ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Caràcter: ordinari
Data:
30 de novembre de 2006
Lloc:
Casa de la Vila

Assisteixen
Alcalde
JAUME DANTI I RIU
Regidors
ENRIC BARBANY I BAGES
SANTI MARTÍ DIEZ
JORDI SALA I DRUGUET
JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI

A la Casa de la Vila a les vuit del vespre
del dia 30 de novembre 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
ORDRE DEL DIA:

MARTÍ FERRES I OLLE
JOAN IGLESIAS I BARCIA
FRANCESC MONTES I CASAS
Absències justificades:
ANDREU GUAL I TOMBAS
ARMANDO CAÑIZARES BATLLE
Absències no justificades:
DAVID DURAN I VIAPLANA
Secretaria
Marina Escribano Maspons

ACTA PLE 30/11/06

1. Aprovació actes sessions 28 de
setembre, 2 i 16 de novembre de
2006.
2. Informació diversa
3. Sol·licitud de crèdit
4. Sol·licitud de subvenció per
aplicació de la llei de protecció
d’animals
5. Modificació parcial de l’acord de
creació del registre telemàtic de
l’ens
i
d’aprovació
de
procediments telemàtics
6. Aprovació padró municipal a data
1 de gener de 2006
7. Atorgament Creu de Santa Eulàlia
8. Afers urgents i sobrevinguts
9. Precs i preguntes
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1.
APROVACIÓ ACTES SESSIONS 28 DE SETEMBRE, 2 I 16 DE NOVEMBRE
DE 2006

Es llegeixen les actes de les sessions plenàries de dates 28 de setembre, 2 i 16 de
novembre, i
S’APROVEN PER UNANIMITAT

2. INFORMACIÓ DIVERSA

L’Alcalde informa de la rescissió del contracte de concessió de la gestió de les
instal·lacions de Pinedes del Castellet, i el regidor Martí Ferrés explica que s’està
buscant una consergeria que pugui fer-se càrrec del manteniment de les instal·lacions i
també de cara al proper any, que se’n pugui fer càrrec en les èpoques de més feina.
Ara seria el moment de trobar aquesta persona, perquè encara resta temps per la
temporada més forta.
El regidor Enric Barbany explica que l’adequació de l’espai per a aparcament al PPO-5
ja està pràcticament feta, que només falta la senyalització i l’acondicionament dels
accessos. Considera positiu disposar d’aquell espai per a moments més puntuals, i diu
que en aquest sentit també hi ha mancances al carrer del mig.
L’Alcalde explica que han començat a treballar les 4 persones del Pla Ocupacional: 2
persones a l’equip de manteniment, que hi seran durant 6 mesos a jornada completa i
2 netejadores a mitja jornada. Diu que s’havien fet altres sol·licituds (tècnic d’esports,
tècnic de joventut, tècnic de residus i de promoció econòmica), però no s’han concedit.
La denegació correspon als criteris que s’han aplicat per a la concessió dels plans:
volum d’habitants i nivell d’atur als municipis sol·licitants, i Santa Eulàlia no es veu
afavorida per aquests paràmetres, motiu pel qual no s’ha concedit el global de la
sol·licitud. També cal afegir el fet que les ciutats grans, que fins ara no acostumaven a
demanar plans ocupacionals, enguany n’han demanat, i això provoca que el
repartiment s’hagi de fer entre un nombre major de municipis .
El regidor Jordi Sala explica que al llarg de la setmana arribarà el programa de Festa
Major, i dels actes programats destaca entre d’altres el Concert del grup de folk i
també la fira d’artesania i de solidaritat. I com a novetats destaca la Festa major jove, i
que enguany la mostra gastronòmica, on hi participa Ronçana Comerç Actiu, s’ha
posat un preu de 3€, on hi entra aperitiu i tast. També s’ha incorporat un trenet
diligència que recorrerà parts del poble.
El regidor Santi Martí explica que el projecte del col·lector de La Vall ja fa temps que
està aprovat i licitades les obres, que han començat a Caldes i a Bigues i Riells.
Després de Nadal està previst que comencin a Santa Eulàlia, per la zona de Font
d’Abril; i prèviament es celebrarà una reunió informativa amb els veïns.
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L’obra es preveu acabar a finals de 2007, i té un pressupost total d’uns tres milions
d’euros; l’actuació inclou els sectors: Lledoners, La Vall, Font d’Abril i Font de Sant
Joan.
El regidor Enric Barbany explica que s’ha instal·lat un semàfor a la cruïlla entre la
carretera i el camí del Gual, i s’ha fet el condicionament de les voreres i del pas de
vianants. Ara s’està en període de proves pel que fa al semàfor, per part dels
enginyers municipals, la Diputació i la Policia Local s’està ajustant el funcionament.
S’ha demanat la màxima diligència per arranjar el seu funcionament amb la millor
solució.
L’Alcalde explica que el proper dia 6 arriba la delegació de Blangoua a Santa Eulàlia.
El mateix dia 6 a la una del migdia es farà la recepció institucional a l’Ajuntament.
L‘estada serà fins el dilluns 11, i durant els cinc dies que durarà la visita, s’ha
organitzat el programa en el que s’inclou la visita a serveis i instal·lacions del poble, a
la fira de solidaritat, a Montserrat i a llocs destacats de Barcelona, com al Camp Nou,
entre d’altres. El darrer dia hi haurà una petita reunió de treball i comiat a l’ajuntament.
L’Alcalde destaca l’interès de la visita i la importància de la calidesa de l’acollida, i que
no és només pel fet de com fou la seva rebuda i acollida de la nostra delegació al
Camerun, sinó perquè aquesta és l’essència de l’agermanament. Recorda que tothom
està convidat als actes que es celebraran al municipi amb motiu d’aquesta visita.

3. SOL·LICITUD DE CRÈDIT

Aquesta Alcaldia, ha examinat l’informe financer de la Intervenció municipal, relatiu a
la concertació d’un préstec d’import 390.000,-- euros ( TRES-CENTS NORANTA MIL
EUROS ), per finançar en part, un programa d’inversions del Pressupost General
Municipal de l’exercici actual.
Atès, el que s’esmenta, s’han demanat ofertes a diferents entitats de crèdit de la
localitat, essent la més avantatjosa als interessos municipals, la presentada per BBVABanc de Crèdit Local ( Interès EURIBOR 3 M. + 0,145 i sense comissions
d’obertura,estudi,etc.) tot fixat en un termini d’amortització de 10 anys.
Per tot això, i vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, amb les abstencions
dels grups de CIU i PP,
Aquesta Alcaldia, proposa a l’Ajuntament, acordi aprovar un préstec per import de
390.000,-- euros, a finançar part de les inversions incloses en el pressupost vigent, a
concertar amb l’entitat bancària BBVA.Banc de Crèdit Local, i amb les condicions
assenyalades anteriorment.
L’operació es manté dins dels marges de càrrega financera, autoritzats per les
disposicions vigents.
El regidor Enric Barbany diu que és moment de sol·licitar aquest crèdit per a finançar
una dotzena d’actuacions que estan en el pressupost d’inversions.
Amb això, finalment hauríem de demanar menys crèdit del que s’havia previst
inicialment.
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S’han demanat ofertes a Caixa Manlleu, Caixa Catalunya, al BBVA i a la Caixa de
Pensions. El regidor diu que s’està dins dels ràtios legals d’endeutament i de càrrega
financera, és a dir que encara quedaria marge per a sol·licitar més crèdit sense
autorització de la Generalitat. També afirma que ja es pot assegurar que no es farà ús
de l’alienació de patrimoni atès que amb el crèdit serà suficient, i es tancaria així el
finançament.
El regidor Joaquim Brustenga diu que en el ple celebrat el 28 de setembre d’enguany
es va demanar crèdit per valor de 500.000€, i ara de nou se’n torna a demanar. El seu
grup no entra a qüestionar si estan en els marges legalment previstos, però sí els
preocupa força el nivell d’endeutament al que s’està arribant.
En comparació amb l’anterior legislatura, s’ha augmentat en un 146% l’endeutament.
Els preocupa aquesta dinàmica d’endeutar-se.
El regidor Francesc Montes s’abstindrà en la votació, perquè considera que
l’endeutament és massa elevat. El primer crèdit es va fer i el va trobar correcte per
motius de donar empenta, però amb la idea d’anar reduint aquest nivell
d’endeutament.
El regidor Enric Barbany diu que ens mantenim als ratis legals, per sota del 80% (la llei
permet el 110%), el de càrrega per sota del 13%. Hi ha marge, com ja ha explicat, per
a haver-hi més endeutament i per tant més possibilitat d’efectuar inversions.
Si al 2003 el percentatge d’endeutament era inferior a l’actual, era perquè es va fer
alienació de patrimoni. Amb la venta de patrimoni municipal, en concret de l’actuació
se’n va obtenir la quantia de 568.000€, és prescindible la concertació de crèdit.
El regidor diu que durant l’actual mandat no només no s’ha venut patrimoni, sinó que
l’han augmentat a més de 800.000€ de sòl.
A més, el nivell d’inversions és molt més alt en aquests tres anys que en els de govern
de CIU (s’han fet prop de 40 actuacions enguany).I això és possible també degut a que
han augmentat els recursos aconseguits amb subvencions. És a dir, un major nombre
de subvencions i un nivell d’endeutament per sota del 80%.
El regidor Brustenga diu que prefereix parlar en números absoluts, i no pas en
nombres relatius (això precisament deia en anteriors legislatures el grup d’ERC), i a
continuació fa la següent relació de dades: al 2003, cada ciutadà del municipi “devia”
308€, mentre que al 2006 “deu” 632€. Això comptant que hi ha un increment d’uns
1.000 habitants.
El regidor Barbany diu que la xifra absoluta del que deu el ciutadà de Santa Eulàlia és
un indicador, però no precisament el que s’utilitza per a mesurar l’endeutament. I
afegeix que efectivament, quan el seu grup estava a l’oposició deia que hi havia un
nivell d’endeutament alt, però perquè en aquell temps l’endeutament era de més del
95%, i quedant moltes infraestructures per fer.
El regidor diu que els recursos han augmentat, i per tant permet més despesa i més
crèdit, però sempre mantenint-se en uns nivells correctes.
L’acord es sotmet a votació i S’APROVA PER 5 VOTS A FAVOR DE INDEP-ERC I
PSC, 2 VOTS EN CONTRA DE CIU I 1 ABTSENCIÓ DE PP.
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4. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ
PROTECCIÓ D’ANIMALS

PER APLICACIÓ DE LA LLEI

DE

En data 16 de novembre, mitjançant decret d’Alcaldia, es va dictar la següent
resolució:
“Vista la resolució MAH/3247/2006 de 26 de setembre per la qual s’obre la
convocatòria i s’aproven les bases per a la concessió de subvencions a ens locals, per
a l’any 2006, per facilitar l’aplicació de l’article 11.1 de la Llei 22/2003 de 4 de juliol, de
protecció dels animals, mitjançant el qual es prohibeix el sacrifici de gats i gossos a les
instal·lacions per al manteniment d’animals de companyia, i als nuclis zoològics en
general,
He resolt:
Primer.- Sol·licitar al Departament de Medi Ambient i Habitatge una subvenció de
4.000€, d’acord amb la resolució de 26 de setembre per la qual s’obre la convocatòria i
s’aproven les bases per a la concessió de subvencions a ens locals, per a l’any 2006,
per facilitar l’aplicació de l’article 11.1 de la Llei 22/2003 de 4 de juliol, per al
finançament de la campanya de sensibilització projectada per aquest Ajuntament.
Segon.- Donar compte al Ple a la primera sessió que es celebri per tal que es ratifiqui
aquesta resolució. “
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció del
següent
ACORD:

Primer.- Ratificar la resolució d’Alcaldia de data 16 de novembre per la qual es sol·licita
al departament de Medi Ambient i Habitatge subvenció per al finançament de la
campanya de sensibilització projectada per aquest ajuntament.

L’alcalde parla de la problemàtica que genera la gestió de l’abandonament, acollida,
etc. dels animals de companyia – concretament de gats i gossos- , i més degut a la
normativa específica de protecció d’animals per la qual es prohibeix el seu sacrifici a
les instal·lacions per al manteniment i acollida. Explica que el CAAD actualment tancat,
es preveu que reobri properament, però tindrà un nombre determinat de places, i que
per a apuntar-ne més, cal que necessàriament els animals siguin adoptats. Per tal
d’evitar el col·lapse del centre, convé promoure campanyes de sensibilització de la
població, per tal d’evitar l’abandonament d’animals, així com per fomentar l’adopció
d’animals en aquests centres d’acollida.

L’acord es sotmet a votació i S’APROVA PER UNANIMITAT
5. MODIFICACIÓ PARCIAL DE L’ACORD DE CREACIÓ DEL REGISTRE
TELEMÀTIC DE L’ENS I D’APROVACIÓ DE PROCEDIMENTS TELEMÀTICS
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Per acord d’aquesta corporació de data 24 de setembre de 2003 es va crear el registre
telemàtic per a la recepció i sortida de documents tramesos per via telemàtica a través
de l’eaCat.
En aquell acord s’establia que la determinació dels procediments i tràmits que es
poden realitzar utilitzant el registre telemàtic es farà, d’acord amb la distribució de
competències, mitjançant la norma que els reguli o per decret d’alcaldia.
Atès que aquesta corporació posa a disposició dels ciutadans, a través de la
plataforma e-TRAM, la sol·licitud telemàtica de determinats serveis municipals, cal
aprovar els nous procediments i tràmits que es podran realitzar telemàticament.
En virtut del que s’ha exposat, de conformitat amb l’article 38, apartat 9, de la vigent
Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, i de conformitat amb la vigent legislació en matèria de
règim local,
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la tramitació telemàtica dels procediments i tràmits de la competència
d’aquest ens local, que consten a l’annex d’aquest Acord. La modificació d’aquesta
relació s’efectuarà per acord de ple.

Segon.- L’accés al registre telemàtic es podrà realitzar a través de la pàgina web de
l’ajuntament.

Tercer.- La presentació de sol·licituds, escrits i/o comunicacions en el Registre
Telemàtic tindrà els mateixos efectes que la presentació efectuada per la resta de
mitjans admesos per l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Quart.- En cap cas es podran presentar sol·licituds, escrits ni comunicacions pel
Registre Telemàtic d’aquest ajuntament, si prèviament no està regulat o aprovat
mitjançant la norma corresponent. Les sol·licituds, escrits i/o comunicacions presentats
en contra d’aquest punt es tindran per no presentats, no produiran cap efecte.

Cinquè.- El còmput de terminis en les sol·licituds, escrits i comunicacions a través del
registre telemàtic d'aquest ajuntament és el següent:
•

L’entrada de sol·licituds, escrits i/o comunicacions rebudes en dies inhàbils
s’entendran efectuades a la primera hora del primer dia hàbil següent. A
aquests efectes, en l’assentament d’entrada corresponent hi constarà la data i
l’hora en què, efectivament, s’ha rebut la sol·licitud, escrit o comunicació
presentats, però en el missatge de confirmació s’hi indicarà les zero hores i un
minut del següent dia hàbil.
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•

Es consideren dies inhàbils, a efectes del Registre Telemàtic d’aquest
ajuntament, els establerts com a dies festius en el calendari oficial de festes
laborals a Catalunya i de festes locals d’aquest municipi.

L’acord es sotmet a votació i S’APROVA PER UNANIMITAT

6. APROVACIÓ PADRÓ MUNICIPAL A DATA 1 DE GENER DE 2006
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 2006, en que la xifra final és de
6112 habitants,
Atès la preceptiva aprovació pel Ple del Corporació i
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar la revisió anual del padró municipal d’habitants referida a l’1 de gener
de 2006, en que el número total de població és de 6112 habitants.
L’acord es sotmet a votació i S’APROVA PER UNANIMITAT

7. ATORGAMENT CREU DE SANTA EULÀLIA

7.1. ATORGAMENT DE LA CREU DE SANTA EULÀLIA AL SENYOR MARCEL
GALOBART I FLAQUÉ

L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana va aprovar en sessió plenària de data 26
de gener de 2006, l’establiment i el reglament que ha de regir la concessió de la
distinció “Creu de Santa Eulàlia”, pel reconeixement públic de persones físiques o
jurídiques que per la seva trajectòria, actuació, mèrits i valors cívics i democràtics
honorin el poble.
El poble de Santa Eulàlia i l’ajuntament com a representació seva, i tal i com recull
l’article 4 del Reglament de distincions, té la voluntat de ser agraït i reconèixer el mèrit
a aquelles persones i col·lectius que honorin el poble, des del treball en
l’associacionisme i des de les manifestacions culturals, esportives, cíviques,
econòmiques i socials.

ACTA PLE 30/11/06

Página 7 de 12

En aquest sentit, de l’Ajuntament, estableix que la creu de Santa Eulàlia es concedirà
com a reconeixement i agraïment del poble envers persones físiques o jurídiques per
una actuació o conjunt d’activitats que hagin tingut un extraordinari relleu i
transcendència d’enaltiment del poble o de servei i de dedicació al progrés i benestar
de la seva població, amb ampli ressò més enllà de l’àmbit santaeulalienc.
D’acord amb aquests principis i considerant:
Que el senyor Marcel Galobart i Flaqué, ha tingut una llarga i reconeguda dedicació a
la tasca educativa, que des de l’any 1955 a través de la impremta I.G. Santa Eulàlia de
Ronçana, ha contribuït a la promoció cultural del poble, de la comarca i del país,
havent assolit un gran prestigi per la qualitat del seu treball. Amb el mateix propòsit de
la promoció cultural, ha estat redactor des de l’origen de la revista Ronçana.
En l’àmbit polític, Marcel Galobart va influir directament en la vida del poble
desenvolupant la seva tasca com a regidor de la Comissió d’Ensenyament i Cultura
entre 1979 i 1983, destacant pel seu paper en la fundació de l’Escola La Vall del Tenes
i la constitució de la Mancomunitat.
És per això pel que l’Alcaldia, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa,
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana concedeix al Senyor Marcel
Galobart i Flaqué la Creu de Santa Eulàlia en reconeixement a la tasca desenvolupada
al poble, en l’àmbit educatiu, cultural i polític, d’acord amb el que estableix l’article 4art
del Reglament Municipal de distincions de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.

7.2. ATORGAMENT CREU DE SANTA EULÀLIA AL SENYOR CONSTANCI
MOLAS SAN JOSÉ
L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana va aprovar en sessió plenària de data 26
de gener de 2006, l’establiment i el reglament que ha de regir la concessió de la
distinció “Creu de Santa Eulàlia”, pel reconeixement públic de persones físiques o
jurídiques que per la seva trajectòria, actuació, mèrits i valors cívics i democràtics
honorin el poble.
El poble de Santa Eulàlia i l’ajuntament com a representació seva, i tal i com recull
l’article 4 del Reglament de distincions, té la voluntat de ser agraït i reconèixer el mèrit
a aquelles persones i col·lectius que honorin el poble, des del treball en
l’associacionisme i des de les manifestacions culturals, esportives, cíviques,
econòmiques i socials.
En aquest sentit, de l’Ajuntament, estableix que la creu de Santa Eulàlia es concedirà
com a reconeixement i agraïment del poble envers persones físiques o jurídiques per
una actuació o conjunt d’activitats que hagin tingut un extraordinari relleu i
transcendència d’enaltiment del poble o de servei i de dedicació al progrés i benestar
de la seva població, amb ampli ressò més enllà de l’àmbit santaeulalienc.
D’acord amb aquests principis i considerant:
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Que el senyor Constanci Molas San José, ha destacat per la seva dedicació i
implicació activa i de forma continuada a la vida del poble, a partir de la participació a
diferents entitats i activitats del municipi: l’associació de veïns de Can Mallorca,
voluntaris mediambientals, de l’ADF, col·laborador de la revista Ronçana, membre de
l’agrupació fotogràfica i Santa Eulàlia camina.
Destaca la seva labor i dedicació amb dinamisme al casal d’avis, del que n’és soci
fundador i un motor important. És membre de la junta des del seu inici l’any 1989,
exercint càrrecs de tresorer i secretari.
És per això pel que l’Alcaldia, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa,
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana concedeix al Senyor Constanci
Molas San José la Creu de Santa Eulàlia en reconeixement a la tasca desenvolupada
al poble, en l’àmbit de l’associacionisme, d’acord amb el que estableix l’article 4art del
Reglament Municipal de distincions de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.

7.3. ATORGAMENT CREU DE SANTA EULÀLIA AL SENYOR TOMÁS BELANCHE
BELANCHE
L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana va aprovar en sessió plenària de data 26
de gener de 2006, l’establiment i el reglament que ha de regir la concessió de la
distinció “Creu de Santa Eulàlia”, pel reconeixement públic de persones físiques o
jurídiques que per la seva trajectòria, actuació, mèrits i valors cívics i democràtics
honorin el poble.
El poble de Santa Eulàlia i l’ajuntament com a representació seva, i tal i com recull
l’article 4 del Reglament de distincions, té la voluntat de ser agraït i reconèixer el mèrit
a aquelles persones i col·lectius que honorin el poble, des del treball en
l’associacionisme i des de les manifestacions culturals, esportives, cíviques,
econòmiques i socials.
En aquest sentit, de l’Ajuntament, estableix que la creu de Santa Eulàlia es concedirà
com a reconeixement i agraïment del poble envers persones físiques o jurídiques per
una actuació o conjunt d’activitats que hagin tingut un extraordinari relleu i
transcendència d’enaltiment del poble o de servei i de dedicació al progrés i benestar
de la seva població, amb ampli ressò més enllà de l’àmbit santaeulalienc.
D’acord amb aquests principis i considerant:
Que el senyor Tomás Belanche Belanche, integrat plenament a la vida associativa del
poble, participant en múltiples activitats i entitats, de les que cal ressaltar la seva
activitat per la promoció del barri Bellavista.
Ha destacat per la seva dedicació al casal d’avis, del qual n’és soci fundador, amb el
número 4, des del seu inici l’any 1989. És membre de la junta, i en l’actualitat exerceix
de president. Persona entregada, ha estat i és un motor important del casal d’avis.
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És per això pel que l’Alcaldia, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa,
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana concedeix al Senyor Tomás
Belanche Belanche la Creu de Santa Eulàlia en reconeixement a la tasca
desenvolupada al poble, en l’àmbit de l’associacionisme, d’acord amb el que estableix
l’article 4art del Reglament Municipal de distincions de l’Ajuntament de Santa Eulàlia
de Ronçana.

7.4. ATORGAMENT CREU DE SANTA EULÀLIA AL SENYOR JOAN CABOT I
PAÑACH
L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana va aprovar en sessió plenària de data 26
de gener de 2006, l’establiment i el reglament que ha de regir la concessió de la
distinció “Creu de Santa Eulàlia”, pel reconeixement públic de persones físiques o
jurídiques que per la seva trajectòria, actuació, mèrits i valors cívics i democràtics
honorin el poble.
El poble de Santa Eulàlia i l’ajuntament com a representació seva, i tal i com recull
l’article 4 del Reglament de distincions, té la voluntat de ser agraït i reconèixer el mèrit
a aquelles persones i col·lectius que honorin el poble, des del treball en
l’associacionisme i des de les manifestacions culturals, esportives, cíviques,
econòmiques i socials.
En aquest sentit, de l’Ajuntament, estableix que la creu de Santa Eulàlia es concedirà
com a reconeixement i agraïment del poble envers persones físiques o jurídiques per
una actuació o conjunt d’activitats que hagin tingut un extraordinari relleu i
transcendència d’enaltiment del poble o de servei i de dedicació al progrés i benestar
de la seva població, amb ampli ressò més enllà de l’àmbit santaeulalienc.
D’acord amb aquests principis i considerant:
Que el senyor Joan Cabot i Pañach ha participat abastament i al llarg dels anys en les
activitats cíviques de Santa Eulàlia, entre d’altres les de la parròquia, organitzant les
colònies d’estiu. Així mateix formà part de l’associació de Caps de Família, i fou un
dels impulsors de l’Anuari Municipal que va començar a publicar-se el 1963 i fundador
de l’Agrupació Fotogràfica Santa Eulàlia.
El fet més destacable ha estat la seva dedicació a la revista Ronçana, de la qual n’ha
estat el motor constant, al llarg dels quasi quaranta anys de publicació ininterrompuda,
fent-ne la composició, contribuint-hi amb textos i fotografies, administrant-la i inclús
distribuint-la.
En l’àmbit polític, Joan Cabot va formar part del Consistori que va impulsar la
constitució de la Mancomunitat de la Vall del Tenes, de l’Escola de Segon
Ensenyament i de la policia mancomunada.

És per això pel que l’Alcaldia, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa,
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent

ACTA PLE 30/11/06

Página 10 de 12

ACORD:
Primer.- L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana concedeix al Senyor Joan Cabot i
Pañach la Creu de Santa Eulàlia, en reconeixement a la tasca desenvolupada al poble,
en l’àmbit cultural i polític, d’acord amb el que estableix l’article 4art del Reglament
Municipal de distincions de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.

L’Alcalde explica que es tractava de concedir les distincions amb el comú consens de
tots els grups, i així ha estat. Les persones guardonades són altament mereixedores
d’aquest reconeixement que és personal, però que també és una manera perquè la
resta de persones de Santa Eulàlia les coneguin i coneguin la tasca realitzada al
municipi.
El regidor Joaquim Brustenga diu que el grup de CIU va estar absolutament d’acord
amb la creació d’aquesta distinció, i que els semblava que no s’havia de concedir a un
nombre massa elevat de persones, per tal de no restar importància a la distinció.
Aquest primer lliurament es fa a gent mereixedora, i per això estan d’acord amb les
quatre persones a qui se’ls farà entrega de la Creu de Santa+ Eulàlia, i els felicita a
tots.

L’acord es sotmet a votació i S’APROVA PER UNANIMITAT

8. AFERS URGENTS I SOBREVINGUTS

No n’hi ha.

9. PRECS I PREGUNTES
PREGUNTES:
- El regidor Joan Iglesias fa la següent pregunta: Hem vist com finalment s’han
replanat els camps de Can Tries on es va produir l’abocament il·legal de terres, però
també hem constatat que s’hi han portat una altra vegada molts camions de terra,
aquest cop amb aspecte de terres bones, però que el seu abocament no estava
autoritzat pel permís que se’ls va concedir. S’han pres mesures al respecte o se’n
pensen prendre?
El regidor Santi Martí diu que les actuacions responen al projecte que es va aprovar
per l’òrgan competent de l’Ajuntament. D’una banda es tractava de restablir els volums
existents i de l’altra de posar més terres per a fer l’actuació necessària.
El regidor Brustenga diu que s’han abocat terres sense permís i el que demanen és si
per part de l’Ajuntament es farà alguna cosa. I pregunta explícitament si han demanat
o no, permís per a posar més terra.
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El regidor de Medi Ambient diu que l’aportació de més terres considera que entra dins
de la llicència concedida per a fer l’actuació, però que de tota manera es comprovarà
que efectivament sigui així.

- El regidor Joan Iglesias fa la següent pregunta: al Ple del 28 de setembre passat el
regidor Martí Farrés va dir respecte al finançament de la gespa del camp de futbol, que
la Diputació faria una aportació extraordinària, que la Generalitat concretaria a
l’octubre l’import de la seva aportació i que es parlava amb empreses per veure què
podien aportar. Demanem que se’ns concreti tot això.
El regidor Martí Farrés explica quin serà el finançament de la instal·lació de la gespa
artificial:
Diputació de Barcelona: 130.000€
Generalitat de Catalunya: 108.800€
I la resta de moment es finançarà amb crèdit, ja que de moment no s’ha arribat a cap
acord amb empreses.
- El regidor Joaquim Brustenga fa la següent pregunta: Cada dia apareixen
inevitablement, prop dels nous edificis del Rieral, un parell de punts on s’aboquen
bosses d’escombraries a terra. Passa el temps i el problema es repeteix. S’ha pres
alguna mesura per solucionar-ho?
El regidor Santi Martí explica que els veïns van manifestar en una de les reunions, que
tenir les bosses de deixalles just a la porta d’entrada de l’edifici no era massa adequat,
i van demanar si les podien deixar a d’altres punts. Se’ls va indicar quins punts hi
havia, i també se’ls va proposar fer un petit tancat ajardinat, per no tenir la visió de les
escombraries. De moment, a partir dels pressupostos que s’han elaborat per a fer el
tancat, els veïns han manifestat que descarten la solució del tancat.
El regidor Brustenga diu que s’hi podria posar un contenidor perquè almenys així no es
veurien les piles de bosses.
El regidor Santi Martí diu que ja hi tenen contenidors marrons.
El regidor Brustenga diu que no els tenen pas normalment, i que a la nit és un
escàndol, que no compleixen l’acord de deixar-ho dins dels cubells.

I a les nou del vespre, s’aixeca la sessió i s’estén aquesta acta, i jo, la Secretària, ho
certifico.
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