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

extraordinari
17 de maig de 2007
Casa de la Vila

Assisteixen

JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI

A la Casa de la Vila a les vuit del
vespre del dia 17 de maig 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 extraordinària, 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
Absències justificades
ANDREU GUAL I TOMBAS
Absències no justificades

1. Aprovació acta sessió de 29 de
març de 2007
2. Acceptació
subvenció
del
Consell Català de l’Esport per la
instal·lació de gespa artificial al
camp de futbol municipal

DAVID DURAN I VIAPLANA
FRANCESC MONTES I CASAS
Secretaria
Marina Escribano Maspons

3. Atorgament de
fons de solidaritat

subvencions

4. Atorgament de subvencions
entitats i activitats culturals i
esportives
5. Aprovació, si s’escau, de la
concessió del servei de bar i
consergeria de les instal·lacions
de Pinedes del Castellet
6. Aprovació
conveni
de
col·laboració en el Pla de
vigilància
complementària
d’incendis forestals

1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ DE 29 DE MARÇ DE 2007
L’alcalde sotmet a votació l’acta corresponent a la sessió de data 29 de març de
2007 i S’APROVA PER UNANIMITAT.

2. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DEL CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT PER LA
INSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció dels
següents
ACORDS:

Primer.- Acceptar la subvenció de 151.779,00 euros, que ens concedeix el Consell Català
de l’Esport per l’actuació “Pavimentació amb gespa artificial del camp poliesportiu”.
Segon.- Formalitzar un préstec de 108.800,00 euros, amb l’Institut Català de Finances
destinat a l’actuació a dalt referenciada.
Tercer.- Facultar a l’Alcalde, per tal que pugui signar els corresponents documents públics
i privats que siguin necessaris per tal de dur a terme els acords anteriors aprovats.

S’APROVA PER UNANIMITAT

3. ATORGAMENT DE SUBVENCIONS FONS DE SOLIDARITAT
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 29 de març de 2007 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 34.826€ 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,
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

“Estades temporals
nens i nens afectats per Vallès Obert
Manuel Pedraza
les radiacions de la
central nuclear de
Txernòbil”
“Colònies per a infants
sahrauís estiu 2007”

“Escola especial a Iquitos”

POBLACIÓ

SUBVENCIÓ
3.000€

UCRAÏNA
2.100€

Acció solidària amb el
Sahara
Dolors Soriano

Poble Sahrauí

Mosaic
Eva Cansino
Fraternitat Missionera
Verbum Dei
Roser Morera Sardà
Nelson Traslaviña
Amautas
Francesc Sagales
Nelson Traslaviña

Iquitos
Perú
Kinshasa

Tierra Amarrilla
Atacama
Xile

2.000€

“Electrificació barri
Santa Eulàlia”

Ajuntament de Bigues i
Riells i santa Eulàlia de
Ronçana

Somotillo
Chinandenga
NICARAGUA

5.000€

“Plantem un arbre”

Agermanament Santa
Eulàlia-Blangoua

Blangoua

“Ajuda per a casos
socials de minusvàlids
indigents a Kinshasa”
“Conversant
d’educació; organitzem
la vall de Tierra
Amarrilla”

2.000€
2.000€

R.D del CONGO

400€
Camerun

“Construcció d’un gual”

Agermanament Santa
Eulàlia-Blangoua

12.000€
Blangoua

Joseba Mendizabal

Camerun
Amunorchi
Chinandenga
NICARAGUA

Rokpa
Lídia Montsant

Tsö
NEPAL

HUMANA PEOPLE TO
PEOPLE ADPP

Moçambic

“Projecte d’ assessoria
legal per dones anys
2006-2007-2008
municipis d’Amunorchi”
“Escola secundària de
noies de Gannan”

Fundació Pau i Solidaritat

“Apadrinament de la
formació de professors de
l’escola de Formació de
Professors del Futur de
Nhamatanda”.

750€

750€
-------

I destinar la resta de límit pressupostari, d’un import de 4.826€.
. Fons Català de Cooperació al desenvolupament (obligacions com a socis)
. Situacions d’emergència
Segon.- Facultar expressament el Sr. Alcalde per a fer efectius aquests ajuts.
L’Alcalde explica que per a concedir els ajuts s’ha fet un anàlisi del projecte presentat per
cada una de les associacions o entitats, i atenent als criteris de: projectes amb continuïtat,
vinculació de les persones amb Santa Eulàlia o properes, i compliment dels requisits per a
la justificació dels ajuts atorgats.

L’Alcalde subratlla l’aportació a Blangoua; per la plantació d’arbres i la construcció del
gual. Es tracta de continuar amb el mateix projecte, ja que no era suficient amb l’aportació
que ja es va fer. També hi ha continuïtat en la vinculació amb Nicaragua, pel barri de
Santa Eulàlia a Somotillo.
S’APROVA PER UNANIMITAT

4. ATORGAMENT DE SUBVENCIONS ENTITATS I ACTIVITATS CULTURALS I
ESPORTIVES

Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 29 de març de 2007 va acordar la
convocatòria del concurs públic per a la concessió de subvencions a entitats i activitats
culturals 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 €; 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 29 de març de 2007, les següents subvencions:

ENTITATS I ACTIVITATS CULTURALS
Esplai Santa Eulàlia
Casal d'Avis

1500€
3000€

Coral Santa Eulàlia

3000€

Grup de Teatre del Casal

2000€

"Ronçana"Revista de La Vall del Tenes
Fundació Arts Musicals de la Vall del Tenes
El Ganxo
El COP
Assoc. Dones del Tenes

1000€
1200€
650€
1000€
450€

Ball de Bastons "Trinxaires de Sta.Eulàlia de Ronçana"
Grup excursionista Santa Eulàlia Camina

800€
1000€

APINDEP

1400€
Total adjudicat:

17.000€

Límit pressupostari: 17.000€

ENTITATS I ACTIVITATS ESPORTIVES
Societat de Caçadors de Santa Eulàlia

800€

Club Escacs Ronçana
Jordi Vilardebò Casas
Club Ciclista Vall del Tenes
Club de Petanca Can Marquès
Límit pressupostari: 5.000€

1000€
525€
1000€
300€
Total adjudicat: 3.625€

Segon.- Facultar expressament el Sr. Alcalde per a fer efectius aquests ajuts.
L’Alcalde diu que s’ha adjudicat la totalitat de l’import pressupostat. Es demanava a les
entitats que hi hagués la justificació de les subvencions rebudes l’any anterior. Com a fets
a comentar, alguna entitat que l’any passat no es va presentar, que enguany sí que ho
fan. D’altra banda, hi ha vàries entitats que ha coincidit la subvenció demanada amb la
concedida, en canvi en d’altres no s’ha pogut aportar la totalitat de la subvenció
sol·licitada.
El regidor Martí Ferrés explica que hi ha hagut 5 sol·licituds de subvenció d’entitats i
activitats esportives. I en destaca algunes com Escacs Ronçana, que engunay organitzen
un campionat nacional que es celebrarà a la Fàbrica; també el Club Cicilista, per a la seva
passejada popular, i proposa que la inscripció tingui un preu més baix, com seria passar
de 10 a 5€. El Regidor Iglesias diu que potser fer aquesta rebaixa és una mica difícil, per
les despeses que hi ha.
El regidor d’esports diu que no s’ha repartit la totalitat de l’import que hi havia previst per a
subvencions perquè queden algunes entitats com el club de patinatge, el Raid Hípic i la
cursa de la Vall del Tenes, i es creu convenient deixar un romanent per poder contribuir a
aquestes activitats.
S’APROVA PER UNANIMITAT

5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI DE BAR I
CONSERGERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE PINEDES DEL CASTELLET

ATÈS que per acord de la Junta de Govern local en sessió de data 12 d’abril de 2007 es
van aprovar les bases i la convocatòria de concurs per a l’adjudicació del contracte de
gestió de les instal·lacions de Pinedes del Castellet, en règim de concessió;

ATÈS que ha estat publicat l’anunci corresponent del concurs en el BOP núm. 97 de 23
d’abril de 2007 i ha transcorregut el termini per la presentació de proposicions,
ATÈS que la Mesa de contractació, en data 16 de maig de 2007 ha formalitzat l’acta de
lectura de les ofertes i la Comissió de valoració ha proposat l’adjudicació del contracte
esmentat al licitador Jordi Sánchez Moreno,
Per tot, es proposa al Ple l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer. ADJUDICAR a Jordi Sánchez Moreno el contracte de gestió de les instal·lacions
de Pinedes del Castellet en règim de concessió, amb ple sotmetiment al plec de clàusules
administratives generals i al plec de clàusules d’explotació del contracte esmentat, que
s’entendran, aquestes últimes, modificades per les millores que conté la proposició de
l’adjudicatari.
Segon. NOTIFICAR aquests acords a tots els licitadors i requerir l’adjudicatari per tal que
en el termini de quinze dies des de la notificació d’aquests acords constitueixi la fiança
definitiva i perquè, tot seguit, en el termini de trenta dies des de la dita notificació,
comparegui davant la corporació per a la formalització del contracte administratiu.
Tercer. Fer públics aquests acords a través del tauler d’anuncis de l’Ajuntament i del BOP.
L’alcalde diu que de les dues propostes que es van presentar, aquesta és la que s’ha
considerat com a millor.
S’APROVA PER UNANIMITAT

6. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN EL PLA DE VIGILÀNCIA
COMPLEMENTÀRIA D’INCENDIS FORESTALS

Atès que la Diputació de Barcelona, ha tramès a aquest ajuntament el conveni de
col·laboració entre aquesta entitat, diversos ajuntaments i l’ADF en el Pla de vigilància
complementària d’incendis forestals de l’any 2007, el text del qual s’incorpora a
l’expedient,
Examinat i trobat conforme, i d’acord amb el dictamen favorable de la Comissió
Informativa
Es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD:

Primer.- Aprovar l’esborrany de conveni que formalitza la col·laboració de l’Ajuntament
de Santa Eulàlia de Ronçana en el Pla de vigilància complementària d’incendis

forestals de l’any 2007, i facultar expressament el senyor Alcalde per a la seva
signatura i per al desplegament d’aquest acord.
El regidor Santi Martí explica que es tracta de la renovació com cada any, del conveni
de col.laboració, en que l’Ajuntament té les obligacions de col.laborar en la selecció
de personal i de participar en el manteniment dels vehicles, això darrer valorat en una
aportació que no arriba als 300 €.
S’APROVA PER UNANIMITAT.
Per tancar la sessió, l’Alcalde desitja sort als qui es presenten, de cara a les properes
eleccions del dia 27, així com també a aquells que no continuen. I dóna les gràcies a
tots per aquests quatre anys plegats.

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

