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ACTA  Ple 25 de maig de 2006 

 
Caràcter: ordinari 

Data: 25 de maig de 2006 
Lloc: Casa de la Vila

 
 
 
Assisteixen                            
Alcalde 

JAUME DANTI I RIU 
 
Regidors 
 
ENRIC BARBANY I BAGES 

SANTIAGO MARTI DIAZ 

JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI 

JOAN IGLESIAS I BARCIA 

MARTÍ FERRES I OLLE 
 ARMANDO CAÑIZARES BATLLE 

ANDREU GUAL I TOMBAS 

JORDI SALA I DRUGUET 

Absències justificades 
 
Absències no justificades  
DAVID DURAN I VIAPLANA 

FRANCESC MONTES I CASAS 

 

Secretaria 
 
MARINA ESCRIBANO MASPONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A les vuit del vespre del dia 25 de maig 
de dos mil sis, 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  
 

1. Aprovació actes sessions 23 de 
març i 25 d’abril de 2006.  

2. Informació diversa 
3. Aprovació escriptura de 

constitució de la Junta de 
Compensació del PERI 1 Camí 
de la Serra 

4. Informar favorablement el 
projecte “col·lector en Alta per 
als nuclis de Santa Eulàlia de 
Ronçana, Caldes de Montbui i 
Bigues i Riells”.  

5. Adhesió a l’agrupació de 
municipis titulars del servei de 
Transport urbà de la regió 
metropolitana de Barcelona 
(AMTU).  

6. Atorgament de subvencions 
fons de solidaritat 

7. Atorgament de subvencions 
entitats i activitats culturals i 
esportives 

8. Declarar d’especial interès 
l’obra consistent en la 
construcció d’una tanca exterior 
al CEIP Ronçana, per part del 
Departament d’Educació. 

9. Moció de CiU : “Suport a 
l’Estatut” 

10. Afers urgents i sobrevinguts 
11. Precs i  preguntes 
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1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS 23 DE MARÇ I 25 D’ABRIL DE 2006 

 
Es llegeixen les actes corresponents a les sessions de 23 de març i 25 d’abril i 
S’APROVEN PER UNANIMITAT. 
 

2. INFORMACIÓ DIVERSA 
 
El regidor Enric Barbany explica el desenvolupament de les obres d’urbanització de 
Can Feu i Torre del Gos. Explica que només queda per fer el carrer de Can Cases, el 
talús de Can Fuster Parera, la senyalització i alguns retocs.  
El ritme diu, és prou satisfactori, ara bàsicament queden els acabats. Al mes de juny 
amb tota probabilitat l’obra estarà acabada. El regidor diu que s’ha aprofitat la 
urbanització d’aquests barris per pavimentar el carrer Verge del Pilar, el tram de Ca 
l’Espardenyer a Can Cases. 
 
El regidor Santi Martí explica com s’està desenvolupant la instauració de la nova 
recollida selectiva, ara que estan totes 3 fases iniciades. Diu que la campanya 
d’informació ha finalitzat, però encara hi ha habitatges que no han recollit els materials.  
S’està pensant fer una campanya de reforç. Dels resultats dels primers mesos a les 
dues zones noves se’n pot dir que s’ha reduït molt el rebuig.  
 
El regidor es mostra content de com es desenvolupen les diferents fases: a les dues 
darreres encara hi ha alguns problemes, però de la primera s’han reduït les 
incidències.  
 
El regidor Andreu Gual pregunta si aquesta campanya de reforç suposarà un cost 
econòmic addicional.  
 
El regidor de Medi Ambient diu que la campanya està inclosa en el conveni amb 
Ecosenda. La despesa nova ja es preveia en la partida de despeses d’administració 
genèrica, on entre d’altres es trobava aquest reforç de campanya.  
 
El regidor Enric Barbany explica com evolucionen les obres del carrer Salve Regina. 
Ara s’està pavimentant la segona fase i fent el soterrament dels serveis elèctrics. 
Resta per fer: cunetes, una capa de paviment i la senyalització. També faltarà el tram 
de Bellavista, que s’espera que es pugui fer quan es desenvolupi la urbanització de 
Bellavista.  
 
El regidor Joan Iglesias pregunta si no es podria haver fet el tram i després passar 
comptes amb els veïns, en comptes de deixar-ho sense fer. 
 
El regidor Enric Barbany respon que en principi el projecte d’urbanització del barri de 
Bellavista està pràcticament enllestit, i efectivament són unes obres de molt diferent 
tipologia a les de Salve Regina. De totes maneres, si es veu que es pot allargar massa 
fins que no s’inicia la urbanització de Bellavista, es podria posar provisionalment una 
capa de rodadura, però en principi es farà conjuntament amb la urbanització del barri.  
 
El regidor Joaquim Brustenga diu que el sentiment dels veïns de Bellavista és de 
greuge, ja que està tot asfaltat excepte la seva zona, i estan molt descontents. A més, 
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les altres obres les sufraga l’Ajuntament, mentre que a Bellavista hauran de fer-se’n 
càrrec els veïns. 
 
El regidor Enric Barbany diu que el que lamenten els veïns és bàsicament que no vagi 
més ràpida la urbanització. Respecte el pagament de les obres, ja s’ha parlat en 
d’altres ocasions del què fa cas.  
 
L’Alcalde informa que en la darrera reunió de vialitat celebrada es va acordar acabar 
de fer les zones blaves al voltant de La Sala, la modificació del carrer Ponent i Can 
Brunomestre ara que s’ha acabat la urbanització de la plaça de Can Naps, i la 
renumeració del Camí de Caldes. També caldrà fer-ho a la carretera i al Camí de la 
Serra.  
El regidor Enric Barbany explica que s’estan acabat els habitatges socials. Es 
comptava fer el lliurament el 1er semestre de 2006, però la previsió de la direcció 
d’obra és pel juliol. S’ha informat a les 14 famílies de la previsió del lliurament i se’ls ha 
convocat per una reunió i visita a les obres. 
 
El regidor Martí Ferrés explica que les obres de la piscina van a molt bon ritme, ara 
s’estan acabant els últims retocs, i es podran obrir el 24 de juny.  
 
El regidor Santi Martí informa que el domini”.cat” ja està en funcionament, la pàgina de 
l’ajuntament és www.santaeulaliaronçana.cat o bé www.santaeulaliaroncana.cat. 
 
 

3. APROVACIÓ ESCRIPTURA DE CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE 
COMPENSACIÓ DEL PERI 1 CAMÍ DE LA SERRA 

 
 

Vista la sol·licitud presentada pel president de la Junta de Compensació del PERI-1 
Camí de la Serra per tal que l’Ajuntament iniciï els tràmits per a la inscripció de la 
Junta de Compensació al Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores,  
 
Atès que d’acord amb la normativa urbanística vigent, és requisit previ per a la 
inscripció, l’aprovació pel Ple de la Corporació de l’escriptura de Constitució de la 
Junta de Compensació,  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa,  
Es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
 
ACORDS:  
 
Primer.- Aprovar l’escriptura pública de constitució de la Junta de Compensació del 
PERI-1 Camí de la Serra, atorgat davant el Notari de Parets Sr. Pere Pineda Masip, 
amb el número 1593 del seu protocol, de la qual s’incorpora còpia a l’expedient. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
4. INFORMAR FAVORABLEMENT EL PROJECTE “COL·LECTOR EN ALTA PER 

ALS NUCLIS DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA, CALDES DE MONTBUI I 
BIGUES I RIELLS” 
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Atès que el Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs va aprovar inicialment en 
sessió de Junta General del Consorci el 30 de novembre de 2005 el Projecte del 
Col·lector en alta per als nuclis de Santa Eulàlia de Ronçana, Caldes de Montbui i 
Bigues i Riells,  
 
Atès que el projecte ha estat sotmès a informació pública i que en aquest període els 
tècnics municipals l’han consultat i estudiat, elaborant el corresponent informe del que 
se’n desprèn que . 
 
Atès que és necessari l’informe favorable del projecte per part de cadascun dels 
ajuntaments esmentats,  
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa,  
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents  
ACORDS:  
 
 
Primer.- Informar favorablement el projecte “Col·lector en alta per als nuclis de Santa 
Eulàlia de Ronçana, Caldes de Montbui i Bigues i Riells”, redactat per Drenatges 
Urbans del Besòs i DBA estudis i projectes. 
 
Segon.- Designar el Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs com a 
Administració actuant per a l’execució de les obres de “Col·lector en alta per als nuclis 
de santa Eulàlia de Ronçana, Caldes de Montbui i Bigues i Riells”. 
 
Tercer.- Posar a disposició de l’Administració actuant els terrenys de domini públic 
municipal necessaris per a l’execució de les obres. 
 
Quart.- Facultar l’Alcalde per subscriure, si s’escau, conveni interadministratiu amb el 
Consorci per a l’execució dels presents acords”.  
 
El regidor Santi Martí diu que és un projecte molt desitjat per tots els veïns, per 
solucionar un problema de sanejament. El traçat discorre per tot el llarg del camí de La 
Vall, fent algunes incursions per carrers de La Font d’Abril. L’inici de les obres serà 
enguany.  
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 

5. ADHESIÓ A L’AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS TITULARS DEL SERVEI DE 
TRANSPORT URBÀ DE LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA 
(AMTU).  

 
 
Atès que la constitució de l’Agrupació de Municipis titulars del Servei de Transport 
Urbà de la Regió Metropolitana de Barcelona (AMTU), de la qual en formen part els 
Ajuntaments de Granollers, Mataró, Rubí, Sabadell, Terrassa i Vilanova i la Geltrú 
situats en la segona corona metropolitana,  
 
Atès que per poder formar part d’aquesta associació, els municipis han de ser titulars 
de serveis públics de transport col·lectiu urbà i pertànyer a comarques de la Regió 
metropolitana o del sistema d’Integració Tarifària de l’ATM,  
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Atès que l’AMTU té com a finalitat contribuir a la millora constant dels serveis públics 
de transport col·lectiu que són de titularitat dels ens associats, per la qual cosa 
articularà les eines de cooperació i col·laboració entre les administracions que en 
formen part, i amb altres institucions i organismes amb àmbits competencials en el 
transport públic.  
 
Atès que l’associació s’estructura en els següents òrgans: assemblea general, 
presidència i vice-presidència i comitè executiu, sent el primer òrgan suprem de 
l’associació en el qual cada membre hi podrà tenir fins a dos representants però amb 
només un vot.  
Atès que l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana és un municipi englobat dins la 
segona corona metropolitana i que no pertany a l’Entitat metropolitana del Transport, 
  
En base a tot l’anterior i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa,  
Es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS:  
 
Primer.- Aprovar l’adhesió a l’Agrupació de Municipis titulars del Servei de Transport 
Urbà de la Regió Metropolitana de Barcelona (AMTU) a l’empara i en exercici del 
dret previst a l’article 133 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.  
 
Segon.- Nomenar com a membre representant d’aquest municipi al si de 
l’Assemblea General de l’AMTU al Sr. Jordi Sala Druguet. 
 
Tercer.- Sotmetre el present acord a ratificació del Ple Municipal en els termes 
resultants del que disposa l’art. 22.2b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril Reguladora de 
les Bases de Règim Local, en relació amb l’article 57 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú.  
 
El regidor Jordi Sala explica que l’objectiu és millorar el servei, els ajuts, i dignificar el 
servei de transport públic urbà. 
El regidor Joaquim Brustenga comenta la diferent tipologia dels municipis que 
apareixen enumerats com Sabadell, Terrassa, etc. i Santa Eulàlia, i s’estranya de la 
integració en aquesta associació.  
El regidor Sala contesta que a més d’aquests municipis n’hi ha molts altres, entre ells 
municipis de característiques similars a Santa Eulàlia.  
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
 
 
 
 
 
6. ATORGAMENT DE SUBVENCIONS FONS DE SOLIDARITAT 
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Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 23 de març de 2006 va acordar la 
convocatòria del concurs per a la destinació dels fons de solidaritat corresponents a 
l’exercici d’enguany, amb el límit global de 32.897€ i va aprovar les bases que 
regeixen el concurs. 

 
Atès que la Comissió de Solidaritat ha formulat la proposta d‘assignació dels fons 
destinats a aquesta finalitat, decidint no atorgar la totalitat del límit pressupostari, per 
tal de destinar aquesta suma a possibles casos d’emergència i/o a l’agermanament 
amb el poble de Blangoua,    
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa,  
Es proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- Destinar el fons de solidaritat corresponent a l’exercici d’enguany d’acord amb 
la distribució següent: 
 
 
PROJECTES 

 
ENTITAT 

 
POBLACIÓ 

 
SUBVENCI
Ó 

“IQUITOS” Mosaic 
Eva Cansino 

Iquitos  
Perú 

         
3.000€ 

“Estades temporals 
nens i nens afectats 
per les radiacions de la 
central nuclear de 
Txernòbil” 
 

 
Vallès Obert 
Manuel Pedraza 

 

UCRAÏNA 

          
                
3.000€ 

“Colònies d’estiu per a 
infants sahrauís estiu 
2006” 

 
ACAPS 
Dolors Soriano 

 

Poble Sahrauí 

 
1.900€ 

“Unitat de treball 
agrícola i de jardineria 
per a minusvàlids” 

Fraternidad Misionera 
Verbum Dei 
Nelson Traslaviña 
Roser Morera Sardà 

Kinshasa  

R.D del CONGO 

 
3.000€ 

“Platem un arbre”  
Blangoua 
Camerun 

400€ 

“Construcció d’un 
gual” 

 
Blangoua 
Camerun 

12.000€ 

  “Proyecto de asesoria 
legal mujeres años 
2006-2007-2008 
municipios de 
Amunorchi” 

Fundació Pau i 
Solidaritat 
 
Joseba Mendizabal 

AMUNORCHI-
Municipis del Nord del 
Dpt. de Chinandenga  
NICARAGUA 

 
----------- 

“Manteniment de 
l’orfenat de sershul” 

Rokpa 
Lídia Montsant 

Sershul 
NEPALl 

 
----------- 
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“Integració social de 
joves” 

Serpaj 
Dolors Castellà 

Argentina  
----------- 

 
TOTAL PROJECTES..........................................................................   23.300.-€ 
 
 
I destinar la resta de límit pressupostari 
 
.Fons Català de Cooperació al desenvolupament (obligacions com a socis)...1.500€ 
.Agermanament: Projecte de prospecció i coneixement de Blangoua.........6.597€ 
.Sensibilització i difusió de l’agermanament...................1.500€ 
 
 
Segon.- Facultar expressament el Sr. Alcalde per a fer efectius aquests ajuts. 
 
L’Alcalde explica que la Comissió de solidaritat ha analitzat els projectes presentats i 
s’han valorat en funció de diversos elements com la vinculació amb el poble de Santa 
Eulàlia, projectes que tinguin una certa continuïtat, i altres elements que estableixen 
les bases de la convocatòria.  
Aquest any s’hi han afegit als ajuts projectes relacionats amb l’agermanament amb 
Blangoua.I per contra, s’han quedat fora tres entitats, o tres projectes, que no tenen 
cap referent ni vinculació a Santa Eulàlia. I tenint en compte el debat de fins a quin 
punt és millor donar una mica a molts projectes o poder donar una mica més a 
projectes en concret, s’ha optat per una via intermèdia. 
 
El regidor Joaquim Brustenga diu que s’estan destinant diners per a projectes 
d’enguany, quan encara no s’han fet efectives les subvencions de l’any passat. Per 
exemple és el cas de 10.000€ que han quedat pendents de donar per un projecte a 
Somotillo.  
L’Alcalde explica que aquest projecte es fa conjuntament amb Bigues i Riells, i no ha 
estat possible fer el viatge cap a Nicaragua, però tot i així no ha comportat cap 
endarreriment el fet de no haver-se materialitzat l’ajut econòmic. En tot cas, es farà a 
finals d’any.  
El regidor Joaquim Brustenga li sembla que sí que s’ha viatjat a Nicaragua i que es 
podria haver aprofitat per a iniciar el projecte. 
L’Alcalde diu que no és així, que la persona que normalment viatja, que és de Bigues, 
li ha estat impossible fer-ho, però que ha estat fent gestions des d’aquí per aconseguir 
aportacions de FECSA i d’Estebanell per a l’enllumenat de Somotillo.  
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
 
 

7. ATORGAMENT DE SUBVENCIONS ENTITATS I ACTIVITATS CULTURALS I 
ESPORTIVES 

 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 23 de març de 2006 va acordar la 
convocatòria del concurs públic per a la concessió de subvencions a entitats i activitats 
culturals amb el límit pressupostari de 16.500€, per a la concessió de subvencions a 
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entitats i activitats esportives amb el límit pressupostari de 5.000 €; amb subjecció a 
les bases generals aprovades per l’Ajuntament. 
 
Atès que la Comissió de Cultura i la Regidoria d’Esports han formulat la proposta 
d‘assignació a les sol·licituds presentades en el període previst, d’acord amb les bases 
establertes i amb la documentació aportada,  
 
Vist l’informe de la Comissió de Cultura i la Regidoria d’Esports,  
I 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 23 de març de 2006, les següents subvencions: 
 
 

ENTITATS I ACTIVITATS CULTURALS  
Casal d'Avis 2.700 € 
Casal Parroquial- Grup de Teatre 2.000 € 
Coral Santa Eulàlia  4.000€ 
Fundació Arts Musicals de la Vall del Tenes 1.125€ 
El Ganxo 630 € 
"Ronçana"Revista de La Vall del Tenes   1.000€ 
Associació Dones del Tenes  450€ 
Grup excursionista Santa Eulàlia Camina 1.000 € 
 
Límit pressupostari: 16.500€ 
 Total adjudicat:     12.905€ 
ENTITATS I ACTIVITATS ESPORTIVES  

Club Escacs Ronçana 700 € 
Club Patinatge Sta Eulàlia de Ronçana 1000€ 
Societat de Caçadors de Santa Eulàlia  500€ 
Josep Lluís Mercadé 300€ 
Bernat Guàrdia Pascual 400€  
Jordi Vilardebò Casas 400€  
Límit pressupostari: 5.000€ Total adjudicat: 3.300€ 

 
 
Segon.- Facultar expressament el Sr. Alcalde per a fer efectius aquests ajuts. 
 

L’Alcalde explica que enguany han quedat sense subvenció aquelles entitats que no 
han aportat la documentació necessària, i per contra, hi ha hagut casos en què s’ha 
considerat oportú fer una aportació superior per motius especials, com és el cas de la 
Coral de Santa Eulàlia que celebra el 25è aniversari de l’entitat. Finalment hi ha casos 
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d’entitats que no s’ha presentat a la convocatòria, tot i que queda oberta la possibilitat 
perquè presentin sol·licituds per activitats puntuals.  
 
El regidor Martí Ferrés per la part d’entitats esportives, destaca el Club de Bàsquet  
Ronçana, amb el que ja es va parlar per tal de fer un conveni,i encara està pendent. 
Cal reunir-se amb ells i elaborar-lo. També comenta sobre el Club Ciclista Vall del 
Tenes, que la documentació aportada era insuficient, i només per una activitat. El 
regidor diu que és bo conservar una activitat que porta molts anys fent-se, i que en el 
moment que es realitzi, ja es parlarà de fer-hi una aportació.  
El regidor explica que queda romanent a la partida d’esports per a activitats puntuals 
que apareguin més endavant, i que es farà front amb aquesta partida. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 

 
8. DECLARAR D’ESPECIAL INTERÈS L’OBRA CONSISTENT EN LA 

CONSTRUCCIÓ D’UNA TANCA EXTERIOR AL CEIP RONÇANA, PER PART 
DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ 

 
Atès que es fa necessària la construcció d’una nova tanca exterior al CEIP Ronçana, 
consistent en substituir la tanca metàl·lica actual per una tanca de mur de formigó amb 
porta i tanca metàl·lica superior  
 
Atès que el gestor de les obres és el Departament d’Educació, i que cal complimentar 
els tràmits per a la sol·licitud de llicència d’obres a partir de la declaració de l’obra com 
d’especial interès,  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa,  
Es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS:  
 
Primer.- Declarar l’obra consistent en la construcció d’una tanca al CEIP Ronçana 
d’especial interès municipal. 
 
Segon.- Aplicar la màxima bonificació en les taxes a aplicar derivades de la 
construcció de la tanca, d’acord amb el que estableix l’article 103.2 del text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  

 
 
El regidor Jordi Sala explica que es tracta de posar les màximes facilitats per tal de 
fer els acabats de l’escola i per tant cal aquest tràmit. Dels acabats del centre, l’any 
passat es van fer les claraboies, i aquest any es farà la tanca.  
Pel proper any quedarà pendent solucionar el tema de la calefacció. 
 
 

S’APROVA PER UNANIMITAT 
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9. MOCIÓ DE CIU : “SUPORT A L’ESTATUT” 

 
 
El Ple del Congrés dels Diputats va aprovar el dijous 30 de març el projecte de reforma 
de l'Estatut de Catalunya amb 189 vots a favor, els de PSOE, CiU, PNB, IU/ICV, CC-
NC i BNG, 154 en contra i dues abstencions (Chunta Aragonesista i Nafarroa Bai). 
 
El text acordat per la Comissió Constitucional i la Delegació del Parlament va comptar 
amb les oposicions de PP i ERC. Així, el text va obtenir el suport del 54,8 per cent dels 
diputats presents en la votació. Posteriorment, el 10 de maig el text va ser ratificat pel 
Senat. 
 
El Nou Estatut aprovat per les Corts suposa un salt endavant per Catalunya, un avenç 
en l’autogovern, en el reconeixement nacional de Catalunya i una millora substancial 
en el sistema de finançament.  
 
Existeixen com a mínim 11 arguments que justifiquen el fet que aquest Estatut és un 
salt endavant al qual cal donar-hi suport:  
 
1. El concepte de nació figurarà a l’Estatut. Això suposa una fita històrica, ja que és la 
primera vegada que les Corts espanyoles reconeixeran que Catalunya és una nació. 
 
2. Drets històrics. És una novetat clara respecte l’Estatut de l’any 1979, i atorga a 
Catalunya singularitat en aspectes com cultura, institucions o finançament local, entre 
d’altres. D’aquesta manera, es trenca la tesi espanyolista que considera que els drets 
històrics són exclusius de les comunitats forals. 
 
3. Llengua. Per primera vegada, es contempla el dret i el deure de conèixer el català, 
cosa que l’equipara amb el castellà. 
 
4. Territori. Es dóna un major reconeixement institucional a la comarca. Les vegueries 
substituiran les diputacions. 
 
5. Justícia. Es crea el Consell de la Justícia de Catalunya i el català serà un mèrit 
determinant per ser jutge al nostre país. 
 
6. Competències. Es defineix per primera vegada la tipologia de les competències 
(exclusives, compartides i executives). Fins ara, es feia una lliure interpretació sobre 
aquesta qüestió, i ara quedarà fixat, cosa serà decisiu en els casos de conflicte amb 
l’Estat. 
 
7. Avenços en diverses matèries: agricultura, comerç, cultura (Catalunya podrà 
participar a la UNESCO), dret civil, immigració (la Generalitat podrà atorgar permisos 
de treball), ports i aeroports, rodalies (traspàs a la Generalitat), seguretat, treball, fins a 
un total de 58 matèries. 
 
8. Es reconeix que la Generalitat és administració única o ordinària (la Generalitat és 
Estat). 
 
9. Bilateralitat. Es crea la Comissió Bilateral, amb àmplies funcions. Aquest nou 
mecanisme permetrà a la Generalitat intervenir en polítiques que són competència de 
l’Estat. 
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10. Es contempla la participació de Catalunya a la Unió Europea i s’inclou un capítol 
dedicat a acció exterior. 
 
11. Finançament. En termes reals, suposa clarament un canvi de model. Per primera 
vegada, el conseller d’Economia haurà de fer un taló al ministre d’Economia, i no a 
l’inrevés, com succeeix fins ara. La proposta és, a més, millor que la que van proposar 
Castells i Huguet durant la negociació a Catalunya. 
 
En relació als antecedents exposats es proposa al Ple l’adopció dels següents 

ACORDS 
 
 
Primer.- Mostrar el suport de l’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana al Nou Estatut 
de Catalunya aprovat el passat 30 de març al Ple del Congrés dels Diputats i ratificat 
pel Senat el 10 de maig. 
 
Segon.- Garantir que des de l’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana es promourà la 
participació en el referèndum de l’Estatut, una eina que ens ha de servir per avançar 
com a país.  
 
Tercer.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern 
de la Generalitat, al Congrés i al Senat, a l’Associació Catalana de Municipis i a la 
Federació de Municipis de Catalunya. 
 
 
El regidor Joaquim Brustenga explica que és un moment històric per Catalunya, 
perquè és un estatut que millora el de 1979.  
A més dels 11 punts de millores, n’hi ha d’altres a destacar, i això serà possible perquè 
el president del govern ha estat sensible amb aquesta reforma, que ens permetrà 
continuar essent endavant en referència a la resta d’estatuts de les comunitats 
autònomes de l’estat. 
Per això, diu el regidor, cal donar-hi el màxim suport perquè vagi endavant, perquè 
suposarà una millora per als ciutadans de Catalunya. 
 
L’alcalde diu que sense entrar en temes de fons del propi estatut, la qüestió que es 
planteja és pretendre atorgar a l’Ajuntament un dret que no li pertoca. El dret a opinar, 
a posicionar-se només el té cada ciutadà i l’Ajuntament, en tant que representant del 
col·lectiu, no té aquesta funció ni ha de pretendre-ho. 
Una altra cosa és el dret de propiciar la participació en el proper referèndum, de 
manera que no  pertoca “sí o no”, sinó fomentar que la ciutadania participi. 
Per acabar diu que si es canviés el text de l’acord proposat per CIU en aquest sentit 
votarien a favor, però si es manté tal i com està, el grup s’abstindrà. 
 
El regidor Armando Cañizares diu que l’Estatut de Catalunya i la seva aprovació 
sobrepassa l’àmbit local. No hi ha acords a nivell municipal o d’òrgans , sinó postures 
més de caràcter individual i personal. Ara bé, els ens locals estan obligats a resoldre 
les problemàtiques dels veïns, i això s’haurà de fer en el marc de la normativa que 
resulti del resultat del referèndum. El regidor creu que per sobre de tot cal informar al 
ciutadà, de com l’estatut pot repercutir en el seu dia a dia. Des de les administracions 
hem d’intentar ser eficaços i sobretot eficients i efectius, és a dir, complir objectius amb 
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els menors costos i amb la millor actitud. El regidor diu que el seu grup crida a votar i 
al vot positiu. 
 
El regidor Joaquim Brustenga explica que el que es pretén és que el ple mostri el 
recolzament al govern de la Generalitat. És donar suport al treball del govern de 
Catalunya.  
 
L’Alcalde marca la diferència entre mostrar el suport a l’estatut i suport al Govern de la 
Generalitat, i que cal separar-les. Diu que de trobar-nos en un moment previ al 
referèndum, és a dir, que encara s’estigués en el procés d’elaboració del text, llavors sí 
que tindria sentit donar suport, perquè seria donar-lo al procés, i no al text que ha 
resultat.  
El regidor Joaquim Brustenga troba lamentable que no es doni aquesta mostra de 
suport.  
El regidor Santi Martí diu que està d’acord i comparteix els arguments donats per 
l’alcalde en representació de tot el grup, i s’abstindrà. Però que la posició d’ERC al 
projecte de l’estatut és ben sabuda –que opta pel ‘no’- i es reafirma en ella, doncs el 
projecte que es porta a referèndum no és suficient i no és el que es mereix Catalunya.  
I fa una apreciació, en referència al que deia el regidor Brustenga de mostrar el suport, 
que aquest projecte d’estatut no l’ha aprovat el Govern de la Generalitat, sinó el 
Parlament de l’Estat. 
 
El regidor Armando Cañizares diu que potser és manca d’experiència, però que en tot 
cas, només es tracta de dir si es recolza o no. Està clar que l’ajuntament recolzarà el 
que surti de les urnes. La qüestió està en explicar què es “bo” i què és “dolent” 
d’aquest estatut. El regidor opina que la discussió és bona i és positiu discrepar, i no 
passa pas res. 
Finalment diu que el vot del grup seria el de donar suport i demanar el sí. 
 
L’Alcalde diu que és important que el 18 de juny hi hagi la màxima participació. 
 
ES SOTMET A VOTACIÓ I S’APROVA AMB 5 VOTS A FAVOR DE PSC I CIU, I 4 
ABSTENCIONS DE INDEP-ERC 
 
El regidor Brustenga demana que se li facin còpies de les comunicacions de l’acord als 
diferents organismes.  
 

10. AFERS URGENTS I SOBREVINGUTS 
 

No n’hi ha. 
 
11. PRECS I PREGUNTES 

 
PRECS: 
 
1. El regidor Andreu Gual diu: al Ple del mes de març passat el regidor de Medi 
Ambient es va comprometre a facilitar-nos setmanalment un informe de les incidències 
en relació a la recollida de deixalles. Avui, després de nou setmanes, només se’ns ha 
donat un sol informe. Suposem que aquest incompliment és degut a la falta de temps, 
per la molta feina de l’equip de govern i en especial del regidor, però es tracta d’un 
argument que per nosaltres és inadmissible. Reclamem serietat i rigor en el 
compliment dels compromisos adquirits.   
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El regidor Santi Martí està d’acord amb què es va prendre el compromís i no s’ha 
complert, i explica que hi ha hagut alguns problemes al departament, i que es volia 
ordenar les incidències i confeccionar una relació abans de passar-la.  
El regidor Gual diu que no hi ha cap problema si se’ls passa els informes d’incidències 
directament d’Ecosenda a ells. El que volen és estar informats. 
 
2. El regidor Andreu Gual diu:  Voldríem que se’ns facilités una còpia de l’analítica que 
l’Ajuntament va encarregar fa més de dos mesos per determinar els tipus i quantitats 
de metalls que podia haver-hi a les terres abocades il·legalment als camps de Can 
Tries. 
 
El regidor Santi Martí diu que es va encarregar als tècnics de l’àrea, però no creu que 
s’hagi fet al laboratori.  
El regidor Gual demana que es sol·licitin aquests informes. 

 
 

PREGUNTES  
 
1. El regidor Joaquim Brustenga pregunta: En no menys de cinc Plens en els darrers 
dos anys ens hem interessat per la necessitat de que el mur de l’era de ca 
l’Espardenyer fos enderrocat, tant per seguretat viària com per estètica, i en tots ells 
se’ns ha dit que els tècnics municipals estaven ultimant el projecte, però l’obra segueix 
igual. Volem saber si aquesta situació es manté per la ineficàcia administrativa de 
l’Ajuntament, o és que hi ha alguna altra raó que impedeixi l’enderroc del mur? 
 
 
El regidor Enric Barbany diu que la informació donada per l’Ajuntament és la que hi ha. 
L’enderroc es vol fer conjuntament amb l’acondicionament d’aquell pas, i el projecte, 
d’iniciativa privada, està gairebé acabat. Ja hi ha els assessoraments per part 
d’Estebanell i Sorea. El regidor diu que s’està anant més a poc a poc del que es 
voldria, tot i que els Serveis Tècnics municipals i el govern han requerit que fos amb la 
màxima celeritat. El regidor reitera que no s’amaga res del procés, i s’informa de tot el 
que se sap.  
 
2. El regidor Joan Iglesias fa la següent pregunta: Davant l’increment de la inseguretat 
ciutadana que s’està produint per tot Catalunya, amb robatoris acompanyats d’episodis 
d’extrema violència a cases aïllades i urbanitzacions, volem saber si la regidoria de 
governació ha dissenyat algun pla especial o ha adoptat mesures preventives.  
L’Alcalde diu que Santa Eulàlia ja ha estat vivint aquests robatoris, i s’han pres 
mesures específiques que s’han desenvolupat per part de la Policia Local i els Mossos 
d’Esquadra. Per ara es manté l’estructura d’operativitat posada en marxa arrel dels 
robatoris al municipi, amb algunes modificacions que s’han considerat oportunes. 
 
 
3. El regidor Andreu Gual pregunta: no s’ha parlat més de les Plantes Pilot de 
Compostatge. Volem saber si és que hi ha problemes per realitzar-les. 
 
El regidor Santi Martí explica que s’han presentat al·legacions a l’adjudicació de la 
gestió d’una de les plantes agrícoles, i que per tal de resoldre-les s’han transmès al 
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i a Medi Ambient, per tal que es 
pronunciïn sobre la qüestió.  
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4. El regidor Andreu Gual pregunta: alguns arbres dels nostres carrers estan patint una 
plaga de “Psila”, que embruta les aceres i els cotxes aparcats d’una massa 
enganxifosa. Altres pobles amb els mateixos arbres els tracten amb productes 
específics per evitar aquest fenòmen. Volem saber si la Regidoria de Medi Ambient 
s’ha plantejat fer alguna actuació en aquest sentit. 
 
El regidor Santi Martí diu que en aquests moments no s’ha mirat cap tractament, però 
es farà properament.  
El regidor Jordi Sala afegeix que hi ha gent que aconsella que de moment és millor no 
fer-hi res. 
El regidor Gual explica que hi ha solucions fitosanitàries, i es posa a la seva disposició 
per explicar quines i en què consisteixen.  
 
5. El regidor Joan Iglesias planteja: una vegada més ens interessem per les fonts 
públiques de Santa Eulàlia que han estat tapades per diferents obres. Us demanem 
informació sobre l’estat actual d’aquestes fonts, ja que es va dir que els tècnics en 
farien el seguiment.  
 
L’Alcalde diu que no recorda haver dit que els tècnics farien el seguiment. Explica que 
s’ha arranjat la font de Ca l’Artiguetes, si bé ara no raja. 
El regidor Jordi Sala explica en referència a la Font de Ca l’Artiguetes, que es va fer 
una rasa i es va posar una capa d’impermeabilitat a sota i una de drenatge. En principi 
amb això havia de sortir aigua pel broc, però amb el que ha plogut no s’ha pogut 
comprovar. El que sí sembla és que hi ha humitat. En resum, encara no es pot dir si 
l’actuació ha estat efectiva, i per això caldrà esperar.   
El regidor Santi Martí agraeix a CiU per haver-los orientat cap al Sadurní Rosàs, que 
efectivament, han sabut localitzar la font de Can Serra. La qüestió és que està 
soterrada per les obres de Can Serra. Se li ha passat a l’arquitecte, perquè determini 
com es podria recuperar. 
 
6. El regidor Joan Iglesias diu que al Pont de Can Donat es va posar canonada 
d’aigües residuals. Els veïns s’han queixat per les pudors que genera; potser caldria 
anar-ho a comprovar per part dels Serveis Tècnics. 
 
Se’n pren nota 
 
7. El regidor Andreu Gual diu que des de que es va començar la recollida selectiva es 
va dir que hi hauria bipacks, saques específiques per la poda i la fracció vegetal, 
disponibles als comerços, però encara està pendent de signar-se un conveni amb els 
comerços per aquestes saques. El regidor explica que en principi hi havia 6 comerços 
que volien signar el conveni i d’aquests, 4 s’han tirat enrere. Es va demanar més 
compromís al govern, ja que el que ha fet has estat únicament delegar-ho als 
comerços, però el posicionament de l’Ajuntament no ha canviat. 
 
El regidor Santi Martí diu que les saques estan al mercat, n’hi ha de dos tipus, i que 
totes són vàlides. El que ha fet l’ajuntament, explica, ha estat posar a disposició dels 
comerços aquestes saques, per a promocionar i donar suport al nou sistema i als 
comerços. En cap cas s’ha volgut imposar.  
És un model de saca que porta un logotip que faci reconèixer la campanya del nou 
sistema de recollida. 
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Finalment de comerços interessats n’hi havia dos, però un dels dos encara no ha 
signat el conveni, i per això encara no s’han pogut posar a disposició del públic les 
saques, ja que hi ha un mínim de comanda a fer. 
 
El regidor Andreu Gual pregunta quantes comandes hi ha hagut. 
El regidor Santi Martí diu que fins ara s’ha recollit sense tenir les bosses específiques, i 
que l’empresa hi posa alguns problemes. 
El regidor Andreu Gual pregunta què hi aporta l’Ajuntament en aquesta recollida, és a 
dir, en les saques i altres materials 
El regidor Santi Martí respon que millors condicions, i millors preus. Aclareix que hi ha 
comerços que no han volgut entrar en aquest conveni pel preu de les bosses. 
El regidor Gual diu que no és el preu, és per la comanda inicial que cal fer, i proposa 
des del seu grup que l’Ajuntament sigui qui faci la comanda inicial i  més important, i 
que guardi l’estoc de bosses, de manera que a la primera reposició que facin els 
establiments, l’Ajuntament recuperaria la inversió.  
 
 
8. El regidor Joaquim Brustenga diu que alguns veïns del carrer Mare de Déu del Pilar 
han manifestat el seu disgust en comprovar que l’esmentat carrer ha estat asfaltat 
parcialment, deixant alguns trams sense asfaltar. Demanem que ens informeu de si 
teniu coneixement d’aquestes queixes i si penseu resoldre-les. 
 
El regidor Enric Barbany diu que se’n té coneixement, i que se’ls ha dit que el govern 
accediria a la seva petició, si majoritàriament els veïns volen que es pavimenti. En 
aquest cas els Serveis Tècnics  Municipals mirarien la forma, n’avaluarien el cost, etc.  
De moment hi ha el projecte aprovat per fer la fase 2. Caldrà veure la petició que fan la 
majoria dels veïns. 

 
 
 
 

I a dos quarts de deu, s’aixeca la sessió i s’estén aquesta acta, i jo, la Secretària, ho 
certifico.  

 
 


