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 ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
Caràcter:   ordinari 
Data:              31 de gener de 2008 
Lloc:                Casa de la Vila 
 

 
Assisteixen: 
 
Alcalde 
 
Sr. ENRIC BARBANY I BAGES 

 

Regidors 

Sr. JORDI SALA I DRUGUET 

Sra. ANNA ARNELLA I VENTURA 

Sr. SANTI MARTÍ DIAZ 

Sr. JOAQUIM BRUSTENGA I 

ETXAURI 

Sr. ANDREU GUAL I TOMBAS 

Sra. MARIA BOVER CASANOVAS 

Sra. ISABEL VALLS I BASSA 

Sr. MIQUEL MORET I ESPINOSA 

Sr. MARTÍ FERRES I OLLE 

Sr. JOAQUIM BLANCH CONEJOS 

Sra. ANNA BLANCH LOPEZ 

 
Absències justificades 
 
Absències no justificades  
Sr. FRANCESC MONTES I CASAS 

 
Secretària 
 
Marina Escribano Maspons 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
A la Casa de la Vila les vuit del vespre 
del dia 31 de gener de 2008, 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 
plenàries de dates 8 de 
novembre, 29 de novembre, 13 
de desembre i 27 de desembre 
de 2007 

2. Informació diversa  
3. Donar compte de decrets 

d’alcaldia 
4. Adhesió al Protocol general del 

Pla de Concertació de la Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat 
2008-2011 

5. Modificació Puntual de les NSP 
a l’àmbit de la UAU-3, Font 
d’Abril 

6. Aprovació inicial Ordenança 
Municipal de residus  

7. Ratificar convenis de cessió de 
Can Sabater 

8. Moció sobre l’enregistrament 
dels plens 

9. Moció sobre sol·licitud de 
dictamen jurídic en relació a 
l’enregistrament dels plens 

10. Afers urgents i sobrevinguts 
11. Precs i Preguntes 
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1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS PLENÀRIES DE DATES 8 DE NOVEMBRE, 
29 DE NOVEMBRE, 13 DE DESEMBRE I 27 DE DESEMBRE DE 2007 

 
 
Les actes són sotmeses a votació i, fent constar les dues esmenes que amb 
anterioritat al ple ha fet el regidor Joaquim Brustenga, les actes S’APROVEN PER 
UNANIMITAT. 
 
 
2. INFORMACIÓ DIVERSA  
 
L’alcalde explica que fa tres setmanes va haver-hi una reunió amb el departament 
de Salut de la Generalitat per la posada en marxa del nou CAP. Es preveu acabar 
les obres a finals de febrer, i  que entri en funcionament la 2a quinzena d’abril.  
 
El regidor Santi Martí explica que el dia 7 de febrer es farà el replanteig i inici de 
les obres d’urbanització del c/Pompeu Fabra. Es farà una reunió amb els veïns, 
perquè caldrà tallar el carrer durant algun temps. 
També informa que està actualment en tràmit d’informació pública i fins a mitjans 
de febrer l’expedient de contribucions especials per les obres del carrer del Mig.  
Sobre l’obra de condicionament del vial d’accés per la Font del Bou, hi ha un 
endarreriment, i el camí encara es troba tallat. S’espera poder-lo obrir 
properament. 
El regidor Martí Ferrés explica que s’ha concretat dia i hora per la visita a la Planta 
Agrícola de Compostatge de Torrelles, que serà el 8 de febrer. A les 16’30 h 
s’estarà a l’ajuntament, i la visita és a les 17’30h. S’ha comunicat als que van 
presentar al·legacions  i Canal Set ho anuncia. Fins el 4 de febrer hi ha termini per 
inscriure’s a la visita. En funció del total de gent s’hi anirà amb un transport o amb 
un altre. 
 
La regidora Anna Arnella explica que el passat 17 de gener el Departament 
d’Educació sol·licitud de l’Ajuntament va convocar una reunió, on hi van assistir 
l’Ajuntament, la comunitat educativa, les AMPA i els equips directius i van explicar 
que les obres anaven amb retard, i que es preveia acabar cap al 25 d’abril la 
primera fase. Es va demanar un informe sobre la conveniència de fer el trasllat 
parcial a l’abril o bé esperar fins al juny o setembre i fer el trasllat complet.  Els 
pares i mares estarien d’acord en esperar, però si pogués estar el centre acabat el 
dia 1 de juny, així es tindria més temps pel trasllat. El Departament donarà la 
resposta per escrit.  
 
El regidor Joaquim Blanch explica, en resposta a la pregunta del regidor Joaquim 
Brustenga, sobre la llei de dependència, que s’hi està treballant i en els propers 
dies, tan bon punt estigui clar tot el contingut i formes d’aplicació, s’informarà per 
escrit sobre el seu desenvolupament. 
 
El regidor Jordi Sala informa de les festes que es celebraran properament: el 
dissabte Carnestoltes, el diumenge següent Sant Antoni, i  el 17 de febrer la 
Calçotada. 
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El regidor Santi Martí informa sobre les obres d’abastament d’aigua al Bonaire. 
S’ha estat treballant amb el Serveis Tècnics Municipals, i s’ha estimat un cost de 
15.000€ per portar l’aigua als dos veïns que ho van demanar, està pendent de 
tramitació amb la Diputació per veure on fer la connexió exactament. 
El regidor Miquel Moret considera que aquest import és molt elevat, i que haurien 
de pagar com tots els altres que han signat el conveni, perquè aquestes 
connexions també constaven al projecte.  
El regidor Santi Martí diu que en cap moment s’ha dit que ells haurien de pagar 
aquesta quantitat. En el projecte no hi era, i per tant no podrà incloure’s dins 
d’aquesta obra. I afegeix que els dos veïns no han signat, només un ho ha fet, i 
explica que hi havia dos convenis, un per acollir-se a la portada d’aigua, i l’altre per 
la relació de preus d’escomeses que va donar l’empresa. 
El regidor Andreu Gual pregunta si se’ls pensa cobrar el cost. 
El regidor Santi Martí diu que quan es tinguin els números tancats de tota l’obra, ja 
s’analitzarà. 
 
L’Alcalde informa sobre el Bus Exprés, i la reunió que va tenir lloc entre els cinc 
alcaldes dels municipis que hi participen i la Direcció General del Transport 
Terrestre per presentar el projecte. Aquest va tenir una bona rebuda, i sembla que 
es podrà comptar amb la cooperació que es demana. S’ha acordat fer una reunió 
per presentar el projecte a la Diputació. 
 
 
3. DONAR COMPTE DE DECRETS D’ALCALDIA 

 
 
L’Alcalde dóna compte dels decrets dictats per aquesta alcaldia entre l’1 de novembre 
de 2007 i el 31 de desembre de 2007. 
 

 
4. ADHESIÓ AL PROTOCOL GENERAL DEL PLA DE CONCERTACIÓ DE LA 

XARXA BARCELONA MUNICIPIS DE QUALITAT 2008-2011 
 
 
Vist el protocol general del Pla de concertació de la Xarxa Barcelona Municipis de 
qualitat per al període 2008-2011, que estableix la normativa reguladora entre la 
Diputació de Barcelona i els ens locals que s’hi adhereixin, en el desenvolupament 
del Pla de Concertació. 
 
Atès que l’adhesió al pla de concertació és requisit indispensable per a la 
concertació d’ajuts i la formalització administrativa d’actuacions derivades del Pla 
de concertació. 
Atès que és l’adhesió ha de ser aprovada per l’òrgan competent dels ens locals i 
notificada posteriorment a la Diputació,  
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS:  
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Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana al protocol 
general del Pla de concertació de la Xarxa Barcelona Municipis de qualitat 2008-
2011. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona. 
 

SOTMESA LA PROPOSTA A VOTACIÓ S’APROVA PER UNANIMITAT.  
 

5. MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NSP A L’ÀMBIT DE LA UAU-3, FONT 
D’ABRIL 

 
 
Vista la proposta de Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament a 
l’àmbit de la UAU-3 Font d’Abril, redactada pels Serveis Tècnics Municipal. 
 
Atès que l’objectiu de la modificació és el de delimitar un nou sector (Sector 3), 
segregat del sector 1, que abasti la zona de la UAU-3 compresa entre la carretera de 
Terrassa a Mataró i el límit que toca el terme municipal de Caldes de Montbui, amb 
l’objectiu de possibilitar la reurbanització d’aquest nou sector independentment de la 
resta de l’àmbit de la unitat número 3. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció dels 
següents  
 
ACORDS:  
 
Primer.- Aprovar inicialment la Modificació Puntual de Planejament l’àmbit de la UAU-3 
Font d’Abril, redactada pels Serveis Tècnics Municipals. 
  
Segon.- Exposar aquest acord al públic per termini d’un mes, mitjançant anunci al BOP 
i a un dels diaris de major difusió de la província. Durant aquest termini l’expedient 
restarà a disposició de qui el vulgui examinar i deduir-ne al·legacions. 
 
 
El regidor Santi Martí explica que fa dos anys que l’ajuntament de Caldes, amb la 
Junta de Conservació de Can Maspons, promou l ’urbanització del barri.  
Santa Eulàlia té una part a tocar de Caldes, i en aquells moment d’inici de redacció del 
projecte, es va creure convenient que la urbanització contemplés també els carrers del 
nostre municipis que toquen. El mes de desembre de 2007 es va aprovar el projecte i 
ara estan tramitant l’expedient de contribucions especials. Per poder urbanitzar també 
aquell tram a Santa Eulàlia se li presenten problemes per a poder repercutir quotes 
urbanístiques només als veïns d’aquests carrers, sense modificació hauríem d’imputar 
a tota la unitat sencera. El que fem doncs, és segregar aquests carrers.  
 
El regidor Joaquim Brustenga diu que a primera vista sembla beneficiós per una part 
dels ciutadans, però per l’altra genera dubtes. Durant el mandat passat es van tenir 
reunions per urbanitzar tota la zona. Els veïns van votar en contra. Volen saber si els 
veïns d’aquesta zona hi estan d’acord, tant els que estan afectats per l’obra com els 
que no. 
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El regidor Quim Blanch diu que els veïns de Font d’Abril saben que el tema s’està 
treballant, però una altra cosa és que s‘hagi fet una assemblea. El que pot dir és que 
l’associació de veïns sí que ho sap.  
El regidor Santi Martí diu que els veïns implicats evidentment si que ho sabem, han 
manifestat estar molt agraïts i amb ganes de fer-ho. Els veïns volen que s’urbanitzi 
aquest sector.  
El regidor Brustenga diu que li sembla que és prou important com per haver convocat 
a tota la Font d’Abril i plantejar aqueta qüestió, perquè se’ls segrega una part, i per tant 
seran menys a repercutir en el futur.  
 
El regidor Blanch diu que coneixent el barri, sap quina és la filosofia, les diferències 
que existeixen entre veïns, etc.  en aquesta legislatura s’ha parlat amb l’associació de 
Veïns, perquè ja que es feien canonades, aprofitar per arranjar el barri. Però com que 
no volien urbanitzar, ja no es va convocar assemblea. 
 
L’Alcalde diu que si no s’ha tirat endavant fins ara, no és per falta de voluntat de 
l’administració, sinó pel propi desig d’ells de no fer-ho.  
El regidor Joaquim Brustenga pregunta si l’ajuntament farà la recepció d’aquests 
carrers i la conservació posterior. 
L’Alcalde diu que abans es signarà un conveni entre els dos ajuntaments per 
l’execució de les obres. 
El regidor Santi Martí manifesta que no s’ha parlat encara de com es gestionarà el 
manteniment, i pel que fa al conveni, aquest està avançat en el sentit de poder fer el 
correcte seguiment de l’obra. 
 
SOTMESA LA PROPOSTA A VOTACIÓ S’APROVA PER 7 VOTS A FAVOR 
D’INDEP-ERC I PSC, I 5 ABSTENCIONS DE CIU. 
 
 

6. APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA MUNICIPAL DE RESIDUS  
 

Vist l’avantprojecte d’ordenança municipal de residus elaborada pels serveis 
municipals,  
Atès que l’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple 
de la corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i 23.2.b) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 
 
Atès que el procediment d’aprovació de les ordenances locals n’exigeix l’aprovació inicial, 
la submissió a informació pública i l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del 
text íntegre; 
 
Atès que aquesta Ordenança requereix l’aprovació per la majoria simple, sense que 
calguin quòrums qualificats, per aplicació de l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril; 
 
Atès que l’article 162.2.c) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de 
Catalunya, disposa que les ordenances s’entendran aprovades definitivament amb 
caràcter automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació durant la informació 
pública i l’audiència als interessats subsegüent a l’aprovació inicial; 
 
Vistos l’informe favorable de la Secretaria i el dictamen també favorable de la Comissió 
Informativa amb el vot en contra de CIU  
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Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS:  
 
Primer.- Aprovar inicialment “l’Ordenança Municipal de Residus”, segons el text que 
s’adjunta als presents acords. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública els presents acords i el text de l’ordenança pel 
termini de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, 
mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província, al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El 
termini d’informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació de 
l’Anunci al BOP. 
 
Tercer.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública l’ordenança ara s’aprova inicialment quedarà aprovada 
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la 
seva publicació. 
 
El regidor Martí Ferrés explica que s’han fet vàries reunions a fi d’elaborar la proposta 
d’ordenances que es porten a votació. En aquestes ordenances es presenta  el 
sistema de recollida selectiva de residus que es fa al municipi. S’ha consultat amb 
l’associació de municipis de recollida porta a porta, i tampoc van fer l’ordenança al 
principi, sinó al cap d’un o dos anys de la posada en marxa del sistema. Hi ha d’haver 
una part on es reculli el procediment sancionador, però no és afany recaptatori; les 
sancions s’aplicarien en casos extrems si no fos suficient altres mesures com els 
avisos, informació, etc. En tot cas les ordenances són necessàries per tenir les eines 
per a poder regular el sistema i que funcioni millor. 
 
El regidor Andreu Gual diu que vol fer un matís, diu que en aquesta sala s’ha dit que 
es treballaria per col·laborar, en positiu, amb els grups, etc. i a l’hora d’implantar el nou 
sistema de recollida de residus va haver-hi moltes reunions, però en canvi per les 
ordenances no se’ls ha tingut en compte. Diu que la llei obliga a fer diferenciació de  
fraccions, i a Santa Eulàlia es fa el porta a porta, amb uns resultats prou positius, que 
superen la mitjana de tot Catalunya. Llavors, després d’aquest procés on el ciutadà és 
el principal col·laborador, després d’això es marquen possibles sancions pel mal fer, i 
sancions que poden arribar als 300 euros. Creuen que no és el moment de crear-les. 
En un any i mig s’ha comprovat que el poble ho fa bé, i considera aquesta ordenança 
com una amenaça al ciutadà. Per altra banda diu, hi ha el que s’encarrega de la 
recollida i és una art molt important del procés, i creuen que davant de fets evidents, 
s’ha de posar mesures també a qui fa el servei.  En tota la Vall del Tenes no hi ha 
ningú que apliqui ordenances, només a Sant Feliu, i perquè hi havia problemes 
prolongats en el temps.  
 En altre municipis, com planteja CIU, aposten per l’educació, la instrucció de cara al 
ciutadà.  
Podrien votar a favor si en un lloc digués que l’administració premia a qui ho fa bé, o fa 
afer algun tipus d’exempció al barri on no es presti el servei correctament, Sembla que 
les lleis s’apliquen amb el criteri que els ciutadans són presumptes infractors.  
 Proposen que per demostrar confiança al ciutadà, per la bona feina feta, s’aturi 
l’aprovació de l’ordenança.  
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El regidor Quim Blanch felicita als ciutadans, que diu que han donat una lliçó de 
civisme. Per això estan satisfets amb el sistema.  No és una ordenança repressiva, 
sinó amb l’objectiu de dotar-nos d’un marc perquè en casos extrems tenir eines per a 
les conductes incíviques i reiterades. Després de les diverses campanyes porta a 
porta, alguns veïns continuen incomplint i seguiran fent-ho. L’ordenança recorda drets i 
també obligacions per protegir els interessos d’aquestes majories que estan d’acord 
amb el servei. Per responsabilitat hem de reciclar per protegir el nostre entorn que 
malmetem sovint amb les nostres pràctiques, és per tot això que el vot del seu grup 
serà positiu.  
 
L’alcalde celebra que coincideixin en què els resultats siguin bons i per sobre de l 
amitjana, i se suma a la felicitació als ciutadans. Sobre el procediment, diu que s’han 
fet les aportacions que s’han volgut, hi ha hagut temps suficient però CIU només ha dit 
que no és el moment. És a dir, llevat d’un epígraf de les sancions, no s’ha fet cap altra 
aportació. Reconeixen que el servei ha de millorar, no es fa com es voldria i els 
Serveis Ambientals estan fent molt d’esforç perquè sigui així.  I diu que com a  tot 
comportament d’una comunitat, cal una regulació, una informació a la ciutadania, i un 
marc per poder fer  inspecció i actuar en cas d’infracció.  
Ara bé, aquesta serà en funció de la gravetat i d’altres criteris com el de la reiteració.  
No és oportú dir que és una amenaça; és una eina, és un marc de regulació. Demana 
responsabilitat i coherència per part de tots plegats, CIU mateix ha denunciat 
reiteradament els veïns del Rieral, per tant després cal ser coherents. 
Cal educació, de fet ja s’ha fet el porta a porta, i es farà una nova campanya, ; també 
cal millorar el servei, però és necessària una regulació. Els punts d’emergència estan 
així per alguna deficiència del servei, però també pel comportament de les persones.  
Sobre si l’ajuntament hauria de premiar el ciutadà, diu que l’ajuntament està contenint 
una taxa amb increment molt per sota del cost real del servei i també ha introduït 
bonificacions, aquesta és la manera de premiar. I no es parla de presumptes 
delinqüents, una ordenança el que fa és regular.  
 
El regidor Andreu Gual diu que el regidor Quim Blanch ha parlat només de casos 
extrems, però l’ordenança no ho diu això, no diu quan es comença a aplicar. S’aprova 
el que diu el text, la resta és filosofia.  
Sobre procediment per les ordenances, el debat necessari no creu que era el detall de 
les ordenances, sinó si cal o no tenir-les, i en això no hi han participat. Respecte el 
servei, arribar a aquest punt demostra fracàs en la gestió per aconseguir que es faci 
bé el servei per l’empresa concessionària. Per últim parla de la figura de l’inspector, 
que no sap qui serà ni quin criteri seguirà.  
 
El regidor Quim Brustenga diu que es poden creure que la voluntat és la de ser 
flexible, i de només aplicar en casos extrems. Però el cas és que els polítics canvien i 
el que quedarà per escrit és el que consta ara a l’ordenança Si aquesta era la voluntat, 
s’hauria de fer constar a l’ordenança. Per tant, només està a la voluntat de govern.   
 
L’Alcalde llegeix article 45è de l’ordenança, i explica que aquest article regula 
adequadament la gradació de les sancions i en qualsevol cas és com les altres 
ordenances vigents del municipi (de vehicles i vianants, etc.). El govern creu oportú 
l’aprovació d’aquesta ordenança perquè defensa els ciutadans, i perquè la infracció 
reiterada d’un veí no perjudiqui la resta.  
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El regidor Joaquim Brustenga diu que ells estan per la pedagogia, haurien estat 
d’acord amb què hi hagués una proposta d’inversió per acció pedagògica. I ells amb 
això no hi estan d’acord.  
 
 
L’alcalde diu que per a que tinguin vigència les ordenances s’exigeix tot una tramitació, 
i paral·lelament s’està treballant des dels Serveis Ambientals amb una nova campanya 
educativa. Celebra la predisposició de CIU d’invertir en educació.  
 
SOTMESA LA PROPOSTA A VOTACIÓ S’APROVA PER 7 VOTS A FAVOR 
D’INDEP-ERC I PSC, I 5 VOTS EN CONTRA DE CIU. 
 
 

 
7. RATIFICAR CONVENIS DE CESSIÓ DE CAN SABATER 

 
 

Vistos els convenis subscrits entre l’ajuntament i la Sra. Carme Vinyeta d’una banda, el 
Sr. Sampera d’altra banda i amb el Sr. Falgà, tots ells derivats del Projecte del vial 
d’accés a Can Sabater a la Ctra. BV-1435 de Parets a Bigues, en el PQ. 9.200 en el 
terme municipal de Santa Eulàlia, aprovat definitivament en data 17 de maig de 2007.  
 
Atès que entre febrer i maig de 2007, l’Ajuntament va subscriure convenis urbanístics 
amb tres propietaris de Can Sabater, en què aquests cedien terrenys, a fi i efecte 
d’executar les obres del projecte esmentat. 
 
Vist el dictamen favorable de la comissió informativa, 

 
Es proposa al Ple l’adopció del següent  

 
 

ACORD:  
 

 
Ratificar els convenis subscrits amb els propietaris Sra. Carme Vinyeta, Miquel 
Sampera i Jaume Falgà, per l’execució de les obres del Projecte del vial d’accés a Can 
Sabater a la Ctra. BV-1435 de Parets a Bigues. 
 
El regidor Joaquim Brustenga diu que tenen objecció en dos dels convenis, per la 
manera en què s’han redactat.  
El primer és el de Jaume Falgà, en la clàusula 7a diu que cedeix per ocupació 
temporal de forma gratuïta, però en realitat no ho és, perquè en el contracte de 
permuta, se li entrega una porció de terreny de superfície superior a la que cedeix, 
perquè s’entén que és com a compensació de la cessió temporal, de manera que 
aquesta no és gratuïta.  
En segon lloc planteja un dubte en relació al contracte de compra venda amb el Sr. 
Sampera, pregunta si es farà escriptura pública i quin serà el tràmit atès que 
l’ajuntament compra, i per tant és una transmissió, i després permuta, una segona 
transmissió. Demana quan sigui possible, poder veure la minuta del notari.  
La Secretària explica que de moment s’ha fet una provisió de fons però encara no es 
disposa de la minuta.  
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SOTMESA LA PROPOSTA A VOTACIÓ S’APROVA PER UNANIMITAT.  

 
 
8. MOCIÓ SOBRE L’ENREGISTRAMENT DELS PLENS 
 

Moció que presenta el grup de CIU:  
 

És manifesta la voluntat de tots els grups municipals de que la informació i la 
transparència siguin un hàbit en l’acció municipal. Govern i oposició coincidim, 
feliçment, en aquest noble objectiu. Hem de ser generosos en l’esforç dirigit a donar a 
conèixer l’activitat del consistori i intentar habituar al ciutadà a que s’interessi per la 
feina que duem a terme els seus representants. És en aquest sentit que durant el 
mandat anterior, el nostre grup va plantejar la possibilitat de que Canal Set 
retransmetés en directe els Plens, però raons d’índole tècnica invocades en aquell 
moment van desaconsellar portar-ho a la pràctica. Potser ara caldria considerar la 
possibilitat de que la nostra televisió local enregistrés íntegrament els Plens i que es 
poguessin veure posteriorment en la seva totalitat en diferit. Tenim la sort de disposar 
d’un mitjà que molts pobles ens envegen, i en podríem treure més profit.  
 
Paral·lelament, tractant-se el Ple d’un acte públic, el nostre grup té interès en poder-lo 
enregistrar en àudio o en vídeo per analitzar-lo després en profunditat. També a 
l’anterior mandat ho varem demanar i se’ns va negar, malgrat que aquesta possibilitat 
alleugeria a més a més en gran manera la difícil tasca de la Secretària de la 
corporació, que podria redactar l’acta sense la pressió de la improvisació i amb més 
garanties de fidelitat al desenvolupament del Ple.  
 
Convençuts com estem del dret que empara la nostra petició,  
El grup de CIU proposa al Ple l’adopció el següent  
 
ACORD:  
 
 
ÚNIC.- Autoritzar expressament als ciutadans que ho desitgin i en especial als grups 
municipals, a que enregistrin en àudio o en vídeo les sessions dels Plens municipals. 
 
El regidor Joaquim Brustenga planteja la moció, dient que és una mesura que pot 
beneficiar a tothom, govern i oposició. Estan convençuts que és legal i que a altres 
pobles, grans i petits ho fan, per això presenten aquesta moció.  
 
L’alcalde recorda que la llei estableix, en relació a l’enregistrament, que cal 
l’autorització expressa de l’alcalde. Diu que les millores que introduïm han de ser 
viables, factibles i assumibles. 
En aquest sentit, veient el desenvolupament dels plens darrerament, ja es va plantejar 
fa temps a secretaria la conveniència de gravació, per la confecció de les actes i per 
l’accés dels regidors si ho necessiten, Sembla oportú que es procedeixi a fer 
l’enregistrament. Ara bé, l’acta ha de ser un document fedatari, on s’hi recullin els 
acords i on es reflecteixi l’argumentació dels diferents punts. No és oportú que hi hagi 
enregistrament diversos, per part de veïns i regidors.  
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Sobre Canal Set, cal tenir en compte el criteri periodístic, i també la relació 
benefici/cost. Es rebutjarà la moció, però de seguida que hi hagi mitjans tècnics, es 
farà l’enregistrament dels plens. 
 
El regidor Joaquim Brustenga diu que l’alcalde no ha dit gaire cosa en quant a 
l’enregistrament per part de veïns i regidors. Demana una explicació. 
La regidora Isabel Valls diu que més informació és més democràcia, i que no ha de fer 
por, que no sap per què no és oportú, en un poble on hi ha mitjans per fer-ho. Està 
d’acord amb la qüestió del criteri periodístic, però es pot arribar a un acord amb SET 
Comunicació, hi ha maneres de finançar-ho. Vol saber com s’han avaluat els costos i 
quins sistemes es faran servir.  
 
L’Alcalde diu que no se saben els costos, perquè encara no se sap quina solució serà 
la millor, si gravadora, micròfons, etc. Diu que el motiu no és la por a la informació, 
però no ho consideren una millora en el desenvolupament de les sessions. 
 
El regidor Brustenga diu que ells –els interessats- han de decidir si és o no una millora. 
Per CIU és una gran millora.  
L’Alcalde diu que no es coneixen experiències d’altres poblacions on gravi el públic o 
els regidors.  
 
El regidor Miquel Moret diu que no entén com no es pot gravar amb la televisió, essent 
una eina que té el poble. Té la sensació de censura, i fa la comparació amb el 
parlament de Catalunya, on sí que es grava.  
 
L’Alcalde repeteix que cal tenir en compte la relació entre el cost que suposa i el 
benefici que se’n deriva, i en relació al comentari sobre el parlament de Catalunya, 
indica que en aquesta instància no hi poden assistir els ciutadans i en canvi al Ple sí. 
 
 
SOTMESA LA PROPOSTA A VOTACIÓ ES REBUTJA PER 5 VOTS A FAVOR DE 
CIU I 7 VOTS EN CONTRA D’INDEP-ERC I PSC.  
 
 

9. MOCIÓ SOBRE SOL·LICITUD DE DICTAMEN JURÍDIC EN RELACIÓ A 
L’ENREGISTRAMENT DELS PLENS 

 
 
Interessa al grup de CIU poder enregistrar en àudio o en vídeo les sessions dels Plens 
municipals, i com ens consta clarament que la nostra pretensió és ajustada a dret,  
 
Per això, el grup de CIU proposa al Ple l’adopció el següent  
 
ACORD:  
 
ÚNIC.- Sol·licitar d’immediat als serveis jurídics de l’ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana l’elaboració d’un dictamen jurídic que determini si els grups municipals tenen 
dret a enregistrar en àudio o en vídeo les sessions plenàries de l’ajuntament. 
 
El regidor Joaquim Brustenga diu que amb aquest dictamen volen saber si poden o no 
els grups municipals enregistrar els plens. 
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L’Alcalde diu que no hi té cap inconvenient en què es faci dictamen, de fet ja s’ha estat 
treballant en aquest dictamen des de serveis jurídics.  
 
SOTMESA LA PROPOSTA A VOTACIÓ S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
 

10. AFERS URGENTS I SOBREVINGUTS 
 
1. RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA 
Es sotmet a votació la ratificació de la urgència de la inclusió com a punt del ple, com a 
afer urgent i sobrevingut, la  “Suspensió potestativa de tramitacions i llicències 
urbanístiques”.  

S’aprova per 7 vots a favor d’Indep-ERC i PSC i 5 vots en contra de CIU. 
 
2. SUSPENSIÓ POTESTATIVA DE TRAMITACIONS I LLICÈNCIES 
URBANÍSTIQUES 
 
En l’article 3.2 de la normativa de les Normes Subsidiàries de Planejament es 
concreten els supòsits que justificaran la seva modificació, i actualment es donen 
circumstàncies que justifiquen aquesta modificació en els àmbits qualificats de clau 1 
(casc antic). 
 
L’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals recomana a l’Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana procedir a la suspensió de tramitacions d’instruments urbanístics i 
de llicències urbanístiques en els àmbits esmentats. 
  
Vistos els informes emesos, es proposa al Ple l’adopció del següent  
 
ACORD: 
 
Primer.- Aprovar, com a mesura preventiva, la suspensió de tramitació d’instruments 
urbanístics i de l’atorgament de llicències urbanístiques pel termini d’un any i en els 
àmbits qualificats a les vigents NSP com a clau 1 (casc antic) i segons es grafia al 
plànol adjunt que figura en l’expedient. Aquest podrà ser consultat a l’Ajuntament de 
Santa Eulàlia de Ronçana.  
 
L’Alcalde explica que l’objectiu d’aquesta suspensió de llicències és realitzar una 
modificació puntual de NSP que tingui com a objectiu regular la densitat i els 
aparcaments als nuclis de casc antic (zones de clau 1), ja que el POUM recomanava 
aquesta modificació. 
Entre d’altres al Rieral, al c/del mig, on hi ha una densitat de vehicles molt elevada i 
també de població, ja comença a portar preocupacions als veïns. Es considera oportú 
adequar el planejament, i per tant la redacció d’una modificació amb aquests dos 
objectius.  La tramitació preveu que mentre s’estudia i es procedeix a la modificació, es 
puguin suspendre llicències, amb la fi d’assegurar que fins no s’aprova el nou 
planejament, no es presentin nous projectes que podrien contradir-se, o encaixar  amb 
l’objectiu que precisament persegueix la modificació.  
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El regidor Joaquim Brustenga diu que en afany de discreció, s’ha comunicat aquest 
punt a la Comissió Delegada, i per tant amb poc temps i sense treballar-ho amb els 
grups. Per això votaran en contra.  
 
L’Alcalde comprèn el posicionament i se’n fa el càrrec, però per responsabilitat no es 
podia prendre el risc de fer-ne publicitat. Entenen que si no es té un criteri format sobre 
aquest tema, no es vulguin pronunciar. I repeteix que no és perquè no es vol informar, 
sinó pel risc que comporta. Aquest és el procediment que es fa sempre i el que es 
recomana. 
 
SOTMESA LA PROPOSTA A VOTACIÓ S’APROVA PER 7 VOTS A FAVOR 
D’INDEP-ERC I PSC, I 5 VOTS EN CONTRA DE CIU. 
 
 

11. PRECS I PREGUNTES 
 

PRECS:  
 
El regidor Andreu Gual fa el següent prec: Hem constatat un abandonament absolut en 
el manteniment de les instal·lacions del parc infantil de la Plaça de l’Ajuntament, amb 
un tobogan que li falten peces i que representa un autèntic perill pels infants. 
Demanem la immediata reparació del tobogan i la millora en general d’aquestes 
instal·lacions. 
 
El regidor Sala diu que la idea és reemplaçar-lo. 
 
PREGUNTES:  
 
La regidora Isabel Valls fa les següents preguntes:  

1. El dia 27 de setembre de 2007, en el Ple Ordinari que es va celebrar, vam preguntar 
a la Regidora d’Educació, si ella, personalment, estava fent el seguiment del planning 
d’execució de les obres del 2n. C.E.I.P. i li vam demanar, també, que ens lliurés una 
còpia d’aquest planning.  

El dia 16 d’octubre del 2007 vam presentar  una instància a l’Ajuntament , en la qual, 
demanàvem, de nou, el planning  d’execució de les obres. 
El dia 12 de novembre del 2007 una nova instància  a l’Ajuntament, en la que 
demanàvem que se’ns lliurés tota la documentació referent al tema del 2n. C.E.I.P. 
El dia 26 de novembre de 2007 vàrem rebre una resposta de la regidora d’Educació en 
la qual parlava del terminis previstos per a l’acabament de les obres, però en cap cas 
ens donava la còpia del planning d’execució de l’obra, ni ens informava  de si hi havia 
retards  en l’obra executada. I en el Ple Ordinari, la regidora va manifestar que ja ens 
havia lliurat la documentació. Les obres s’han endarrerit per raons que tots ja sabem. 
No vàrem poder començar el curs. Després s’havia d’acabar la primera fase el 18 de 
febrer. Ara ja es diu que s’acabarà a finals d’abril. 
Preguntem, de nou:  
 
a) La Regidora d’Educació disposa del calendari d’execució de l’obra?  
b) Si és així, ens pot dir de forma clara el retard que portem sobre calendari en 
aquests  moments? 
c) La Regidora d’ Educació o “algú” ens pot lliurar una còpia d’aquest calendari? 
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d) Per què des de la seva Regidoria no s’informa amb transparència des del primer 
moment i s’amaga informació?  
 
A les preguntes formulades, la regidora Anna Arnella respon que ja els va demanar el 
calendari a l’empresa, perquè no és l’ajuntament qui porta les obres de l’escola, sinó la 
Generalitat, i el que se’ls ha donat és allò que ha lliurat l’empresa. Es va donar tot 
quan es va rebre tota la documentació completa. El seguiment per descomptat s’està 
fent. Fins el dia 17 de gener no es va dir que hi havia retard. En aquest punt, la 
documentació ja era en mans de CIU. Reitera que s’ha donat la informació disponible 
en tots els moments.  
 
La regidora Valls diu que se’ls va donar un document que no era un calendari 
d’execució d’obres. Si es disposés d’aquest, es podria fer seguiment mensual, 
setmanal de les obres. 
 
L’Alcalde diu que la regidora ha donat la informació de què disposava. Quan el 
proveïdor, en aquest cas és una empresa que proveeix a GISA que proveeix al 
Departament d’Ensenyament i aquest a l’Ajuntament, la gestió és complexa i 
complicada. No és una obra gestionada per l’Ajuntament, i per tant és difícil fer-ne el 
seguiment. No demana satisfacció, però sí comprensió.  
 
La regidora Isabel Valls diu que no s’ha queixat de la responsabilitat de l’Ajuntament, 
perquè entén que surten imprevistos, però sí de la manca d’informació als grups. S’ha 
demanat reiteradament aquesta informació.  
 
L’Alcalde diu que no està satisfet de la documentació que ha donat la Generalitat. 
 
2 .- El dia 27 de setembre del 2007 en el Ple Ordinari que es va celebrar, li varem 
demanar a la Regidora d’Educació que organitzés una comissió de seguiment de les 
obres del 2n. C.E.I.P. per poder fer un repàs setmanal de l’evolució de l’obra, d’acord 
amb el pla d’execució previst  i perquè d’aquesta manera hi hagi una informació clara, 
puntual i objectiva. I li demanàvem formar part d’aquesta comissió. 
Per poder tenir alguna informació de quins eren els retards reals que s’estaven   
produint, el dia 8 de novembre demanàvem, sempre a través d’instància, quan 
s’estrenaria el nou centre escolar.  El dia 26 de novembre del 2007 se’ns va contestar 
que no es veia necessari crear cap comissió de seguiment de l’obra, perquè ja tindrien  
informació, si hi havia alguna incidència. El 17 de gener d’enguany hi va haver una 
visita a l’obra amb algunes parts interessades, perquè ara ja hi ha incidències i no pas 
menors. Ja s’ha anunciat  que la 1a fase de l’obra s’acabarà a finals d’abril.  
Hauríem pogut fer el seguiment ordenat de l’obra, disposant de tota la informació, però 
sembla que es funciona sobre la marxa. I pregunta: 
 
a) La Regidora d’Educació no creu que hauria estat molt més correcte, més integrador, 
més rigorós i més transparent  fer el seguiment de l’obra des del primer moment  i amb 
totes les parts que hi han mostrat interès? 
 
b) Per què no s’ha convidat formalment al Grup Municipal de CIU a les reunions amb 
el Departament d’Educació i a les reunions informatives que s’han celebrat tant a 
l’Ajuntament com a l’obra? Per què no s’ha fet si ho varem sol·licitar quan van 
començar les obres? O la Regidora d’Educació menteix  quan diu, parlant de la 2a 
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Escola Bressol: “volem que sigui el més participatiu possible i que la gent de Sta. 
Eulàlia senti que aquesta escola s’ha fet entre tothom qui hi ha volgut participar”? 
 
La regidora Anna Arnella diu que és molt difícil accedir a les obres quan és la 
Generalitat qui les gestiona, però sí és possible amb l’escola bressol, perquè és un 
projecte municipal. La convocatòria es va fer a la Comunitat educativa, i allí hi ha 
membres de CIU, com la Sra. Maria Bover.   
La regidora Maria Bover diu que ella hi és com a mare, però no com a representant de 
CIU. La regidor Anna Arnella diu que tot i que hi és com a mare, també és de CIU i per 
tant la informació l’han tingut en tot moment.  
 
3.- Demanem a la Regidora d’Educació que concreti a qui es refereix quan parla de 
”Comunitat Educativa”?  
 
La regidora respon que es refereix als pares i mares, equips docents i directius dels 
centres docents.  
 
4.- Insistim en la pregunta que ja vam formular en el darrer Ple del passat dia 29 de 
novembre: 
a) S’ha dit que la segona Escola Bressol iniciarà la seva activitat educativa el setembre 
del 2009. Quin és el calendari de treball previst, que té la Regidoria d’Educació, des 
d’ara i fins el mes de setembre del 2009?   
 
La regidora Arnella respon que ara s’està fent el projecte constructiu, i pren nota per a 
fer la calendarització del procés. 
 
5.- Demanem formalment que un representant del nostre Grup Municipal pugui assistir, 
des d’ara, a totes les reunions que es celebrin per endegar el projecte de la segona 
Escola Bressol del nostre poble i així hi puguem participar des del primer moment.  
 
La regidora Anna Arnella diu que es va comunicar per carta, als representants del grup 
municipal la convocatòria de reunió.  
La regidora Valls diu que no l’han rebut. 
 
La regidora Maria Bover fa les següents preguntes:  

1.- Hem sentit a diferents mitjans de comunicació que el nou CAP entrarà en 
funcionament pel mes de març, portant 6 mesos de retard. Voldríem saber a que es 
deu aquest endarreriment. 
 
L’alcalde explica que segons CAT Salut hi ha hagut problemes amb l’empresa, 
relacionat amb la mala implantació del seu equip de professionals. Hi ha hagut una 
acumulació d’endarreriments per aquesta causa.  
 
2.- En el ple del passat mes de setembre us varem preguntar pel nou centre de dia, 
sabent que una de les residències de la tercera edat del nostre poble tenia interès en 
ampliar per crear un Centre de Dia. Aleshores ens vareu dir que volíeu començar a 
parlar amb aquestes persones per veure les possibilitats. Volíem saber si ja heu iniciat 
les converses i quin ha estat el resultat. 
 
El regidor Quim Blanch respon que s’està esperant el projecte que és imminent la seva 
entrega, es comunicarà als grups quan entri el projecte.  
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3.- Segons informa l’empresa Ericsson, en alguns barris de Sta. Eulàlia (com ara el 
Bonaire) hi ha deficiència de cobertura de Telefonia mòbil de Telefònica Móviles. 
Aquesta empresa està interessada en la cessió d’un terreny on instal·lar-hi aparells de 
telefonia per poder donar millor cobertura. Volíem saber si s’ha parlat amb aquesta 
empresa i si s’ha arribat a algun acord.  
 
El regidor Santi Martí diu que la companyia Ericsson no s’ha posat en contacte amb 
ells, sí que s’ha adreçat a nosaltres Vodafone, i s’està pendent d’una reunió. Explica 
que Ericsson com a tal no pot muntar instal·lació de cobertura mòbil. Ha d’actuar en 
nom d’un operador de telefonia mòbil. En tot cas s’haurà d’esperar a veure les 
propostes.  
  
El regidor Andreu Gual fa les següents preguntes:  

1.- La Diputació de Barcelona va concedir a l’Ajuntament una subvenció de 5.000,00 
euros pel procés participatiu de l’Agenda 21 Local, i el termini per dur a terme les 
accions previstes finalitzava el desembre del 2.007, cosa que no es va fer, i correm el 
risc de perdre la subvenció si no se’ns concedeix una pròrroga per justificar la 
realització de les esmentades accions. Demanem que ens informeu dels motius del 
per què no s’han fet i quan es pensen dur a terme.   
 
L’alcalde respon que és una de les prioritats i es durà a terme. S’ha demanat una 
pròrroga, fins ara no s’ha fet perquè l’Agenda 21 i el Consell sostenible no se’n podia 
encarregar. Ara s’ha decidit fer-ho com una prioritat.  
 
2.- Al Ple extraordinari per tractar assumptes de la Planta Agrícola de Compostatge es 
van demanar uns estudis de viabilitat i mobilitat, i que contemplessin el cost de l’accés 
a la PAC, els costos d’aigua i energia, el residus generats i a generar, així com 
l’impacte acústic per als usuaris. Volen saber si es faran.  
 
El regidor Martí Ferrés diu que de moment no s’han iniciat, perquè s’està a l’espera de 
tramitar l’expedient d’activitat.  
 
3.- Pregunta sobre el tancament amb cadenes dels Punts d’emergència, que el regidor 
de l’àrea va dir que s’estaven prenent mesures, i volen saber quines són i quan entrarà 
en funcionament.  
 
El regidor Martí Ferrés diu que s’està parlant amb la policia local per a prendre les 
mesures exactes i decidir els senyals a posar. Es mirarà que el més aviat possible, i 
informa que aquesta setmana ha arribat el pressupost.  
 
El regidor Miquel Moret fa les següents preguntes:  

1.- Voldríem que el regidor d’Esports ens donés una explicació del per què 
l’Ajuntament de Santa Eulàlia no va presentar degudament en la data establerta els 
certificats de la part d’obra de col·locació de gespa artificial al camp de futbol, per 
poder justificar així el pagament per part del Consell Català de l’Esport de l’anualitat 
corresponent al 2007 de la subvenció de 151.779,00 euros, i quines conseqüències 
econòmiques es deriven d’aquesta falta de presentació de documents. 
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El regidor Martí Ferrés explica que no hi ha cap conseqüència econòmica, ni cap 
problema de documentació, tan sols s’havia de canviar la data de l’acta de replanteig.  
I explica com es fa el pagament, en diferents mensualitats,. Com estableix l’Institut 
Català de Finances, però en cap cas varia l’import de la subvenció.  
 
 2.- Després de que ho haguéssim demanat en l’anterior Ple i també per escrit, ens 
adonem que s’ha començat a posar ordre al Pavelló, retirant la bastida del  lloc perillós 
i antireglamentari on estava i endreçant els espais, però la realitat és que per vestir un 
sant se n’ha despullat un altre, ja que tot allò que feia nosa s’ha guardat en el quarto 
de la farmaciola, que a més a més segueix sense els aparells i instruments bàsics que 
ha de tenir. Reiterem la necessitat que la farmaciola estigui en perfectes condicions 
d’ús i amb els aparells necessaris per utilitzar en cas d’una emergència. Per això 
instem als regidors d’Esports i de Salut Pública a que ens confirmin si corregiran 
aquesta anomalia, i quan pensen que podrà quedar el tema resolt.   
 
El regidor Martí Ferrés explica que la camilla estarà la setmana que ve, i també el gel 
per si es fan mal. El pavelló s’habilitarà perquè les entitats tinguin un espai. Hi haurà 
una camilla plegable al pavelló i un altra al camp de futbol.  
Referent a les goteres al pavelló, en 3 o 4 setmanes estaran reparades i es farà el 
projecte pel terra del pavelló, de cara a tenir-lo al setembre, que és quan sortiran les 
subvencions. 
 
3.- El programa electoral socialista es feia ressò de les millores que es durien a terme 
al camp de futbol. Tant els vestuaris com les dutxes, el quarto del coordinador, els 
fanals, etc. necessiten urgentment una actuació que per ara no veiem que hi hagi 
voluntat de portar endavant. Demanem al regidor d’Esports que ens informi de si 
properament es pensa fer alguna cosa al camp de futbol.   
 
El regidor Martí Ferrés explica que està previst que l’adequació dels vestuaris vells 
sigui cap a 2a quinzena de juny, en tot cas quan acabi l’activitat del futbol. Sobre el 
quarto del coordinador, surt massa car i no està clar si és la millor opció, de manera 
que de moment no es farà així, i es buscarà quina és la millor manera. De tota manera, 
abans no tenien espai i ara sí, per això es pot i val la pena esperar per fer-ho millor.  
 
4.- Hi ha hagut una sèrie de queixes de veïns en relació a la porta que dóna al carrer 
Països catalans. Es va fer per les veïns de l’associació, i durant la setmana s’hi ha 
posat un rètol però les queixes segueixen, perquè quan es tanca Pinedes és just quan 
s ‘obre la porta i aparquen els cotxes, fent soroll. Pregunta si hi ha un horari establert a 
Pinedes.  
  
El regidor Martí Ferrés explica que n’està assabentat, perquè li ha vingut la queixa no 
per varis veïns, sinó d’un sol veí. Les indicacions són que es tanqui la porta de la 
rampa a les 22’30, quan se’n van del gimnàs. Sobre el bar, l’horari és el fixat, i sobretot 
tenen la indicació de no molestar als veïns.  
 
5.- Voldríem que la regidora de Joventut ens confirmi si el segon pagament de la 
subvenció de 16.200,00 euros que la Secretaria de Joventut de la Generalitat de 
Catalunya ens va concedir s’ha perdut, doncs la documentació s’havia d’haver 
presentat abans de 15 de novembre passat o en un termini extraordinari que acabava 
el 8 de gener d’aquest any, i no ens consta que s’hagi fet. En aquest cas, voldríem 
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saber també les causes d’aquesta manca de presentació i qui n’és el responsable en 
opinió de la regidora.   
 
La regidora Anna Blanch respon que s’ha justificat dins del termini, i ja se’ls farà còpia 
si hi estan interessats.  
 
6.- Durant les passades festes de Nadal els nens i nenes de Santa Eulàlia van rebre 
una carta a casa seva, a nom seu, en paper oficial de l’Ajuntament, on se’ls oferia la 
possibilitat de que els Reis Mags, previ pagament de 10 euros, anessin personalment 
a casa seva a portar-los els regals, i s’indicava als pares que abans lliuressin els 
obsequis als Reis per tal de que aquests poguessin portar-los-hi. Ens consta que a 
més d’un infant se li va trencar d’aquesta manera tan freda i burocràtica, la il·lusió i la 
fantasia que fins aleshores havien envoltat la nit més esperada de l’any. Demanem 
una explicació d’aquest incomprensible procedir que censurem i que de cap manera 
podem entendre. 
 
El regidor Jordi Sala en primer lloc vol agrair l’esforç de la gent que fa possible aquesta 
nit. Lamenta també l’error, i explica que les indicacions han estat sempre que la carta 
fos a nom de la família.  
 
El regidor Joaquim Brustenga fa la següent pregunta:  
 
La Generalitat va atorgar l’any 2005 a l’Ajuntament de Santa Eulàlia una subvenció de 
quasi 45.000 euros per la redacció del POUM fins l’aprovació inicial. Però a l’haver-se 
aturat el procés redactor es va haver de demanar una pròrroga fins el 15 de desembre 
passat, que va ser concedida, però que va resultar novament insuficient perquè encara 
ara no s’han ni tan sols reprès els treballs de redacció, motiu pel qual el novembre es 
va demanar una nova pròrroga, aquesta vegada sense termini, cosa que ens fa témer 
que no serà concedida. Demanem què se’ns pot informar al respecte. 
 
L’Alcalde diu que no té constància de resposta al respecte, però en tot cas, la 
Generalitat té la voluntat que els municipis facin el POUM, i en el moment en què 
s’aprovin aquests planejaments, es donarà la subvenció.  
 
 
I a les onze de la nit s’aixeca la sessió i s’estén aquesta acta, i jo, la Secretària, 
ho certifico.  


