Tercer.- Que aquest acord sigui notificat al contractista, en el termini de deu dies. 
 
Quart.- Que es requereixi al contractista perquè, dins del mes següent al de la data en 
què rebi la notificació, presenti el document que acrediti haver constituït la garantia 
definitiva; i que se’l citi per a formalitzar el contracte administratiu. 
 
Cinquè.- Facultar el Sr. Alcalde perquè en nom i representació de l’Ajuntament procedeixi 
a la signatura del contracte corresponent 
 
 
El regidor Armando Cañizares explica que, tal i com s’havia acordat, es va reunir als 
veïns per explicar les diferents empreses licitadores, i que la que tenia la puntuació més 
elevada presentava un 17,4% de baixada del preu i també escurçava el temps 
d’execució, proposant 5 mesos. El regidor explica els diferents terminis ofertats per les 
empreses.  
 
El regidor Joaquim Brustenga explica que durant tot el procés de les obres d’urbanització 
de Can feu i Torre del Gos, el grup de CIU hi ha estat en contra, pensant que d’aquesta 
manera defensava millor els interessos dels veïns. Però veient que hi ha acord, llavors no 
hi posaran traves perquè continuï endavant. 
 

 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
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16. MOCIÓ SOBRE LA SEQUERA 
 
Vista la moció sobre la sequera de la Unió de Pagesos de Catalunya, que diu el 

següent:  
 
La forta sequera que està patint el nostre territori està provocant grans pèrdues 

sobre una bona part del sector agrari català. La collita de cereal està pràcticament 
perduda, els ramaders han vist com es quedaven sense pastures per alimentar els 
ramats, i això ha provocat un fort augment dels seus costos de producció pel fet d'haver 
de comprar l'aliment. A més, certs cultius com la vinya o l'olivera corren greu perill si 
continuen sense arribar les pluges. Finalment, la manca d'aigua ha provocat restriccions 
sobre els regadius que, si s'agreugen, poden portar conseqüències negatives per a la 
collita d'enguany. 
 

Per a l'equilibri i preservació del territori és indispensable articular les polítiques 
necessàries per al manteniment i/o el progrés de les activitats econòmiques que s'hi 
realitzen. Tots hem de ser conscients de la importància que suposa l'activitat dels 
pagesos i pageses dins el món rural, tant per la preservació i manteniment del medi com 
pel desenvolupament econòmic del territori. Hem de ser conseqüents amb aquest fet. 
 
 La sequera suposa un greu perill per al futur de moltes explotacions agràries, 
sobretot d'aquelles més petites. S'han d'articular les polítiques necessàries per tal que els 
pagesos i pageses puguin fer front a aquesta situació extraordinària. 
  
 És important també que diferents actors polítics i socials vetllem per obtenir unes 
compensacions socialment justes i amb criteri, que tinguin en compte el grau d'afectació 
de cada municipi i sector, i adreçades a aquells pagesos i pageses que realment 
necessiten d'aquestes mesures per garantir el futur de les seves explotacions. 
 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa,  
Es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS:  
 
Primer.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a que apliqui les mesures 
polítiques i financeres necessàries per fer front a aquesta situació extraordinària 
provocada per la sequera, amb criteris que tinguin en compte l’afectació real de cada 
municipi, i amb compensacions socialment justes segons la situació dels pagesos i 
pageses afectats. 
 
Segon.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a dotar amb els recursos 
econòmics i logístics pertinents les diferents polítiques que s’acordin sobre la sequera, de 
forma que les diferents mesures es puguin aplicar en el moment adient, obtenint així una 
major eficiència.  
 
Tercer.- Notificar l’aprovació d’aquesta moció al Departament d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca, i a la Unió de Pagesos de Catalunya. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
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17.  MOCIÓ CIU: CAMPANYA INFORMATIVA DE LES PENSIONS DEL SOVI 
 
Vista la moció que presenta el grup de CIU, que diu el següent:  
 
El proper 1 de setembre de 2005 entrarà en vigor una proposició de llei presentada per 
CIU al Congrés dels Diputats que permetrà la compatibilitat del Seguro Obligatorio de 
Vejez e Invalidez (SOVI) amb les pensions de viduïtat. Aquesta és una vella reivindicació, 
que ja es va plantejar per primera vegada a l’any 1989, que fou defensada per primera 
vegada al Congrés de Diputats pel partit socialista l’any 1998. Finalment, ara, amb 
aquesta iniciativa i la voluntat de l’actual govern de l’estat, s’ha aconseguit resoldre. En 
concret, s’ha aconseguit que la pensió del SOVI sigui compatible amb la pensió de 
viduïtat. 
 
Durant la tramitació parlamentària dita proposta va ser modificada, introduint-se 
determinats límits en aquesta compatibilitat. En concret, la compatibilitat entre les dues 
pensions es farà sense que es pugui superar la quantia del doble de la pensió mínima de 
viduïtat. 
 
Per altra banda, diversos estudis actuals mostren que s’està configurant en el nostre país 
una important bossa de pobresa formada per persones grans. Aquesta és una situació 
que cal combatre per tal de que cap ciutadà quedi exclòs del Sistema de protecció social. 
En aquest sentit, El debat sobre la pensió del SOVI és també un debat sobre la pobresa 
a Espanya. Així, tots els estudis publicats en els últims temps a Catalunya i en el conjunt 
de l´Estat sobre la pobresa, l’últim d’ells “La pobresa a Catalunya”, de la Fundació Un sol 
món, de Caixa de Catalunya, posen en evidència que una part de les persones que 
podem considerar pobres són dones soles, majors i vídues, que tenen pensions baixes, 
pensions de viduïtat baixes o pensions del SOVI baixes, extremadament baixes.  
 
Concretament, la pensió del SOVI afecta unes 350.000 persones en el conjunt de l´Estat, 
d’aquestes el 26% corresponen a Catalunya, és la pensió més baixa del nostre sistema 
de protecció social contributiva, 268 euros de pensió mitjana.  
Fins al moment, la pensió del SOVI tenia un duríssim règim d’incompatibilitats: era una 
pensió que no podia ser concurrent amb cap altra pensió del nostre sistema de protecció 
social.  
 
En efecte, les pensions del SOVI estaven subjectes a un règim d’incompatibilitats molt 
estricte. D’aquesta manera les pensions del SOVI són incompatibles entre sí i amb 
qualsevol altra pensió dels règims que integren el Sistema de la Seguretat Social o el 
Règim de Classes Passives. Aquest fet significava que, quan en una mateixa persona 
concorria el dret a més d’una de les esmentades pensions, havia d’optar per la que 
considerés més beneficiosa.  
 
Per exemple, en una llar on conviuen dues persones, un home pensionista que cobra la 
seva pensió de jubilació, 691 euros de pensió mitjana, i una dona que cobra la seva 
pensió SOVI com a resultat del seu període de cotització, 268 euros, a la mort del marit, 
l’esposa havia d’escollir entre aquella pensió SOVI que cobrava fins al moment, o el 52% 
de la seva pensió de viduïtat. En aquesta llar, evidentment la situació es feia insostenible.  
 
En aquesta línia de millora de les pensions del sistema de protecció social, també s’ha 
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aconseguit, a través d’una altra proposició de Llei presentada per CIU,  que les 
Comunitats Autònomes puguin complementar les pensions dels seus ciutadans i 
ciutadanes.  
 
Aquestes lleis i la Llei de pressupostos de d´Estat de 2005 han suposat doncs:  
 
Compatibilització de la percepció del SOVI amb la pensió de viduïtat. La decisió 
beneficiarà les persones que van haver de renunciar al SOVI quan es van quedar vídues.  
 
Que les Comunitats Autònomes puguin complementar les pensions. El sistema de 
revalorització de pensions utilitza la inflació mitjana de l´Estat. Això provocava que els 
pensionistes d’algunes comunitats autònomes, entre elles Catalunya, tinguessin una 
pèrdua de poder adquisitiu com a conseqüència de tenir taxes d’inflació superiors a la 
mitjana de l´Estat. 
 
Ara bé, el canvi del règim de compatibilitats del SOVI en el cas de les persones que en el 
seu dia van renunciar a una de les seves dues pensions no s’aplicarà d’ofici. Caldrà que 
les persones afectades així ho sol·licitin. S’imposa doncs una activa política d’informació 
sobre aquest nou règim legal per tal de garantir que totes les persones afectades es 
puguin beneficiar de la nova situació.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció dels 
següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Prendre les mesures necessàries per tal de que des dels serveis socials 
municipals es tingui coneixement ple d’aquesta mesura i s’endeguin les accions 
necessàries per tal d’informar a la ciutadania, en especial, al col·lectiu de la gent gran 
que és a qui més afecta aquestes mesures, per tal de deixar clars quins són els seus 
drets i deures, per tal que es puguin beneficiar d’aquesta mesura adoptada. 
 
Segon.- Demanar al Govern de la Generalitat, que en la línia de cercar millores socials i 
econòmiques del catalans i catalanes i en compliment dels acords del Pacte del Tinell i 
de l’Acord Estratègic per a la Competivitat, la millora de l’ocupació i la Internacionalització 
de l’economia catalana, redacti i presenti al Parlament de Catalunya per a la seva 
aprovació, una llei d’ajuts de prestacions assistencials. Aquesta Llei ha de tenir com 
objectiu situar les pensions més baixes com a mínim al 80 per cent d’un indicador de 
rendes propi de Catalunya, tot tendint a que assoleixin aquest nivell de rendes al llarg de 
la legislatura. 
 
Tercer.- Sol·licitar al Govern de l´Estat que tal i com ja ha anunciat, continuí adoptant les 
mesures oportunes perquè les pensions mínimes s’incrementin anualment per damunt de 
la inflació.  
 
Quart.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la 
Generalitat, al Govern de l’estat, al Congrés dels Diputats i al Senat, a l’associació 
Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya. 
 
El regidor Joaquim Brustenga diu que el grup de CIU van creure oportú que es donés 
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informació d’aquesta mesura, ja que pot ajudar a sobreviure, vistos els ingressos i ajudes 
tant baixes que existeixen.  
 
L’Alcalde diu que els Serveis Socials de l’Ajuntament, quan va sortir aquest tema, se’ls va 
comunicar a les persones susceptibles de sol·licitar l’ajut. 
El regidor Brustenga diu que estaria bé fer els seguiment d’aquestes persones, per veure 
si tot s’ha seguit correctament.  
 
L’Alcalde explica el cas d’una persona que ha demanat l’ajut.  
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 

18. ACCEPTACIÓ DE RENÚNCIA D’UN REGIDOR 
 
 
L’Alcalde dóna compte al Ple de la presentació de la renúncia a la seva condició de 
regidor per part del Sr. Lluís Velasco i Batlle. 
 
En aplicació d’allò que disposa la legislació electoral, es proposa al Ple l’adopció del 
següent  
 
ACORD:  
 
Acceptar la renúncia del regidor d’aquest Ajuntament, Sr. Lluís Velasco i Batlle, i 
comunicar-ho a la Junta Electoral central per tal que lliuri la credencial del regidor que ha 
de substituir-lo. 
 
El regidor Lluís Velasco llegeix un escrit de comiat, que es transcriu literalment:  
 
En primer lloc explicar que el motiu de la meva renúncia es per qüestions professionals i 
personals. 
A nivell professional, en aquests dos últims anys, la meva situació ha canviat, havent 
d’assumir una major responsabilitat i modificacions en el meu equip, variant per tot plegat 
el volum i la tipologia de la feina a fer en el meu lloc de treball com a director d’un parc 
natural. 

Aquestes modificacions les he anat compaginant i encaixant amb la meva responsabilitat 
aquí a l’Ajuntament, però ha arribat un punt en que la suma de les dues dedicacions ha 
resultat insostenible i raons de salut no em permeten continuar el meu compromís i he 
hagut de prendre la determinació de renunciar a aquest servei com a regidor d’aquest 
Consistori. 
 
En segon lloc vull manifestar la meva satisfacció per haver pogut participar durant aquest 
temps en aquest projecte al servei de Santa Eulàlia i vull agrair a l’alcalde i als companys 
regidors d’haver pogut participar en tot allò que de forma conjunta s’ha fet i s’està fent per 
intentar millorar el nostre poble. 
Igualment i de forma molt especial, vull agrair la dedicació, el treball i la comprensió de 
tots els treballadors municipals sense excepció i de forma especial a tots els 
col·laboradors més propers i amb els que hem compartit més hores de treballs, angúnies 
i satisfaccions. 
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En tercer lloc vull demanar disculpes i perdó a tots i cada un dels santaeulaliencs, als 
treballadors de l’Ajuntament i als companys de Consistori, per tots els errors, per totes les 
desatencions, per tots els descuits que hagi pogut cometre. 
 
En quart lloc vull somiar que aquest consistori, amb l’ajut dels ciutadans i amb la 
complicitat de tots els grups polítics sabrà seguir avançant en aquest nou model de fer 
política 

- on l’obertura i la participació serveixin per aprofundir en els autèntics 
valors de la democràcia. 

- On l’eficàcia i l’eficiència siguin les prioritats en la gestió 
- On les discrepàncies no siguin una amenaça o una eina de pugna 

política, si no una oportunitat per ampliar mires i per millorar els 
resultats. 

 
 
 
Finalment deixeu-me, per acabar, dir que per les raons que ja he esmentat, avui s’acaba 
per a mi una etapa en aquesta voluntat de servei a Santa Eulàlia que he tingut, que tinc i 
que seguiré tenint. Estigueu segurs que, després d’aquest parèntesi  que la meva salut 
m’obliga a fer, trobaré, trobarem nous camins per seguir treballant pel meu poble, per 
seguir treballant per Santa Eulàlia. 
I, com deia el poeta:  “ Home so i és humana ma mesura 
    per tot quan puga creure i esperar”   
 
 
L’Alcalde agraeix el temps dedicat a l’Ajuntament, destaca la seva qualitat no només com 
a polític, sinó sobretot com a persona. La seva eficàcia en el treball ha fet que per la seva 
gestió tinguem ara el bus municipal, disposem de tècnic de medi ambient, s’hagi millorat 
l’equip de manteniment o tinguem a punt el nou pla de residus, entre d’altres coses. 
“Gràcies per tot i volem continuar comptant amb el teu ajut”.   
La resta de regidors se sumen, i lamenten la renúncia del regidor, destaquen el seu 
treball a l’Ajuntament, i li desitgen sort i que es recuperi ben aviat.  
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 

19. AFERS URGENTS I SOBREVINGUTS 
 
No n’hi ha  

 
20. PRECS I PREGUNTES 

 
     No n’hi ha 
 
I a un quart de deu s’aixeca la sessió i s’estén aquesta acta, i jo , la Secretària, ho 
certifico. 


