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

extraordinari
15 de maig de 2008
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

A la Casa de la Vila a dos quarts de vuit
del vespre del dia 15 de maig 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 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
Ordre del dia:

Sra. MARIA BOVER CASANOVAS
Sra. ISABEL VALLS I BASSA
Sr. MIQUEL MORET I ESPINOSA

1. Aprovació inicial projecte Segona
Escola Bressol

Sr. MARTÍ FERRES I OLLE
Sr. JOAQUIM BLANCH CONEJOS
Sra. ANNA BLANCH LOPEZ
Sr. FRANCESC MONTES I CASAS
Absències justificades
Absències no justificades
Secretària
Marina Escribano Maspons
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1. APROVACIÓ INICIAL PROJECTE SEGONA ESCOLA BRESSOL
Examinat el projecte d’obres de l’edifici de la segona escola bressol i entorn immediat,
redactat per Ecoarquitectura Gabi Barbeta,
D’acord amb l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals,
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte de la segona escola bressol de Santa Eulàlia
de Ronçana, redactat per Ecoarquitectura Gabi Barbeta, amb la incorporació de les
prescripcions que es detallen a l’informe tècnic que s’incorpora a l’expedient.
Segon.- Sotmetre el projecte a exposició pública pel termini de 30 dies hàbils perquè
aquelles persones interessades puguin consultar-lo i fer els suggeriments i al·legacions
que es considerin oportunes.
Tercer.- L’aprovació definitiva vindrà condicionada a les al·legacions que s’hi puguin
presentar i al compliment de les prescripcions contingudes a l’informe tècnic, restant
definitivament aprovat sense necessitat d’un nou acord.
La regidora Anna Arnella explica tot el procés que s’ha seguit per la redacció del
projecte, que ha comptat amb la participació dels diferents sectors educatius: el consell
escolar, l’escola bressol municipal, etc. A continuació descriu com és l’escola,
destacant-ne el caràcter bioclimàtic, ecoeficient i molt sostenible. També destaca que
hi haurà un pati central de forma ovalada al centre de l’edifici, i que la construcció es
composa de 5 aules per a infants de’1 a 3 anys, una per a nadons i una ludoteca.
Explica que les sales seran diàfanes, amb un passadís ampli on s’hi ubicaran els
armaris.
La regidora Isabel Valls vol mostrar en nom del seu grup queixa a la regidora perquè
no han intervingut en el procés del projecte de la 2a escola bressol, tal i com havien
demanat, amb més motiu perquè aquest equipament, a diferència del segon CEIP
depenia exclusivament de l’ajuntament. Diu que no se’ls ha tingut en consideració per
treballar-hi. Consideren insuficient la participació en el consell escolar, i que volien un
participació més activa en el projecte.
El regidor Joaquim Brustenga diu que s’ha sorprès de veure per Canal Set que l’equip
redactor va venir a mostrar el projecte amb imatges, i creu que hauria estat bon
moment per a fer partícips a la resta de grups municipals, però que no es va fer.
La regidora Anna Arnella diu que ha estat un procés participatiu, des dels diferents
consells escolars celebrats al setembre, desembre i març, i on CIU només ha assistit
al de setembre.
La regidora informa que el proper dia 22 de maig l’equip redactor presentarà el
projecte al consell escolar, i a tal efecte ja s’han fet arribar les convocatòries als
membres del consell.

Pàgina 2 de 3

El regidor Joaquim Brustenga diu que s’està tractant als regidors de la resta de grups
com a ciutadans que no són càrrecs electes del consistori, i reclamen tenir la
informació com a tals, i que se’ls convidi a participar.
El regidor Francesc Montes diu que l’escola és necessària i és convenient que es faci,
però es mostra en desacord amb els arguments pel canvi d’ubicació, dient que no són
sòlids. A banda, s’ha perdut molt de temps, quan de fet CiU i PP ja van proposar l’altra
ubicació. Creu que aquest canvi segurament provocarà un retard, que era innecessari.
L’alcalde diu que ja es va explicar el que feia el cas sobre el canvi d’ubicació, d’una
banda el fet que el terreny presentava argiles expansives i els tècnics van recomanar
que aquest tipus d’edifici no es construís allí, ja que fer-ho suposava uns costos molt
més elevats. El segon motiu era que en el PERI Camí de la Serra hi havia un pla de
desenvolupament que semblava que encaixava amb el tempo de desenvolupament de
l’Escola Bressol , però després s’ha constatat que no era així. Aquests són els dos
arguments que van fer decidir el canvi.
El regidor Francesc Montes diu que el pes del formigó es superior que les altres terres,
i que es podria haver fet, però que entén que tècnicament es pugui justificar el que
interessi. Afegeix que al PERI hi havia possibilitat d’ampliació de l’escola, cosa que no
es dóna al PPO5, tot i així la considera millor ubicació.
L’alcalde es mostra content que tots els grups estiguin d’acord amb que aquest
projecte es positiu. Es demostra de nou la prioritat en el camp de l’educació, ja que en
5 anys s’hauran posat en funcionament dues escoles bressol. A més, el projecte
presenta un disseny sostenible.
La regidora Isabel Valls diu que per part de l’equip de govern es va fer una declaració
d’intencions per fer el procés partícip, però els regidors de CIU reiteren la queixa que
no se’ls ha donat la possibilitat de participar realment.
La regidora Anna Arnella diu que si no hi ha interès ni seguiment perquè no s’ha
assistit als consells escolars ni s’ha fet cap pregunta (només una per escrit), es
pregunta com volen participar.
La regidora Isabel Valls diu que hi ha hagut incidències vàries, la primera que no s’han
rebut les convocatòries dels consells escolars en dues ocasions. L’ única resposta que
s’ha rebut per part de l’equip de govern és que, si es volia participar, el millor que es
podia fer és participar als consells escolars.
L’alcalde diu que han estat prou clars els arguments, i que als consells escolars hi
assisteixen precisament en qualitat de representants del municipi. D’altra banda, les
reunions que es mantenen entre equip redactor i ajuntament són ben lògiques i
necessàries per al seguiment del projecte.
SOTMESA LA PROPOSTA A VOTACIÓ, S’APROVA PER UNANIMITAT.

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