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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Caràcter:       extraordinari 
Data:             3 de setembre 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 

Sr. FRANCESC MONTES I CASAS 

 
 
Secretària 
 
Marina Escribano Maspons 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

A la Casa de la Vila a les vuit del vespre 
del dia 3 de setembre 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:  

 
 
1.- Creació d’una Comissió d’investigació sobre la 
tramitació d’expedients d’adjudicació d’habitatges 
de protecció oficial 
 
2.- Composició i funcionament de la Comissió 
d’investigació 



 

  Pàgina 2 de 2  

L’alcalde,  previ a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia, explica algunes 
qüestions d’ordre.  
Primerament diu que en la instància de CIU en què sol·licitava el ple, no deixa clar 
quins són els punts de l’ordre del dia i quins els acords a aprovar, fet pel qual des de 
l’ajuntament s’ha fet una interpretació de la sol·licitud, davant de la manca de 
concreció, i s’ha fet la convocatòria de ple en el sentit que s’ha considerat que ho 
demanava CIU. 
 
El regidor Joaquim Brustenga diu que hi estaran d’acord sempre i quan els punts es 
cenyeixin al que ells deien a la sol·licitud de convocatòria de ple, tal i com ells ho 
expressaven. 
 
L’alcalde diu que els acords del segon punt de l’ordre del dia es discutirà en el seu 
moment, però avança que tal i com s’ha formulat el text que consta a lla petició, no 
s’ajusta a normativa i no ho pot sotmetre a votació. Com ja ha dit, hi ha d’haver un 
ordre del dia clar, i uns acords clars, i especificats. S’ha hagut d’interpretar el que es 
volia acordar. L’alcalde llegeix el text de la sol·licitud. El primer punt és clar, però la 
resta no ho són.  
 
El regidor Joaquim Brustenga diu que els comentaris de l’alcalde estan fora de lloc, 
però de tota manera, si és així, retiren els punts del ple.  
 
L’alcalde es mostra d’acord, però diu que això és provocat per ells, perquè l’equip de 
govern estava determinat a cel·lebrar ple, i també a acordar crear la comissió 
d’investigació, perquè són els primers interessats a aclarir aquest assumpte. 
 
El regidor Brustenga recrimina que no se’ls informés que la sol·licitud de convocatòria 
no era correcta. 
 
L’alcalde explica que la proposta de comissió que fa CIU no és ajustada a ala legalitat. 
A continuació llegeix un fragment de l’informe de secretaria, en l’apartat de composició 
i funcionament de la Comissió. És per això que es procedeix d’aquesta ,manera, 
perquè no pot sotmetre a votació un acord no ajustat a llei. Diu que l’alternativa és 
trobar una proposta consensuada, o bé no es pot posar a votació la proposta tal i com 
està formulada. 
 
El regidor Brustenga sol·licita que se’ls faci còpia de l’informe. 
L’alcalde respon que el tenen a la seva disposició. 
 
L’alcalde vol mostrar la seva consideració cap als regidors Joaquim  i Anna Blanch, i al 
mateix temps fa una crida als representants dels ciutadans de Santa Eulàlia per tal que 
defensin els seus criteris de projecte de poble amb tota la convicció que calgui, amb 
fermesa, amb arguments, amb discrepàncies. Però que mirin de fer-ho amb obertura, 
veritat i, sobretot, amb consideració a les persones, amb respecte a les persones, 
cuidant les persones. Creu que és el que les persones de Santa Eulàlia desitgen i els 
cal per sentir-se orgulloses del seu poble i per confiar que els seus representants faran 
tot el que estigui a les seves mans per a construir un poble cada vegada millor.  
 
I havent-se retirat els punts de l’ordre del dia pels regidors que n’havien instat 
convocatòria, no hi ha més temes a tractar i a dos quarts menys cinc de nou del 
vespre s’aixeca la sessió i s’estén aquesta acta, i jo, la Secretària, ho certifico.  


