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ACTA  DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Caràcter:  ordinari 
Data:              29 de setembre  de 2005 
Lloc:                Casa de la Vila 
 
 
Assisteixen 
 
Alcalde 

JAUME DANTI I RIU 

 
Regidors 

ENRIC BARBANY I BAGES 

SANTIAGO MARTI DIAZ 

DAVID DURAN I VIAPLANA 

JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI 

JOAN IGLESIAS I BARCIA 

MARTÍ FERRES I OLLE 

ARMANDO CAÑIZARES BATLLE 

FRANCESC MONTES I CASAS 

 
Absències justificades 
ANDREU GUAL I TOMBAS 

JORDI SALA I DRUGUET 

 
Absències no justificades  
 
Secretaria 
Marina Escribano Maspons 
 
Assessor jurídic  
Artur Obach Martinez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A la Casa de la Vila a les vuit del 
vespre del dia 29 de setembre 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 sessions 21 de 
juliol i 6 de setembre 
2. Informació diversa  
3. Aprovació Compte General 
Ajuntament i òrgans autònoms exercici 
2004 
4. Aprovació Pla de Residus  
5. Modificació del contracte de 
recollida domiciliària d’escombraries 
   
6. Aprovació Projecte ampliació 
Escola Bressol i sol·licitud subvenció 
7. Aprovació Pacte de Salut 
8. Acceptació de cessió de terreny 
9. Designació representant per a : 
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat  i Agrupació de Defensa 
Forestal “L’Alzina”     
10. Aprovar Resolució Diputació de 
Barcelona en referència al padró 
municipal d’habitants 
11. Modificació nomenclàtor 
municipal 
12. Afers urgents i sobrevinguts  
13. Precs i preguntes 
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1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS 21 DE JULIOL I 6 DE SETEMBRE 
 
 
L’Alcalde sotmet a votació les actes corresponents a les sessions del Ple de dates 21 
de juliol i 6 de setembre de 2005, i  s’aproven PER UNANIMITAT. 
 
 
2. INFORMACIÓ DIVERSA  
 
 
El regidor Enric Barbany explica que s’està fent l’auditoria, més exactament l’informe 
econòmic-financer de l’exercici 2004, tal i com es va preveure, i que és finançat per la 
Diputació de Barcelona.  
Els auditors, subcontractats per la Diputació, són de l’empresa AUREN, estan treballant 
des de la setmana passada. La seva tasca serà la d’auditar comptes, i a més la de 
proposar millores per a la gestió de la hisenda municipal.  
 
L’Alcalde informa sobre les Jornades europees del Patrimoni, impulsades pel Consell 
d’Europa i a les quals s’hi ha afegit Santa Eulàlia de Ronçana. Enguany, es centren en 
l’arquitectura religiosa 
El regidor Santi Martí informa sobre la neteja de la llera del riu Tenes, explicant el procés 
que es va iniciar amb un recorregut per la llera del Riu, i a partir del qual el Consorci va 
fer un informe que havia de ser aprovat per l’ACA. Per part d’aquesta hi ha l’autorització 
verbal, i s’està a l’espera de la comunicació formal. Per agilitzar la neteja s’han demanat 
diferents pressupostos i avui mateix per Junta de Govern Local s’ha aprovat encarregar-
la a l’empresa TAC-Osona per un import de 28.961,89€.  Tan aviat com es tingui 
l’autorització es donarà l’ordre d’iniciar els treballs, s’espera que pugui ser sobre el 17 
d’octubre. 
 
 
En aquest moment s’incorpora a la sessió el regidor Jordi Sala.  
 
L’Alcalde explica que la targeta del transport municipal – els viatges del bus urbà- tindrà 
un descompte per als joves menors de 25 anys, per als discapacitats i per als majors de 
65 anys, i el preu serà de 4 euros la targeta de 10 viatges. I recorda que els bitllets del 
transport es poden adquirir a l’Ajuntament, a la Fàbrica i al Punt Jove.  
 
El regidor Enric Barbany explica que s’estan acabant les obres del CEIP Ronçana, que 
falten els últims detalls. Aprofitant les obres, s’ha fet que alguns carrers de la zona siguin 
de sentit únic.  Per exemple el carrer Pi Gros, del carrer del Forn fins la carretera és ara 
només de sentit est –oest, i el del Carrer del Forn és ara de nord a sud. Resta per fer de 
sentit únic els carrers Pompeu Fabra, Folch i Torres i Josep Mª de Sagarra.  
 
El regidor Jordi Sala informa de les obres que s’han estat fent al cementiri a càrrec de 
construccions Molins i la brigada municipal. S’ha estat treballant a la part més vella. Dels 
nínxols 1 al 180, s’han repicat i arrebossat de nou. La numeració és nova i també s’ha fet 
una vorera per a mantenir l’espai més net. La resta s’anirà fent en fases successives.   
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3. 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 del grup 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. 
 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
 
4. APROVACIÓ PLA DE RESIDUS  
 
 
D’acord amb la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, modificada per la Llei 
15/2003 de 13 de juny, els municipis de més de cinc mil habitants de dret han d’instaurar 
la recollida selectiva en el servei de gestió dels residus municipals i és amb caràcter 
obligatori pel que fa al lliurament separat al servei de recollida dels residus orgànics.  
 
Atesa la normativa vigent, el nou model de gestió dels residus a implantar a Santa Eulàlia 
de Ronçana, consensuat amb tots els grups municipals, es basa en un nou sistema de 
recollida domiciliària on es recolliran porta a porta les deixalles domèstiques,  fraccions 
orgànica, inorgànica, cartró-paper, voluminosos i esporga; l´oferiment de  recollida per 
separat als establiments comercials i de serveis (de la FORM, FIRM, cartró i residus 
singulars), elements  que es recullen detalladament al document “Pla de Residus de 
Santa Eulàlia de Ronçana 2005”.   
 
Per tal d’implantar el nou model de recollida d’escombraries, es realitzarà una campanya 
d’informació i comunicació als habitants del municipi. 
 
Atès que la bona aplicació del nou pla de residus, segons els estudis realitzats pels 
serveis tècnics de l´Ajuntament, ha de permetre minvar el dèficit del servei. Atenent per 
aquest motiu el suggeriment dels grups de CIU i PP, i compartit per PSC i Indep-ERC, de 
no incrementar les taxes del servei de recollida d´escombraries més enllà de l´IPC a 
Catalunya durant els propers exercicis,   
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Per tot això, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa,  
Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS:  
 
Primer.- Aprovar el nou Pla de Residus de Santa Eulàlia de Ronçana. 
 
Segon.- Adquirir el compromís de mantenir les taxes actuals d’aquests serveis als veïns, 
només amb l’increment de l´IPC a Catalunya fins el final d’aquesta legislatura i per dos 
exercicis més, en cas de seguir governant la mateixa coalició actual. 
 
Tercer.- Facultar l’Alcalde per a les actuacions que d’aquest acord se’n derivin.  
 
 
 
El regidor Santi Martí explica el procés que s’ha seguit fins arribar a l’elaboració del 
present Pla de Residus per a Santa Eulàlia. Explica que es va fer una primera diagnosi 
del sistema actual, i després es va fer un estudi més ampli amb vàries propostes i 
alternatives, que es recullen en el Pla final.  
L’alternativa triada representa un canvi bastant profund en el sistema actual, i en 
destaquen com a punts importants:  
 
. Recollida porta a porta de les deixalles domèstiques,  fraccions orgànica, inorgànica, 
cartró-paper, voluminosos i esporga.  
. oferiment als comerços i serveis, de recollida per separat de la FORM, FIRM, cartró i 
residus singulars. 
 
Com el sistema és molt nou i diferent, el regidor explica que caldrà una campanya 
informativa per tal d’acomplir amb els objectius i per tant, recollir el màxim per a portar-ho 
a les plantes de compostatge i després reutilitzar-ho, reintroduir-ho al sistema de 
producció.  El nou sistema també implica la desaparició dels obstacles urbans al poble, 
perquè suposarà retirar els contenidors, etc. Si es fa bé, podrà suposar una rebaixa del 
dèficit que presenta actualment el servei.  
 
Els objectius marcats són molt ambiciosos, i més amb l’acord de no incrementar les 
taxes en el període que diu l’acord. A més, la intenció de l’equip actual és fer alguns 
suggeriments per a reduir les taxes a persones que actuen de manera exemplar. 
D’alguna manera es vol intentar premiar, bonificar aquelles persones que facin 
compostatge casolà, etc. Però això és una idea més de futur.  
 
El regidor Francesc Montes diu que no tothom podrà fer aquest compostatge casolà, 
pregunta que en quins casos s’està pensant.  
El regidor Santi Martí diu que només són idees, com també s’intentarà subvencionar a 
les persones que produeixin menys deixalles. Però tot són suggeriments, que després 
s’hauran de concretar, simplement es manifesta la voluntat d’anar millorant.  
 
El regidor Joaquim Brustenga diu que el grup de CIU ha mostrat, des del principi, 
escepticisme per aquest sistema, per la incomoditat que suposa al ciutadà i perquè  
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creuen que lluny d’abaratir-lo, encarirà el servei. Sempre han estat en contra d’aquest 
model de gestió de residus.  
Explica que l’equip de govern ha presentat informes i estudis que eren sempre favorables 
a aquest model, mentre que el grup de CIU ha conegut poblacions on no estan gens 
satisfets amb aquest servei: Tona, Caldes, etc.  
Ara bé, com s’adquireix el compromís de mantenir les taxes tal i com es recull a l’acord 
que es sotmet a votació, ells votaran a favor.  
El regidor Joaquim Brustenga afegeix que, el vot és favorable, però el grup de CIU 
segueixen mantenint discrepància amb que el sistema funcioni.  
 
 
El regidor Santi Martí explica el cost del servei, que ara és de 535.000€, i que amb taxes 
es recapten 396.000€, de manera que el dèficit és d’uns 139.000€; amb els números fets 
i estudiats, es preveu que sí que funcioni el sistema plantejat.  
 
Així mateix, mostra preocupació per la postura de CIU. Es tracta d’anar alhora, amb tots 
els grups municipals, per a que sigui factible. El sistema pot fallar si la pròpia ciutadania 
no veu que pugui funcionar, atès l’escepticisme que es mostra per part d’aquest grup.  
 
El regidor David Duran diu que aquesta actitud és perquè amb el Pla Pilot, hauria estat 
bé, i després de la prova haver fet un referèndum. Però al contrari, s’ha imposat el 
sistema de cop. Si serà econòmic o no, diu que només ho serà, per la gent, pel 
compromís de no incrementar les taxes, i per l’Ajuntament ja es veurà si no augmenta el 
cost.  
 
El regidor Santi Martí torna a demanar intentar anar tots a una, i que s’incentivi a la gent 
perquè es faci una bona recollida. També especifica que no es farà a tot el municipi de 
cop, sinó que es començarà fent per zones, i s’anirà ampliant.  
 
El regidor David Duran demana exemples de pobles on se sàpiga que aquest sistema 
funcioni.  
El regidor Martí respon que hi ha 44 pobles que utilitzen aquest sistema.  
 
El regidor Joaquim Brustenga diu que els dubtes i les  discrepàncies que es plantegen 
ara s’han plantejat des del primer dia. En quant a l’entusiasme que demanava el regidor 
Santi Martí, es pot demanar recolzament i lleialtat, però el sentiment no canviarà. Tant de 
bo s’equivoquessin, diu, i el nou servei funcioni a Santa Eulàlia.  
 
L’Alcalde explica que pel procés que s’ha seguit, per les objeccions presentades,, 
algunes suggerències s’han incorporat, amb l’ànim de fer un model de gestió dels residus 
entre tots. Es mostra esperançat per la darrera intervenció del regidor de CIU, quan parla 
de lleialtat i que tant de bo s’equivoquin, i el sistema funcioni; i que no votin únicament a 
favor per l’acord del compromís de mantenir les taxes.  
 
El regidor Armando Cañizares diu que cal canviar el sistema per imposició legal, però 
s’entra en un debat per un tema que queda lluny com a partit polític, perquè el que entri 
es trobarà amb un problema: els residus. Es mostra content perquè s’ha treballat 
conjuntament i a fons. A partir de les suggerències, diu, s’ha variat el sistema en part, i 
de fet es pot dir que s’ha dissenyat entre tots. Si surt bé, ho serà per aquest govern i pel 
que hi hagi en un futur. I demana no tancar-se. Així, un cop pres l’acord, caldrà ajudar 
perquè la gent no ho vegi com una càrrega, i per tant cal incentivar a la gent a fer-ho bé. 
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Pel regidor Cañizares, aquí no acaba la Comissió de residus, sinó que tot just comença 
la feina, i aquesta s’ha de fer entre tots perquè Santa Eulàlia hi surti guanyant.  
 
El regidor Joan Iglesias pregunta si s’ha pensat en alguna mesura per les persones que 
no facin bé la recollida selectiva. 
 
El regidor Santi Martí diu que primer de tot és una qüestió d’educació, de canvi d’hàbits. 
D’entrada el canvi costarà, tant pel tema d’edat, com per d’altres elements. Per això, una 
mesura és que hi hagi una persona que faci el seguiment del Pla, fent una tasca 
essencialment educativa.  
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
 
5. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE RECOLLIDA DOMICILIÀRIA 
D’ESCOMBRARIES  
 
 
Atès que és en vigor la concessió del servei de recollida domiciliària d’escombraries 
adjudicat a l’actual concessionari per acord del Ple de l’Ajuntament de 18 de desembre 
de 2001, 
 
Atès que d’acord amb allò que disposa la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de 
la Llei 6/1993, reguladora dels residus, el nostre municipi és obligat a procedir a la 
recollida separada de la fracció orgànica dels residus 
 
Atès que aquesta exigència legal determina la concurrència de la causa d’interès públic a 
que fa referència l’article 163 del TR de la LCAP, que faculta per a procedir a la 
modificació contractual 
 
Atès que no existeix causa d’incompliment o prestació inadequada del servei que 
justifiqui la resolució del contracte, essent aconsellable per raons econòmiques i 
d’eficàcia del servei, la via de la modificació de les característiques del servei contractat, 
amb la corresponent adequació per tal de mantenir l’equilibri econòmic sobre la base de 
l’adjudicació inicial, 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa,  
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent  
 
ACORD:  
 
INICIAR expedient per a la modificació del contracte de recollida domiciliària 
d’escombraries, tot incorporant les prestacions pròpies de la recollida separada de la 
fracció orgànica i a aquest efecte encarregar als serveis tècnics els estudis tècnics i 
econòmics que han de servir de base a la modificació contractual. 
 
Un cop siguin aprovada la variació dels plecs se’n donarà trasllat al concessionari, amb 
l’advertiment que d’oposar-se a la modificació, caldrà procedir a la incoació de 
procediment per a la resolució contractual. 
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El regidor Santi Martí explica que a l’empresa Ecosenda li queda aquest any, i dos més, i 
els 2 de pròrroga, de concessió del servei de recollida d’escombraries. Davant de la 
necessitat de modificar el servei per a fer la recollida selectiva, hi havia dues possibilitats, 
la de resoldre el contracte o la de modificar-lo.-  
 
Optant per la segona possibilitat, ara es tracta d’iniciar els estudis tècnics i econòmics 
per a posar sobre la taula d’Ecosenda la modificació del contracte.  
Tambe s’ha optat per la modificació del contracte per raons d’eficiència, Ecosenda ha 
estat de les empreses consultades per a fer aquest nou servei al municipi, i tenia dos 
avantatges que seguís prestant el servei la mateixa empresa: assegurar la continuïtat del 
servei, i el coneixement que té del municipi de Santa Eulàlia de Ronçana. Fins i tot es va 
fer una prova del servei, i el possible cost que tindria.  
 
El regidor Francesc Montes suposa que els punts base ja estan plantejats, i que només 
queden detalls, perquè de fet a l’estudi que va presentar Ecosenda ja hi havia números 
concrets.  
 
El regidor Santi Martí diu que es van discutir números, però ara caldria parlar-ho de nou, i 
negociar d’altres punts.  
 
El regidor Montes pregunta si els números ja plantejats amb els nous, varien gaire. 
El regidor Santi Martí diu que ara només hi ha hagut un primer contacte, i que està 
prevista una reunió per a tractar la modificació contractual.  
 
 
 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
 
6. APROVACIÓ PROJECTE AMPLIACIÓ ESCOLA BRESSOL I SOL·LICITUD 
SUBVENCIÓ 
 
 
Atès que la Generalitat de Catalunya ha convocat subvencions per a la creació i 
consolidació de places per a infants de 0 a 3 anys en llars d’infants de titularitat 
municipal,  
 
Atès que es considera necessària l’ampliació de les instal·lacions de la recent estrenada 
Escola Bressol municipal, i per tant la creació de noves places per a infants  de 0 a 3 
anys,  
 
D’acord amb les estipulacions contingudes a les bases de la convocatòria,  
 
Vist el conveni de formalització del compromís de creació de noves places per a infants a 
subscriure entre el Departament d’Educació de la Generalitat i l’Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana. 
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció dels 
següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el projecte d’obres d’ampliació de l’escola Bressol Municipal.  
 
Segon.- Sol·licitar la subvenció del Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya per a la creació de 20 noves places per a infants de 0 a 3 anys. 
 
Tercer.- Adquirir el compromís d’execució de les obres si es concedeix la subvenció del 
Departament d’Educació 
 
Quart.- Subscriure el conveni amb el Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya pel qual es formalitza el compromís de creació de places per a infants de 0 a 3 
anys, en llars de titularitat pública. 
 
Cinquè.- Facultar l’Alcalde per a les altres actuacions que d’aquests acords se’n derivin.  
 
El regidor Jordi Sala explica que el projecte que ara es porta a aprovació, d’ampliació de 
l’Escola Bressol, ha estat elaborat per Codina Prat Valls.  
I explica que aquest any, en el termini de preinscripció, va entrar tothom que estava 
empadronat a Santa Eulàlia i ho havia sol·licitat, però les preinscripcions van ser més de 
74, que és el nombre màxim de places. S’ha demanat autorització per a 79 places, però 
per l’any que ve se’n preveuen més.  
Per això, la voluntat és de construir una nova aula, a l’espai que queda de l’Escola 
Bressol, per a 20 infants. Tot i així, en un futur s’ha de pensar en una nova escola.  
Pel que fa al conveni, ara pertoca signar-lo, i a partir d’aquí es subvenciona part del cost. 
El regidor diu que d’alguna manera, però, això suposa més despesa a la llarga, perquè 
per exemple s’ha d’incrementar el personal en una educadora més, etc.  
 
El regidor Joan Iglesias pregunta quants alumnes de més hi ha, de les 74 places 
previstes.  
El regidor Sala respon que 5 de més, perquè al principi n’eren 8 de més, però 3 d’ells es 
van donar de baixa.  
El regidor Iglesias diu si no es podrien agafar els 3 alumnes que han quedat fora.  
El regidor Jordi Sala diu que s’hauria de parlar amb la direcció.  
El regidor Iglesias comenta que realment no es creen 20 places, perquè ara ja s’estan 
ocupant de fet 5 de més, i pregunta què es preveu fer amb l’augment de demanda de 
places previst. 
El regidor d’ensenyament diu que s’haurà d’estudiar, però una opció serà la de fer 
diferents agrupaments dels grups d’edat.  
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
 
7. APROVACIÓ PACTE DE SALUT 
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D’acord amb la voluntat de treballar en col·laboració amb les diferents administracions 
responsables de les àrees de salut i benestar, i amb l’objectiu de millorar els serveis en el 
sector de la salut planificant i coordinant recursos,  
 
D’acord amb el que s’estableix al conveni del Pacte de la Salut, 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa amb l’abstenció de CIU,  
Es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS:  
 
Primer.- Aprovar el conveni del Pacte de la Salut, a subscriure entre l’Ajuntament de 
Santa Eulàlia de Ronçana i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i el 
Servei Català de la Salut. 
 
Segon.- Facultar expressament el Sr. Alcalde, per a la signatura del conveni i per a 
d’altres actuacions que es derivin del desplegament d’aquest acord.  
 
 
L’Alcalde explica que és una proposta de la Generalitat i de CatSalut,amb l’objectiu de 
descentralitzar el sistema sanitari, en el sentit que és interessant que el municipi, l’àmbit 
més proper al ciutadà, participi en la presa de decisions, la gestió, la planificació. L’ànim 
és el d’ordenar més bé els recursos existents i fer-ne una bona gestió, a partir de les 
directrius de la Conselleria. 
 Aquesta idea es concretarà amb la creació dels anomenats “Governs Territorials de        
Salut”, i Santa Eulàlia passarà a formar part del Govern Territorial de Salut de Granollers.  
Essent una iniciativa que a més no suposa una contraprestació econòmica pels 
municipis, sembla molt positiu acollir-s’hi.  
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
 
8. ACCEPTACIÓ DE CESSIÓ DE TERRENY 
 
 
 
Atès que en data vint-i-set de juliol de 2005, l’Ajuntament va subscriure un conveni amb 
Associated Investiment, S.L. en què aquest darrer cedia anticipadament a l’Ajuntament, a 
efectes de la seva destinació a sistema d’equipament públic escolar i   vial, una 
superfície de 2.773m2 com a cessió anticipada a compte de les futures obligacions de 
cessió de sistemes locals del PPO-1 Can Naps,  
 
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, amb l’abstenció del grup de CIU,  
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent  
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ACORD:  
 
 
Primer.- Acceptar la cessió gratuïta de superfície total de 2.773m2 a favor de 
l’Ajuntament, que efectua Associated Investiment, S.L., i segons es grafia en el plànol 
adjunt. 
 
 
El regidor Enric Barbany explica que aquest mateix propietari ja ha cedit terreny en 
d’altres ocasions, i amb les mateixes condicions.  
 
El regidor Brustenga diu que estan d’acord amb la cessió, i més pel motiu que es cedeix, 
per la construcció de la segona escola de primària, però no estan d’acord amb la quarta 
estipulació, que diu  
 
“En cas que per causes alienes a la voluntat d’Associated Investiment, S.L., no es 
desenvolupés el PPO-1 Can Naps, en un termini que s’estableix en deu anys des de la 
signatura d’aquest conveni, l’Ajuntament, com a beneficiari d’unes cessions que restarien 
sense fonament, procediria al pagament a Associated Investiment, S.L. del preu de la 
cessió de 2.773m2, a raó de 400 € per m2, amb l’actualització d’aquest preu mitjançant 
l’aplicació de les variacions de l’IPC des de la data del conveni fins a la data del 
pagament efectiu”.  
 
El regidor considera que són massa diners i imagina que al cedent no li interessarà que 
es desenvolupi el PPO1, per tal de poder cobrar. 
Explica que és cert que CIU va votar a favor un conveni semblant, i ara no poden desfer-
ho, però ara sí que poden mostrar la seva disconformitat.  
 
El regidor Enric Barbany explica que aquesta és la valoració que es va fer des de 
l’Ajuntament.  
El regidor Joaquim Brustenga pregunta qui la va fer, la valoració. 
El regidor Barbany explica que el propietari va portar una valoració i els serveis tècnics 
van fer la seva. 
El regidor Brustenga explica el vot, dient que no vota en contar perquè la cessió és 
necessària, i per això s’abstenen.  
El regidor Francesc Montes s’absté, per vinculació.  
 
 
S’APROVA AMB 6 VOTS A FAVOR DE INDEP- ERC i 4 ABSTENCIONS DE CIU I PP 
 
 
 
8. DESIGNACIÓ REPRESENTANT PER A : XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP 
A LA SOSTENIBILITAT  I AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL “L’ALZINA”     
 
 
           L’Alcalde proposa que el Ple acordi nomenar el següent representant en un dels  
òrgans dels quals en forma part: 
 
 
-  Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat  i  
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-  Agrupació de Defensa Forestal “L’Alzina ............................  
 
Santiago Martí Díaz  
 
 
 
L’Alcalde explica que per a completar les designacions que es van fer al darrer Ple, i atès 
que són les designacions que tenia el regidor Lluís Velasco, és oportú que les assumeixi 
el regidor Santi Martí. 
 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
 
9. APROVAR RESOLUCIÓ DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN REFERÈNCIA AL 
PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS 
 
 
Atès que el Departament d’Estadística de la Diputació de Barcelona realitza la gestió 
informatitzada del padró d’habitants d’aquest municipi, i que ha confeccionat la revisió 
anual del padró d’habitants referida a 1 de gener de 2005, en que la xifra final és de 
5.814 habitants, 
 
Atès la preceptiva aprovació pel Ple del Corporació 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:  
 
 
“Aprovar la revisió anual del padró municipal d’habitants referida a l’1 de gener de 2005, 
en que el número total de població és de 5.814 habitants” 
 
 
 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
 
10. MODIFICACIÓ NOMENCLÀTOR MUNICIPAL 
 
 
Vista la sol·licitud formulada per Teresa Valls Baró, Albert Roca Font i Manel Cabot 
Cuscó per tal que es procedeixi a establir el nom del carrer que abans donava façana al 
camí de Can Brunomestre, i que va des de la Plaça de l’Era de Can Naps fins al carrer 
mestre Joan Batlle, que en l’actualitat no té cap nom 
Atès que el nom acordat és Passatge de Can Sastre;  
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i vista d’altra banda la proposta de Nora Kaitz i Angel Lopez per tal de denominar la casa 
situada al Camí del Brugué s/n com a “Cal Mariterra”, es proposa al Ple l’adopció dels 
següents  
 
ACORDS:  
 
Modificar el nomenclàtor de Santa Eulàlia de Ronçana, establint:  
 
Per al carrer que va des de la Plaça de l’Era de Can Naps fins al carrer mestre Joan 
Batlle, fins ara sense nom, el nom de  
- Passatge de Can Sastre 
 
I per la casa situada al Camí del Brugué  el nom de  
- “Cal Mariterra” 
Segons es grafia als plànols que s’incorporen.  
 
 
L’Alcalde explica que es van fer aquestes peticions de modificació de nomenclàtor,. En el 
cas del passatge de Can Sastre , i se segueix el criteri de la Comissió de nomenclàtor, 
de mantenir la toponímia de santa Eulàlia per tal que no es perdi.  
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
   
11. AFERS URGENTS I SOBREVINGUTS  
 
 
        -   MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2005 
 
1. Declaració d’urgència 
 
La urgència es justifica per la necessitat de donar suport a aquesta iniciativa que ja ha 
iniciat els actes de l’edició d’enguany, així com per la voluntat de fer pública i estendre 
aquesta iniciativa.  
 
VOTACIÓ SOBRE LA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA: S’APROVA 
 
2. Acord d’aprovació de la moció del Correllengua 2005 
 
Atès que el català encara no és el vehicle d’expressió normal arreu del nostre territori, 
 
Atès que la unitat de la llengua contínua sent atacada malgrat la manca d’arguments 
reals d’aquells qui la neguen, 
 
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals i comunitàries, 
visible sobretot al Congrés dels Diputats espanyol i a totes les instancies de la Unió 
Europea, que darrerament ha impedit el reconeixement de la nostra llengua com a 
llengua oficial, 
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Atesa la nostra voluntat de fer del català la llengua d’acollida i de trobada per a totes les 
persones vingudes a la nostra terra des d’arreu del món,  
 
Atesa la consolidació que, any rere any, està assolint la iniciativa cívica del Correllengua 
gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat civil en 
general, 
 
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua (CAL), organitzadora 
del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suports i arribar a tots els municipis i 
comarques de parla catalana, 
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi, 
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Donar suport al Correllengua 2005 com a instrument reivindicatiu de la societat 
a favor de la plena normalització i de l’ús social de la llengua catalana arreu dels territoris 
de parla catalana i a favor de la seva unitat. 
 
Segon.- Demanar al Consell de Ministres de la Unió Europea que reconegui el català 
com a llengua oficial amb els mateixos drets que la resta de llengües de la Unió. 
 
Tercer.- Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el 
Correllengua i aportar la infraestructura necessària pel bon desenvolupament de les 
activitats programades. 
 
Quart.- Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis 
d’aquesta corporació. 
 
Cinquè.- Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions 
per la Llengua, al Consell de Ministres de la Unió Europea i als organitzadors del pas del 
Correllengua pel municipi. 
 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
 
 
12. PRECS I PREGUNTES 
 
1. El regidor Joan Iglesias planteja la següent qüestió: al Ple del mes de maig de l’any 
passat l’Alcalde va informar d’un conveni dut a terme amb l’Associació Catalana de 
Municipis per a la confecció d’un catàleg de masies i cases rurals de Santa Eulàlia. Han 
passat catorze mesos i volem saber què s’ha fet en aquest tema.  
 
L’Alcalde explica que l’ACM va plantejar la possibilitat de contribuir a la confecció del 
catàleg. El compromís va ser que s’intentaria rebre una subvenció  de la Generalitat,però 
l’allau de peticions de subvenció va fer tornar enrere la Generalitat en el seu oferiment.  
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Però  el fet d’estar en el procés de redacció del POUM, fa que s’estigui confeccionant el 
catàleg, en el marc del POUM i per tant la realització del catàleg està en marxa. 
 
El regidor Joaquim Brustenga planteja que al Ple del 25 de novembre de l’any passat es 
va acordar per unanimitat reclamar a l’empresa SCIO, S.L. la quantitat de 41.171,20 
EUR, import del deute amb l’Ajuntament. Volem saber si aquesta quantitat ja està 
cobrada. 
 
L’assessor jurídic, Artur Obach explica que des de que es va prendre l’acord de Ple, 
s’han rebut requeriments de diferents Jutjats, d’embargament de les quantitats a abonar 
a SCIO per part de l’Ajuntament,  per una sèrie de creedors que estan pendents de 
cobrament per part de l’empresa mencionada. Els requeriments es notifiquen a fi i efecte 
que es procedeixi a la retenció i posada a disposició dels Jutjats els diferents imports de 
la facturació per obres efectuades a l’Escola Bressol i al Consultori mèdic de Santa 
Eulàlia. Per ara hi ha requeriments per part de cinc jutjats diferents. 
 
 
 
 
 
I a un quart de deu s’aixeca la sessió i s’estén aquesta acta, i jo, la Secretària, ho 
certifico.  


