ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Caràcter:
Data:
Lloc:

ordinari
29 de març de 2007
Casa de la Vila

Assisteixen

JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI

A la Casa de la Vila a les vuit del
vespre del dia 29 de març de dos mil
set, 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

MARTÍ FERRES I OLLE

ORDRE DEL DIA:

Alcalde
JAUME DANTI I RIU
Regidors
ENRIC BARBANY I BAGES
SANTI MARTÍ DIAZ
JORDI SALA I DRUGUET

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

ACTA 29MARÇ2007

1. Aprovació acta sessió plenària de
25 de gener de 2007
2. Informació diversa
3. Donar compte liquidació exercici
2006 Ajuntament i organisme
autònom SET Comunicació
4. Donar compte document “as-built”
obres urbanització PPO-5 El
Rieral i del conveni entre
Ajuntament
i
Junta
de
Compensació del PPO-5
5. Donar
compte
designació
procurador en interposició recurs
contenciós administratiu
6. Ratificar sol·licitud subvenció per
campanya sensibilització animals
domèstics
7. Acceptació
subvenció
del
Departament d’Educació per al
curs 2006-2007 de l’Escola
Bressol Municipal
8. Aprovació Pla de Serveis 2007
del Servei de transport urbà
municipal
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9. Aprovació renovació conveni amb
Drenatges Urbans del Besòs
10. Aprovació
tarifes
per
subministrament d’aigua per part
de SOREA
11. Desafectació dos camins d’ús
públic per desús
12. Convocatòria subvencions entitats
i activitats culturals i esportives
13. Convocatòria Fons de Solidaritat
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14. Adhesió Consorci de Turisme del
Vallès Oriental
15. Moció
de
CIU:
Anomalies
funcionament
trens
Rodalies
Renfe
16. Afers urgents i sobrevinguts
17. Precs i Preguntes
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1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ PLENÀRIA DE 25 DE GENER DE 2007

L’alcalde sotmet a votació l’acta corresponent a la sessió de data 25 de gener de
2007 i S’APROVA PER UNANIMITAT.

2. INFORMACIÓ DIVERSA
El regidor Enric Barbany explica que s’han adjudicat les obres del Pas de Vianants del
Camí del Gual a l’empresa Obres i Serveis Llovet, i que l’inici de les obres és previst
per després de Setmana Santa.
L’Alcalde explica que s’ha sol·licitat subvenció pels plans ocupacionals pel següent: 4
peons de manteniment a jornada complerta, 2 auxiliars de neteja a mitja jornada, 1
tècnic de joventut, un dinamitzador de promoció econòmica, un d’esports, aquests a
mitja jornada, i un tècnic inspector de residus, a jornada complerta.
El regidor Barbany fa explicació sobre les obres del clavegueram del PPO2, que està
executant l’empresa Barnasfalt. El regidor descriu el traçat: comença al punt més baix
del Camí de Caldes, va pel camí de la Rovira, després segueix pel sector Hopresa,
Can Torras i fins al clavegueram existent. S’aprofitarà l’execució de les obres per a fer
les connexions de les escomeses d’aigües residuals a algunes instal·lacions
municipals com l’IES i el pavelló.
L’Alcalde informa en relació a la segona escola de primària, ja fa temps que es va fer
la licitació, i segons el calendari es comptava amb que la primera part de l’execució de
les obres estaria llesta al setembre, però l’empresa que ha resultat adjudicatària va
manifestar que no podia complir aquest termini. L’Ajuntament va expressar la seva
disconformitat, però des d’una consideració tècnica, si es vol fer de manera adequada,
no es pot apressar, per tant es calcula que serà pel mes de desembre quan estarà
enllestit, i el trasllat es faria després de Nadal.
S’ha acordat amb Ensenyament que els espais de les aules que s’hauran d’habilitar
seran les de laboratori i la biblioteca i que seran acondicionades apropiadament i que
per tant s’hi destinin els recursos necessaris.
El regidor Iglesias pregunta si hi ha seguretat que al desembre estarà acabada la part
que correspon, i demana si hi ha algun pacte per escrit. També pregunta quina és
l’opinió dels pares i mares.
El regidor Jordi Sala diu que els terminis són molt ajustats, i hi haurà més moviment
de terres que el previst, però que per desembre estarà acabat. Pel que fa als pares i
mares, se’ls ha informat de tot el procés i de cada pas que es fa. Explica que el tipus
d’escola és industrialitzada, és a dir, que primer es fan els fonaments i després es
munta l’estructura.
El regidor Enric Barbany informa que les obres de Ca l’Espardenyer estan previstes
que comencin a finals del mes d’abril, per part de l’empresa Barnasfalt. La propietat ja
ha adequat en part el mur i alguns acabats. Es preveu que algun dia caldrà tancar el
pas al trànsit, però s’ha demanat a l’empresa que un cop comenci l’obra, sigui el més
diligent possible per tal d’evitar al màxim les molèsties derivades de les obres.
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El regidor Jordi Sala respon a la pregunta que es va fer sobre els alumnes que no
havien seguit a l’IES. Del curs 2005-2006, hi ha 5 alumnes que han estat derivats a
altres centres per a fer programes de garantia social i proves d’accés per accedir a
mòduls de grau mig. La sortida ha estat pactada amb els pares, amb els alumnes i els
servei d’orientació del centre, considerant que d’aquesta manera no perden un any, i
poden tenir assegurada la possibilitat de fer la prova d’accés. Per les qualificacions
que estan treient no passarien l’ESO, i això els privaria de poder accedir a un grau
mig.

3. DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ EXERCICI 2006 AJUNTAMENT I ORGANISME
AUTÒNOM SET COMUNICACIÓ

L’alcalde dóna compte de la liquidació de l’exercici 2006 de l’Ajuntament i de l’Organisme
SET Comunicació, i com sempre es troba a disposició dels grups per a qualsevol consulta
que vulguin fer.

4. DONAR COMPTE DOCUMENT “AS-BUILT” OBRES URBANITZACIÓ PPO-5 EL
RIERAL I DEL CONVENI ENTRE AJUNTAMENT I JUNTA DE COMPENSACIÓ
DEL PPO-5

L’Alcalde dóna compte de l’aprovació inicial a la Junta de Govern Local en la seva
sessió de data 22 de febrer de 2007, del document ”As-built” de les obres
d’urbanització del PPO5 El Rieral, als efectes d’integrar el Text Refós del projecte
d’Urbanització del PPO5 El Rieral, de Santa Eulàlia de Ronçana, així com del conveni
de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Eulàlia i la Junta de Compensació del
PPO5 El Rieral, per al finançament parcial de les obres de connexió del clavegueram
al Camí del Gual.

5. DONAR COMPTE DESIGNACIÓ PROCURADOR EN INTERPOSICIÓ RECURS
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU

L’Alcalde dóna compte de la designació del Sr. Carles Arcas Hernández com a
procurador per a la interposició de recurs Contenciós Administratiu contra Resolució
de la Secretaria General de la Presidència de la Generalitat de Catalunya de data 28
de novembre de 2006.

6. RATIFICAR SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER CAMPANYA SENSIBILITZACIÓ
ANIMALS DOMÈSTICS

Atès que per decret d’Alcaldia de data 16 de novembre de 2006, aquesta Alcaldia va
sol·licitar al Departament de Medi Ambient i Habitatge una subvenció per import de
4.000€, per al finançament de la campanya de sensibilització projectada per aquest
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ajuntament per tal de 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 a nuclis
zoològics en general,
Atesa la necessitat de ratificar la sol·licitud en el primer ple a celebrar per la
Corporació,
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció dels
següents
ACORDS:

Primer.- Ratificar la sol·licitud de subvenció al Departament de Medi Ambient i
Habitatge, per import de 4.000€, d’acord amb la resolució MAH/3247/2006 de 26 de
setembre per la qual s’obre convocatòria i s’aproven les bases per a la concessió de
subvencions a ens locals , per al finançament de la campanya de sensibilització
projectada per aquest ajuntament.
S’APROVA PER UNANIMITAT

7. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ PER AL CURS
2006-2007 DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL

Atès que en data 22 de febrer de 2007 es va publicar al DOGC núm. 4827 la Resolució
per a la qual s’atorguen subvencions a les corporacions locals titulars de centres
d’educació preescolar, per al curs 2006-2007,
Atès que segons aquesta resolució, la subvenció atorgada a l’Escola Bressol l’Alzina, és
de 176.400€
D’acord amb l’esmentada resolució, el Departament d’Educació tramitarà una bestreta del
50% de l’import de la subvenció, i per al pagament del 50% restant és necessari, entre
d’altra documentació, l’acord del ple de la Corporació pel qual s’accepta la subvenció
atorgada,
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada pel Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, d’import 176.400€, per a l’Escola Bressol L’Alzina de Santa Eulàlia de
Ronçana.
Segon.- Trametre la documentació necessària al Servei de Règim Econòmic de la
Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu del Departament d’Educació, per tal
de fer efectiva aquesta subvenció.
S’APROVA PER UNANIMITAT
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8. APROVACIÓ PLA DE SERVEIS 2007 DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ
MUNICIPAL

Atesa la necessitat d’ampliar el servei del transport urbà municipal per tal que funcioni els
dissabtes i durant tot el mes d’agost, i ampliï el servei dels dijous,
D’acord amb l’oferta presentada per l’Empresa Sagalés S.A. concessionària del servei de
transport urbà municipal de Santa Eulàlia de Ronçana, sobre el Pla de Serveis per l’any
2007, que inclou l’ampliació del servei dels dijous, i inclou els dissabtes i el mes d’agost
Atès que l’acord és preceptiu, per tal de poder rebre la subvenció corresponent,
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el Pla de Serveis per l’any 2007 amb l’ampliació del servei que consisteix
en incloure els dissabtes, i el mes d’agost i ampliació del servei dels dijous.
Segon.- Aprovar la modificació del cost del servei en base a l’ampliació de la prestació i
d’acord amb l’oferta presentada per l’empresa.
Tercer.- Incloure la modificació del servei descrita, com a addenda al conveni signat entre
l’Empresa Sagalés i l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.
Quart.- Facultar expressament el Sr. Alcalde per a la seva signatura.

El regidor Jordi Sala explica que és necessari l’adopció d’aquests acords, per tal que
l’AMTU pugui obtenir la subvenció.

S’APROVA PER UNANIMITAT

9. APROVACIÓ RENOVACIÓ CONVENI AMB DRENATGES URBANS DEL BESÒS

Vista la sol·licitud de Drenatges Urbans del Besòs, S.L., per tal de continuar gestionant el
servei de manteniment del clavegueram municipal de Santa Eulàlia de Ronçana, tenint en
compte el creixement de la població, i en conseqüència incorporant elements adequats a
les necessitats canviants,
Atès que l’Ajuntament té interès en mantenir el servei de manteniment de clavegueram,
així com en disposar de la cartografia que incorpori les últims obres i el Pla Director del
sistema complet; d’acord amb això, ambdues parts estan conformes en prorrogar el
conveni actual tres anys més, fins a data 31 de desembre de 2010,
Vistos els quadres-resum de l’actualització del cost del servei per al 2007 i vist l’esborrany
del conveni de cooperació per a la prestació del servei, que s’adjunta a l’expedient, on hi
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consta entre d’altres el detall pel que fa referència a la Cartografia i el Pla Director, així
com la pròrroga del conveni de col·laboració de març de 2003, fins a finals de 2010,
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció dels
següents

ACORDS:
Primer.- Aprovar l’esborrany de conveni de cooperació per a la gestió del servei de
manteniment del clavegueram de Santa Eulàlia de Ronçana a signar entre l’empresa
Drenatges Urbans del Besòs, el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs i
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.

Segon.- Facultar expressament el Sr. Alcalde per a la seva signatura i per al seu
desplegament.
El regidor Santi Martí explica que el conveni fins ara incloïa el Pla Director i la Cartografia,
però només el 60% , però una visió complerta i global exigeix que sigui del 100% la
realització d’aquests dos estudis (Pla director i cartografia). Així mateix, en la renovació
del conveni també es recull l’increment de l’IPC corresponent. Per tal d’afrontar aquestes
despeses amb major comoditat, es prorroga la duració del conveni.
S’APROVA PER UNANIMITAT

10. APROVACIÓ TARIFES PER SUBMINISTRAMENT D’AIGUA PER PART DE
SOREA

Vista la sol·licitud de revisió de tarifes que formula SOREA, Sociedad Regional de
Abastecimiento de Aguas, S.A., concessionària del Servei Municipal d’abastament d’aigua
potable de Santa Eulàlia de Ronçana, mitjançant escrit de data dotze de març d’enguany,
Atès que en el Ple de data 21/7/2005 es van aprovar les tarifes presentades essent
d’aplicació a partir del 28/7/2005 i les actualment aplicades amb un increment del 5%,
En data 20 de novembre de 2006, l’empresa concessionària va presentar estudi econòmic
i proposta de tarifes adjunta, per la qual l’augment mitjà era del 17,27% sobre les tarifes
que la Comissió de Preus va aprovar el 2005,
Després d’un llarg procés de negociació en què ha estat presentada de manera no formal
una proposta d’augment del 14,48%, i que finalment ha estat retirada, en data 12 de març
de 2007, SOREA ha presentat davant d’aquest Ajuntament un estudi econòmic del servei,
tot adjuntant nova proposta d’augment de tarifes del 7,47% sobre les aprovades per la
Comissió de Preus.
Atès que l’empresa sol·licita l’aplicació de les noves tarifes a data 1 de gener d’enguany,
però d’acord amb l’estudi, aquest incorpora 2 nous trams de consum d’aigua, dels que no
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se n’ha informat als ciutadans i per tant es fa difícil la seva aplicació amb caràcter
retroactiu,
I donat que la nova proposta tarifària no ha estat aprovada per la Comissió de Preus,

Atès que en el mateix estudi queda reflectit però sense dotació econòmica el concepte
“d’amortització tècnica de les instal·lacions municipals i les obligacions financeres de
l’Ajuntament per crèdits per a l’execució dels treballs relatius a l’abastament “, establert a
l’article 27 dins del capítol 8è del conveni de modificació de determinats articles del Plec
de condicions del servei municipal d’abastament d’aigua, de data 14 de juliol de 1998.
Vist l’informe favorable de l’enginyer municipal,
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, amb l’abstenció del grup municipal
de CIU, es proposa al Ple l’adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- Informar favorablement la sol·licitud de revisió de tarifes del Servei Municipal
d’abastament d’aigua potable proposades per l’empresa concessionària del servei segons
el detall que segueix:
Mínim de consum facturable

.....15m3/abonat/mes

Tarifes de subministrament:
Fins a 15 m3/abonat/mes.....................

0,5598 € /m3

De 15 a 30 m3/abonat/mes................... 1,5684 €/m3
De 30 a 45 m3/abonat/mes................... 1,6800 €/m3
Excés de 45 m3/abonat/mes................................ 2,2800€ /m3
Conservació de comptadors ...................... 0,57 € /abonat /mes

L’acceptació de proposta de tarifes per a 2007, de no repercutir cap quantitat en concepte
de “amortització de les instal·lacions “ segons figura a l’art. 27 del conveni, o altrament dit
la no aplicació enguany del fons de reposició, no significa la derogació d’aquest article ni
l’exigibilitat del possible fons creat a l’efecte.

Segon.- Aprovar la seva aplicació a partir del dia 1 d’abril de 2007.
Tercer.- Les tarifes contingudes a l’estudi s’aproven sens perjudici de les accions que
s’escaiguin, derivat del fet que a l’estudi no es dota econòmicament el concepte que
estableix l’article 27 del conveni signat en data 14 de juliol de 1998, denominat
“amortització tècnica de les instal·lacions municipals i les obligacions financeres de
l’Ajuntament per crèdits per a l’execució dels treballs relatius a l’abastament”
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Quart.- Notificar aquests acords a l’empresa concessionària.

El regidor Santi Martí diu que les tarifes són ajustades al servei i al temps. La tarifa
mínima només s’incrementa un 4,47%. Es considera d’altra banda, positiu, establir positiu
establir nous graons de consum, per tal d’evitar consums excessius i insostenibles. Entre
els 2 trams primers, és quan es troba el 90% de la població, i són la resta de trams que es
graven amb unes tarifes més elevades.
El regidor Brustenga no dubta de la feina que s’ha fet per arribar a aquestes tarifes, però
és un tema que afecta a les persones, i un increment del 7,47% com a mitjana, el
considera excessiu. Encara que per un tram majoritari no arribi a un augment del 5%. Ho
han estat estudiant amb interès, i entenen que Sorea justifica l’increment de tarifes perquè
l’any passat no ho van fer. Però els sembla que no han de donar-hi suport.
El regidor Santi Martí explica com s’ha treballat, amb quin període, i que s’ha aplicat
l’increment a Espanya i a Catalunya. Aquestes noves tarifes no són perquè sí, hi ha un
augment de 4 hores d’atenció al públic i també incorpora la seguretat de disposar de
l’aigua del Llobregat, que fins ara no es tenia. Amb ATLL, continua, no s’ha pogut
disminuir els preus, enguany, pels volums de consum, però sí que es preveu que de cara
a l’any que ve podrà ser més econòmic.
El regidor explica que amb les negociacions amb Sorea s’ha aconseguit: que la majoria
de població vegin que les tarifes incrementen menys que l’IPC; que s’introdueixen uns
sistemes tarifaris que incideixen en els trams de consum més alts, i per tant es redueixi el
consum excessiu.
El regidor Brustenga diu que s’hauria pogut negociar més i per això s’abstindran.
El regidor Santi Martí diu que portar l’aigua té un cost, i la gent ha de saber tancar l’aixeta.
S’APROVA PER 6 VOTS A FAVOR D’INDEP-ERC I PSC, I 3 ABSTENCIONS DE CIU.

11. DESAFECTACIÓ DOS CAMINS D’ÚS PÚBLIC PER DESÚS

Atès que en data 16 de març aquesta Alcaldia ha dictat el següent decret:
“Vista la sol·licitud efectuada per a la desafectació dels camins de Can Burguès i de La
Ferreria que es troben ubicats al sector del Rieral, que constaven com a béns d’ús públic,
i amb un ús de trànsit rodat i peatonal, però que en realitat, a l’actualitat no són objecte
d’ús per a aquest fi ni per a cap altre.
Vist l’informe de Serveis Tècnics Municipals, se’n desprèn que aquests camins resulten
innecessaris atès que amb la nova vialitat de l’àmbit, es garanteixen els accessos i la
circulació per al trànsit rodat i per als peatons. D’acord amb l’informe de Secretaria, en
conseqüència, caldria procedir a la seva desafectació com a bé de domini públic i a la
seva qualificació com a bé patrimonial.
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Per tot això, aquesta Alcaldia, en compliment de les atribucions que li han estat conferides
per la vigent legislació de règim local,
RESOLC:
I. INCOAR expedient per a la desafectació dels camins de domini públic, ubicats al sector
del Rieral i adscrits a l’ús de trànsit rodat i de peatons, per poder procedir a la seva
qualificació de bé patrimonial.
II. Sotmetre l’expedient de desafectació al Ple Municipal.”
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- Constatar que els béns d’ús públic consistents en el camí de la Ferreria i el Camí
de Can Burguès a l’actualitat no són objecte d’ús i que per tant resulten innecessaris atès
que amb la nova vialitat de l’àmbit, es garanteixen els accessos i la circulació per al trànsit
rodat i per als vianants.
Segon.- Desafectar els esmentats béns del domini públic.
Tercer.- Sotmetre l’expedient de desafectació a informació pública pel termini d’un mes a
partir de la seva publicació al BOP, en el benentès que si en aquest termini no es
produeix cap al·legació, restarà aprovat definitivament sense necessitat d’un nou acord.
S’APROVA PER UNANIMITAT

12. CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS ENTITATS I ACTIVITATS CULTURALS I
ESPORTIVES
Atès que d’acord amb les Bases per a l’atorgament de subvencions a entitats i
associacions ciutadanes i a activitats de Santa Eulàlia de Ronçana, anualment, un cop
aprovat el Pressupost general únic de la Corporació, el Ple de l'Ajuntament farà pública la
convocatòria de subvencions amb caràcter general, i que aquesta es farà pública,
mitjançant edictes al tauler d’anuncis de la corporació i altres formes de publicitat que es
considerin adients.
Atès que la convocatòria s’adreça a entitats i activitats de dos tipus: culturals, i esportives,
Atès que en el Pressupost general únic vigent hi ha consignació específica, a la partida
451/489001 –, per a Subvencions a Entitats i activitats Culturals, amb un límit
pressupostari de despesa de 17.000€; a la partida 452/227064, per Activitats i entitats
Esportives, amb un límit pressupostari de despesa de 5.000€;
Atès que llevat que a l’acord de convocatòria es vulgui establir un termini diferent, el
termini per a la presentació de sol·licituds serà d’un mes a comptar des del dia en que
finalitzi el termini d’exposició pública de la convocatòria
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Convocar el concurs públic per a la concessió de subvencions a entitats i
activitats culturals de Santa Eulàlia de Ronçana, amb el límit pressupostari de 17.000 €;
per a la concessió de subvencions a entitats i activitats esportives amb el límit
pressupostari de 5.000€; totes elles amb subjecció a les bases generals aprovades per
l’Ajuntament i que s’incorporen a l’expedient.
Segon.- Sotmetre aquest acord a informació pública, per un termini de vint dies,
mitjançant la inserció de l’acord i el text íntegre de les bases al tauler d’anuncis de la
corporació, i comunicar individualment la convocatòria a les entitats registrades en aquest
Ajuntament.
Tercer.- Les sol·licituds es presentaran mitjançant instància adreçada a l'AlcaldePresident de l'Ajuntament i amb la mateixa s’acompanyaran els documents que
estableixen les bases, en el termini d’un mes a comptar des del primer dia d’exposició
pública de la convocatòria.
S’APROVA PER UNANIMITAT

13. CONVOCATÒRIA FONS DE SOLIDARITAT
En desplegament de les previsions pressupostàries de destinació de l’1% de les partides
pressupostàries computables a aquest efecte segons els criteris establerts pel Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament per al Fons de Solidaritat, i ateses les
disposicions que deriven de la Llei 38/2003, de Subvencions i del Títol III Capítol I del
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya,
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Convocar concurs per a la destinació de fons de solidaritat corresponents a
l’exercici d’enguany, amb el límit global de 34.826€, per projectes que contribueixin a
reduir les desigualtats entre pobles del món , per mitjà d’accions de cooperació al
desenvolupament que es basen en projectes a mitjà i a llarg termini..
Segon.- Aprovar les bases que regiran el concurs i que són les següents:
Podran formular propostes les persones físiques i jurídiques, sense afany de lucre, que
intervinguin en activitats de solidaritat.
No es concediran subvencions a aquells peticionaris que en data 30 de març del 2007
tinguin pendents de justificació o d’informe sobre l’estat d’execució de projectes objecte
de subvencions concedides en els exercicis anteriors .
El projecte haurà de presentar-se amb memòria detallada sobre:
1.

Dades físiques i jurídiques de l’ entitat sol·licitant (entitat, NIF, domicili, telèfon, ...)
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2.
Presentació del projecte (denominació del projecte,, país i població beneficiària
dels ajuts)
3.
Descripció del projecte (objectius, activitats, calendari d’actuació i metodologia a
desenvolupar)
4.
Valoració econòmica del projecte. Aportació sol·licitada i possibilitats de
fraccionament.
5.
Vinculació amb altres projectes o actuacions en aquest àmbit. Justificació de la
vinculació amb el nostre municipi, la Vall del Tenes o la comarca del Vallès Oriental
Tercer.- El termini de presentació de proposicions serà del 2 al 28 d’abril de 2007
Quart.- La Comissió de Solidaritat formularà la proposta d’adjudicació tot ponderant els
següents criteris:
Qualitat del projecte............................................. fins a 10 punts
Possibilitats de continuïtat en properes anualitats..... fins a 10 punts
Necessitat i/o urgència de l’actuació...................... fins a 10 punts
Majors possibilitats d’implicació dels veïns del poble.. fins a 10 punts
Que els promotors de la iniciativa siguin radicats al nostre poble, a la Vall del
Tenes o a la Comarca......fins a 10 punts
La Comissió podrà proposar l’adjudicació de la totalitat de la quantia assignada a un o
més projectes, amb el límit total de 34.826€, i també podrà declarar desert el concurs.
Cinquè.- Les entitats beneficiàries de la convocatòria hauran de presentar una justificació
acreditativa de la destinació efectiva de la despesa.
S’APROVA PER UNANIMITAT

14. ADHESIÓ CONSORCI DE TURISME DEL VALLÈS ORIENTAL

L’any 1998 es va crear el Consorci de Turisme del Vallès Oriental, que actualment està
format per entitats del sector públic (Diputació de Barcelona, Consell Comarcal del Vallès
Oriental, Consorci per a la promoció dels municipis del Moianès, Consorci del Circuit de
Catalunya i 25 ajuntaments de la comarca) i entitats del sector privat (FECAV, Asociación
de Campings de CV de la Província de Barcelona i el Gremi Comarcal d’Hoteleria i
Turisme del Vallès Oriental).
Les finalitats del Consorci previstes en els estatuts són les següents:
a) Promoure activitats encaminades a incrementar la demanda turística i comercial de la
comarca del Vallès Oriental.
b) Incrementar i millorar l’oferta turística de la comarca del Vallès Oriental.
c) Coordinar tots els sectors interessats en el foment del turisme.
d) Promoure programes de millora de la imatge turística de la comarca i accions orientades a
la seva promoció, promovent i donant suport a la presència del sector turístic del Vallès
Oriental en els mercats turístics (campanyes, publicacions, fires), així com desenvolupar
nous productes turístics.
e) Coordinar la tasca d’informació dels patronats i oficines d’informació turística, així com
afavorir-ne de nous.
f) Representar els interessos turístics del Vallès Oriental en organismes d’àmbit superior.
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g) Realitzar qualsevol altra activitat que ajudi al compliment de les finalitats per a les quals
es crea el Consorci.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Adherir-se al Consorci de Turisme del Vallès Oriental, d’acord amb els seus
estatuts.
Segon.- Acceptar els Estatuts del Consorci de Turisme del Vallès Oriental
Tercer.- Sotmetre l’acord d’adhesió a informació pública per termini de 30 dies a comptar
des de l’endemà de la publicació al BOP, i al tauler d’anuncis, per a què s’hi formulin
al·legacions i reclamacions. En cas que no se’n presentin, l’acord s’entendrà definitiu,
sense necessitat de cap altre acord exprés.
Quart.- Aprovar el contingut i la signatura del conveni amb el Consorci de Turisme del
Vallès Oriental, segons text que s’incorpora a l’annex d’aquest acord següent.
Cinquè.- Autoritzar el pagament de 438,54 euros, amb càrrec a la partida 322/226061 del
Pressupost general, per al 2007.
Sisè.- Nomenar al senyor Enric Barbany i Bages com a representant de l’Ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana al Consorci de Turisme del Vallès Oriental.
El regidor Enric Barbany diu que potser l’oferta turística no és massa extensa, però sí
existeix un sector privat (per exemple cases de turisme rural) i també un entorn més
global que no només abasta Santa Eulàlia, com són itineraris i recorreguts pel territori.
Creu que aquesta adhesió és positiva pel que fa a suport i assessorament. Facilitarà la
difusió, l’edició de guies, etc.
El regidor Brustenga diu que no els sembla que hi hagi massa oferta turística , però
donaran suport ja que hi ha altres sectors o persones que se’n beneficiaran.
S’APROVA PER UNANIMITAT

15.- MOCIÓ DE CIU: ANOMALIES FUNCIONAMENT TRENS RODALIES RENFE
Per als usuaris de Renfe en els trens de rodalies, entre els que hi ha un gran nombre de
veïns de Santa Eulàlia, el servei és, massa sovint, molt deficient, especialment a les hores
punta on les aglomeracions són habituals: insuficient capacitat dels trens per acomodar
tots els que hi volen pujar, retards sense que se n’informi als usuaris i sense que puguin
conèixer quan arribaran a llur destinació; constants avaries tant de la superestructura com
del material mòbil; trens, estacions i màquines expenedores de bitllets no adaptades per a
persones amb algun tipus de discapacitat física o sensorial, etc.
Els trens de rodalies de Barcelona transporten diàriament quasi 400.000 passatgers que
reclamen accions reals per millorar la qualitat del servei públic: la millora en les
infraestructures de la xarxa de rodalies, una major freqüència de trens, un increment en la
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capacitat i en el nombre de trens en servei, més mesures d’accessibilitat a trens i
estacions.
Durant els darrers anys, tant a les Corts Generals de l’Estat com al Parlament de
Catalunya s’han adoptat resolucions adreçades a instar els diferents governs a impulsar
millores en el servei de rodalies de Catalunya i a millorar la informació sobre les
incidències, però que han tingut un escàs compliment real. O bé no s’han complert els
acords aprovats, o bé les actuacions realitzades han tingut una nul·la incidència en la
millora i la qualitat del servei de rodalies.
Fins i tot les actuacions impulsades pel mateix Govern de l’Estat han tingut uns resultat
quasi imperceptibles. El “Pla d’actuacions urgents”, acordat pel Ministeri de Foment
després del col·lapse que va patir el servei de rodalies els mesos d’octubre i novembre ha
quedat en no-res.
D’una banda, hi ha un problema de dèficit d’inversió, que tendeix a esdevenir estructural.
En efecte, per bé que el 27 de setembre Estat i Generalitat van signar un conveni
d’inversió per a la millora de la xarxa ferroviària a Catalunya en els pròxims sis anys amb
un compromís per part de l’Estat d’aportar 2.363 milions d’euros, el cert és que per al
2007 el Ministeri de Foment ha pressupostat una inversió de 37 milions d’euros. Amb
aquest ritme es necessitaran més de 63 anys per acabar totes les inversions previstes.
D’altra banda, hi ha un problema greu de capacitat de gestionar correctament la xarxa de
rodalies que s’ha agreujat de manera exponencial durant el darrer any.
No té sentit que la mobilitat diària de milions de persones de Catalunya hagi de decidir-se
a 650 quilòmetres de distància.
Cal afrontar de manera peremptòria el traspàs a la Generalitat dels serveis de transports
de viatgers amb origen i destinació a Catalunya, tal i com estableix l’article 169 de
l’Estatut de Catalunya i fer-ho amb les dotacions econòmiques suficients per resoldre els
dèficits assenyalats.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Denunciar el lamentable funcionament del servei de rodalies RENFE de
Barcelona, i la falta de solucions correctes donades per la companyia i el ministeri de
Foment.
Segon.- Instar el Govern Central al compliment urgent de les mesures del Pla de Mesures
Urgents que va anunciar sota supervisió del govern de la Generalitat i d’una comissió
tècnica creada ad-hoc i depenent de l’ATM que avaluï l’estat de la xarxa i les mesures que
el govern de l’Estat implementi
Tercer.- Demanar al Govern de la Generalitat a negociar el traspàs immediat a la
Generalitat dels serveis de transport de viatgers amb origen i destinació en el territori de
Catalunya, tal i com s’estableix en l’article 169 de l’Estatut de Catalunya, amb la
incorporació d’un fons de finançament extraordinari per fer front al dèficit d’inversions
acumulat i a les necessitats futures de la xarxa de rodalies i regionals.
Quart.-. Demanar al Govern Central el compliment del conveni Estat- Generalitat de 27
de setembre 2006 que preveu una inversió de 2.363 milions per a la millora de la xarxa
ferroviària a Catalunya en els pròxims 6 anys.
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Cinquè.- Sol·licitar al Govern Central que tal i com va acordar, augmenti el nombre de
trens en hores punta per tal de reduir el col·lapse que pateix aquest servei.
Sisè.-. Instar el Govern Central que elabori un informe sobre la puntualitat del servei de
rodalies de Barcelona
Setè.- Instar el Govern Central que emprengui les mesures necessàries perquè s’eliminin
totes les barreres arquitectòniques i d’accessibilitat existents en els mateixos trens, per tal
de millorar-ne la seva mobilitat i fer el servei accessible al conjunt de tota la ciutadania.
Vuitè.- Sol·licitar que RENFE indemnitzi als usuaris afectats pels retards patits a
Catalunya en els últims mesos amb bonificacions als abonaments durant un període
mínim de 3 mesos.
Novè.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la
Generalitat, al Congrés i al Senat, al Govern Central, a l’Associació Catalana de Municipis
i a la Federació de Municipis de Catalunya.
El regidor Joaquim Brustenga diu que la causa és la manca d’inversió de l’Estat a
Catalunya, i la mala gestió. El ritme d’inversió és excessivament baix, d’acord amb els
pactes que es van adoptar, i a aquest pas, caldrien molts anys per assolir la inversió
necessària.
L’Alcalde diu que comparteixen totalment el malestar pels fets ocorreguts a les rodalies de
Renfe, que de ben segur és molt més greu des de la perspectiva de l’usuari diari.
El regidor Armando Cañizares està d’acord també, però diu que la inversió festa és molt
superior a la d’anys passats. Ara, tot el que sigui treure Santa Eulàlia de l’aïllament dels
transports públics, és on realment cal incidir; cal reforçar i fer pressió per a millorar la
comunicació entre Barcelona i Santa Eulàlia, i Granollers i Santa Eulàlia. Com ha dit,
estan d’acord, però potser cal pensar primer en una moció per reclamar més atenció del
servei de transport públic,que fins ara és monopoli de Segalés,, o bé una variació de les
línies o circuits, on hi incloguin Santa Eulàlia.

S’APROVA PER UNANIMITAT

13.

AFERS URGENTS I SOBREVINGUTS

No n’hi ha cap.

14.

PRECS I PREGUNTES

PRECS:
1. El regidor Joan Iglesias diu: Canal Set, després de quinze anys d’emissions regulars,
s’ha consolidat com un element indispensable d’informació i comunicació local. Volem
expressar la felicitació del nostre grup a les persones que fan possible que Canal Set es
mantingui viva. Així mateix convidem als altres grups del consistori que es sumin a
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aquesta felicitació, i alhora proposem des de l’oposició, ja que des del govern no es fa,
l’adopció de l’acord de transmetre a Canal Set la felicitació formal del ple de l’ajuntament
pels seus quinze anys d’emissions regulars.
L’Alcalde diu que la felicitació de tota manera s’ha fet, el dia de la celebració, i li consta
personalment a la directora. Però certament és molt positiu i és totalment escaient que consti
per escrit.
2. El regidor Joaquim Brustenga diu: l’actitud de transparència informativa que el govern
de Santa Eulàlia fa gala esdevé un cop més un simple recurs retòric per quedar bé. Ens
vareu dir que la reurbanització del barri Bellavista no es faria de moment perquè els veïns
havien rebutjat haver d’assumir l’alt cost de les obres. Ara son els propis veïns que ens
informen que han rebut una nova oferta de l’ajuntament, en la que l’aportació municipal
podria més que doblar la inicialment prevista. Volem conèixer les característiques
d’aquesta nova oferta i la justificació del per què es presenta ara, dos mesos abans de les
eleccions municipals, sabent que en qualsevol cas serà un nou ajuntament qui l’haurà de
desenvolupar i dur a terme.
El regidor Armando Cañizares diu que després de la reunió on es va desestimar tirar
endavant les obres, els veïns van preguntar si allò quedava tancat o se’n parlaria de nou.
La setmana passada es va citar la Comissió de veïns i es va explicar un tema que podria
alterar la qüestió, i és la llei de barris, que amb tota seguretat quedarà aprovada abans de
finals d’any, i que contemplarà que es pugui participar en obres necessàries per a la
reurbanització de barris. I si efectivament això és així, per a acollir-s’hi caldrà presentar el
projecte corresponent, i aquest ja està fet. Si es posés en marxa caldria la deguda
aprovació, únicament a efectes de poder demanar la subvenció. De moment però, no es
tira endavant perquè el pressupost segueix essent elevat, i també perquè no té gaire
sentit continuar-ho a dos mesos de les eleccions.
El regidor Joaquim Brustenga diu que voldria haver sabut que es feia aquesta reunió, per
no quedar fora d’aquestes informacions.
3.El regidor Andreu Gual diu: Fa uns quants mesos que varem demanar a la Regidoria de
Medi Ambient l’informe emès per el CEPA que feia referència als resultats de la
implantació de la recollida selectiva a Santa Eulàlia. Varem tornar a demanar-ho al cap
d’un temps i ens van dir, a través de la administrativa de la Regidoria, que ens ho farien
arribar. Avui encara no ho tenim. Les excuses de l’excés de feina i l’anar de bòlit no
justifiquen que no s’atenguin les demandes de la oposició. Aquesta postura
obstruccionista impedeix la legítima tasca de control del nostre grup. Davant d’aquesta
situació demanem al Regidor de Medi Ambient que en les properes 24 hores se’ns lliure
l’informe sol·licitat, o que en aquest moment se’ns digui que no se’ns vol donar
El regidor Santi Martí diu que no es podia donar informe definitiu (cosa que ja s’havia dit
anteriorment), i que es lliurarà de seguida que es disposi.
PREGUNTES:
1. El regidor Joaquim Brustenga fa la següent pregunta: el 27 de febrer es va firmar amb
l’ACA el conveni per solucionar definitivament la inundabilitat des barris propers al Tenes.
A la seva clàusula cinquena s’establia que es realitzarien gestions davant els propietaris
del polígon industrial de Can Magre, per tal d’aconseguir la seva participació econòmica
en el finançament dels 436.151,94 euros en que es calcula el cost de les obres de la fase
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setena del projecte. Volem saber si ja s’ha parlat amb aquests propietaris, i en cas de que
no s’arribi a un acord, com es finançarà l’esmentat import.
L’Alcalde diu que la gestió encara no s’ha fet, però efectivament, es podria anar parlant,
tot i que les valoracions no són definitives, ja que encara s’està fent el projecte.
De Can Magre hi ha una doble vessant, el que puguin aportar els actuals propietaris però
també hi ha prevista una ampliació del polígon a l’Avanç del POUM, i per tant
s’incrementaria el nombre de propietaris entre els que es repartirien els costos.
2. El regidor Joan Iglesias fa la següent pregunta: El problema del consum de drogues
està a tot arreu cada vegada més present entre els joves, també a Santa Eulàlia s’ha
detectat un increment d’aquest hàbit. Volem saber com enfoca aquesta problemàtica el
govern municipal.
L’Alcalde diu que s’ha millorat molt, amb la incorporació d’un coordinador en el Pla de
Prevenció de les Drogodependències, que coordina les 4 educadores que van crear aquest
programa. L’acció és de tipus educatiu, de cara a la prevenció, per mitjà de xerrades,
col·loquis, etc. Una altra vessant és el suport informatiu per la prevenció o bé per deixar
l’`habit si ja existeix. Aquestes serien les accions de caire proactiu, però també hi ha accions
més immediates en relació al consum, amb una doble actuació, policial, i a partir dels
educadors i treballadors socials. El problema preocupa molt en els adolescents, i per això
també s’actua amb els pares d’aquests.
3. El regidor Joaquim Brustenga fa la següent pregunta: Alguns veïns de la plaça Onze de
Setembre ens han fet arribar el seu malestar i preocupació per l’ocupació sistemàtica de
la plaça i carrers del voltant per part de determinats individus amb tot tipus de motos, que
es reuneixen en grups i es dediquen a fer soroll amb els motors engegats i a embrutar
amb deixalles l’entorn. Aquests individus, sovint amb actituds provocadores, causen
alarma entre els veïns, que es veuen impotents davant aquesta agressió. Ens consta que
s’han presentat algunes denúncies al respecte, però la situació segueix igual. Volem
saber què pensa fer el govern per donar solució a aquest tema.
L’Alcalde diu que se’n té coneixement, que recentment hi ha hagut una reunió des de
l’ajuntament per a tractar el tema. S’ha fet actuació policial quan hi ha hagut denúncia, hi
ha hagut identificació de les persones, i també una actuació amb les famílies,
conjuntament amb el tècnic de joventut i amb l’educadora. De vegades, es fa difícil i
complexa l’actuació, ja que en el moment d’aparèixer la policia, el fet denunciat ja no es
produeix. El més òptim seria establir una mena d’acord entre veïns i joves, però es fa
difícil. De totes maneres s’hi està treballant.
4. El regidor Andreu Gual fa la següent pregunta: El divendres passat a La Fàbrica l’equip
de govern va fer l’exposició de la tasca realitzada en els darrers mesos. A diferència
d’altres convocatòries en què només s’anunciava l’acte amb una pancarta al carrer,
aquesta vegada també es van confeccionar uns panells informatius i a més des de
l’ajuntament es van enviar cartes a totes les cases del poble, a les associacions, a les
entitats, etc., i es va anunciar per Canal Set, tot plegat per una assistència de públic força
reduïda. Volem saber quin cost ha representat per l’erari municipal aquest desplegament
de mitjans i a quina partida pressupostària s’ha carregat.
L’Alcade diu que s’ha fet estrictament el que s’ha fet en d’altres ocasions. Desmenteix que
s’hagin enviat cartes a tothom, tan sols se n’han enviat als participants als consells.
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El regidor Santi Martí diu que el cost no és excessiu, i d’altra banda, que va a la partida
d’informació, i no hi ha cap cartell de més, l’increment ha estat en nous plafons, amb
l’objectiu d’arribar a més veïns.
El regidor Andreu Gual diu que s’hauria de sospesar l’afluència de gent amb el cost que
suposa.
El regidor Santi Martí considera que la comunicació és el més important per a la
participació.
5. El regidor Andreu Gual fa la següent pregunta: A la última comissió de vialitat ja varem
advertir que al carrer de la Sagrera no es feia un seguiment de la prohibició d’aparcament
de camions a la zona blava, però hem observat que al cap de dos mesos tot segueix
igual. Voldríem saber per què en aquest barri no es fan complir les normes de circulació
que en el seu moment ja varen ser aprovades per tots els grups municipals.
L’alcalde respon que demanarà comptes de què es fa, però en tot cas, aclareix que no hi
ha cap ordre específica donada al respecte.

Abans d’aixecar la sessió, l’Alcalde es dirigeix al conjunt del Ple i al públic assistent per a
pronunciar unes paraules de comiat del que és el darrer ple ordinari que presidirà com a
alcalde. El Sr. Jaume Dantí, diu que ha estat un honor poder ocupar aquest lloc d’alcalde
de Santa Eulàlia en aquests anys, que és un privilegi poder servir al poble des d’aquesta
responsabilitat. Agraeix la col·laboració dels companys de l’equip de govern, sense
distinció entre els del propi grup d´Independents-ERC, recordant també l’aportació de
Lluís Velasco, com els del PSC. Agraeix igualment la col·laboració dels regidors dels
altres grups municipals que, malgrat les divergències que s’hagin pogut manifestar, han
contribuït a millorar l’acció que s’ha portat a terme. Agraeix especialment l’actitud i la
disponibilitat de tots els treballadors municipals sense els quals seria impossible portar a
bon port l’activitat de l’Ajuntament. I agraeix finalment la col·laboració de tants i tants veïns
que des de l’acord i la discrepància han contribuït a fer realitat l’objectiu de fer avançar
Santa Eulàlia en tots els sentits. Demana disculpes per les limitacions que hagi pogut
tenir, però en tot cas la seva motivació ha estat únicament el servei, la veritat, la
transparència i l’atenció a totes les persones sense diferències.

El regidor Joaquim Brustenga diu que ha estat una satisfacció poder treballar amb una
persona oberta i de fàcil comunicació com ha estat en Jaume Dantí, i que tot i els
diferents criteris en alguns assumptes, el treball conjunt ha estat fàcil. Li desitja sort en la
nova etapa.
El regidor Martí Ferrés expressa que també ha estat un plaer treballar amb ell, i que
continuarà sent així fins les eleccions.
I a dos quarts de deu del vespre s’aixeca la sessió i s’estén aquesta acta, i jo, la
Secretària, ho certifico.
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