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

ordinari
25 de setembre 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
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
Absències justificades
Absències no justificades
Secretària
Marina Escribano Maspons

A la Casa de la Vila les vuit del vespre del
dia 25 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 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 17 de juliol, 3
de setembre i 4 de setembre de 2008
2. Informació diversa
3. Donar compte decrets
4. Modificació preus públics escola bressol
municipal
5. Aprovació plecs de clàusules i
convocatòria de licitació del servei de
neteja
de
diversos
equipaments
municipals
6. Aprovació revisió anual del padró
municipal d’habitants
7. Convocatòria nomenament jutge de pau
8. Aprovació tarifes per subministrament
d’aigua per empresa SOREA
9. Moció que presenta CIU: Per tal que
l’activitat castellera sigui considerada
per la UNESCO patrimoni cultural de la
humanitat
10. Moció que presenta CIU: Sobre la nova
postura de l’Ajuntament de l’Ametlla del
Vallès en relació a la carretera
sol·licitada que descongestionaria el
trànsit per Santa Eulàlia
11. Afers urgents i sobrevinguts
12. Precs i preguntes

Pàgina 1 de 14

1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS 17 DE JULIOL, 3 DE SETEMBRE I 4 DE
SETEMBRE DE 2008
Es sotmet a votació l’acta del 17 de juliol i S’APROVA PER UNANIMITAT
Es sotmet a votació l’acta del 3 de setembre i S’APROVA PER UNANIMITAT
Es sotmet a votació l’acta del 4 de setembre i S’APROVA pels regidors que hi van
assistir, dels grups d’INDEP- ERC i de PSC.
2. INFORMACIÓ DIVERSA
La regidora Anna Arnella expressa la satisfacció de l’equip de govern per la posada en
marxa del segon CEIP. Avui mateix s’ha signat la última acta d’ocupació i ara resta
signar l’acta de recepció. Explica que s’ha treballat molt perquè tot estigui a punt i tant
els mestres com els alumnes estan molt contents amb el centre. Paral·lelament amb la
construcció del centre, s’han urbanitzat els carrers del voltant, s’ha contractat un nou
conserge, s’han modificat els sentits de circulació dels carrers propers a l’escola, s’ha
contractat el subministrament de material higiènic, etc.
Pel que fa a la segona escola bressol, les obres ja han començat, i es preveu que
estigui enllestida pel curs que ve.
El regidor Joaquim Brustenga diu que la satisfacció és compartida per l’oposició.
L’alcalde explica que en el termini per a presentar suggeriments al Pla territorial
Metropolità de Barcelona, el 24 de juliol es van acordar una sèrie de suggeriments i
propostes per part de Santa Eulàlia, que s’han enviat al departament. En síntesi, el
que recull l’escrit és que és positiu que es faci el Pla Territorial i que es plantegi amb
criteris de desenvolupament sostenible. Els criteris que s’han fet arribar perquè es
tinguin en consideració són els següents: excloure dels àmbits d’espais de protecció
especial tots els sectors de nou desenvolupament establerts a l’avanç del POUM; els
espais forestals del bosc de Can Brustenga i la costa de Can Magre es proposa que
siguin àrees de protecció especial; sobre les àrees urbanes es considera adequat el
creixement moderat que proposa el pla si bé es suggereix que es consideri com a
base de càlcul de creixement les zones urbanes que hi ha actualment al Rieral i La
Sagrera perquè el que ells han proposat no s’ajusta a la realitat; sobre les àrees
residencials, s’apunta que cal tenir en compte les particularitats de cada municipi. I pel
que fa a les dues noves polaritats urbanes al sud de la Vall del Tenes i al sud de la
riera de Caldes, l’ajuntament no les considera adequades.
(En aquest moment s’incorpora el regidor Francesc Montes)
L’alcalde explica que l’Ajuntament valora positivament l’accés a la C17 que planifica el
pla i també considera molt encertat que no contempli el Quart Cinturó. Pel que fa a la
Ronda del Vallès, l’Ajuntament ha manifestat que convé estudiar bé les necessitats i
que si ha de ser una via vallesana serveixi a la mobilitat del Vallès i no a la
transnacional i transcorri pel centre de gravetat de les necessitats.
Sobre l’eix Tenes/Congost, la proposta de l’Ajuntament és que el desdoblament sigui
sobre la mateixa C-17; respecte el transport col·lectiu, es considera prioritari impulsarlo, amb menció especial al Bus Exprés.
Finalment explica que l’ajuntament es posa a disposició de la Comissió per a treballar
conjuntament.
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El regidor Martí Ferrés explica que s’ha fet una valoració de com funcionava la
recollida de residus i han aparegut alguns elements a tenir en compte: el paper de la
zona 3 anava barrejat amb FIRM i no era possible fer-ne el reciclatge. Per tal de fer
més acurat el servei es proposa un canvi, i és a la zona 3 la recollida de FIRM de
dijous a dissabte i el paper de dissabte a dijous. Pels grans generadors en la recollida
de FIRM es retira el dijous. Aquests canvis seran a partir d’octubre.
El regidor Santi Martí explica en referència a les obres de la segona escola bressol,
que s’han començat els treballs de replanteig, i ja estan fetes les feines preliminars, el
tancament del recinte i el pla de seguretat i salut, l’aparcament i l’emmagatzematge de
materials. L’empresa que està al càrrec d’aquesta obra és Bosch i Pascual.
El regidor Jordi Sala explica que aquest diumenge es celebren les jornades europees
de territori i les jornades de mobilitat sostenible i segura, a la que ens adherim amb
una sortida en bicicleta. L’activitat s’està coordinant entre les àrees de cultura i medi
ambient. El diumenge també hi haurà busos dels anys 60, amb coordinació amb el
pobles de la Vall del Tenes, fent un recorregut de Lliçà de Vall a Bigues.
Explica també que la setmana del 28 al 5 d’octubre el bus municipal serà gratuït per
tothom. A partir del 5 d’octubre serà gratuït per tots els jubilats de Sanat Eulàlia, que
estiguin empadronats, i que siguin majors de 65 anys.
L’alcalde respon a la pregunta del regidor Andreu Gual del ple passat respecte al cost
de l’estudi de satisfacció del comerç fet per la Fundació Martí l’Humà, que ha estat de
8.500€, aprovat a la Junta de Govern Local de 29 de maig d’enguany.
3. DONAR COMPTE DECRETS
L’Alcalde dóna compte dels decrets dictats per aquesta alcaldia des del número 114
al 138 entre l’1 de juliol i el 31 d’agost de 2008.
4. MODIFICACIÓ PREUS PÚBLICS ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL
Atès que s’ha estimat convenient fer una modificació dels preus del servei de l’escola
bressol municipal,
Vista la proposta emesa pel regidor d’Hisenda,
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa amb l’abstenció de CIU,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la modificació dels preus públics per al Servei d’Escola Bressol Municipal
segons les tarifes que s’annexen.
Segon.- Fer públics aquests acords a través del tauler d’edictes de l’Ajuntament i del
BOP. Aquesta darrera publicació determinarà l’eficàcia dels preus públics aprovats.
Tercer.- Instar l'Alcaldia pel desplegament i l’execució d’aquests acords.
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ANNEX: PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA
BRESSOL MUNICIPAL

*Tarifa 1. Quota mensual d’escolaritat
149€ X 10 mensualitats
Tarifa 2. Altres serveis:
Dinar diari
fixe
Dinar
esporàdic
* Hora extra diària (durant tot el
mes)
*Hora extra
esporàdica

7,1 €/dia
8,2 €/dia
34 €/mes
2,45€/hora extra

* Aquests serveis s’incrementaran un 30% per als no residents a Santa Eulàlia de
Ronçana.
La regidora Anna Arnella explica que s’ha fet en base al terç que correspon aportar per part
de les famílies i en base a les despeses de personal i l’IPC previst, i fent també la
comparativa amb pobles del voltant. Santa Eulàlia és dels pobles de la Vall del Tenes amb
quotes més baixes. Fent els càlculs s’ha considerat fer aquest increment.
La regidora Isabel Valls diu que està d’acord amb aquest criteri, però pregunta si no hi ha
hagut cap altra possibilitat que finalment augmentar per sobre de l’IPC. Els sap greu que
l’increment sigui molt més que l’IPC.
La regidora Anna Arnella respon que els costos han augmentat considerablement:
augment de contractacions per baixes maternals, educadora de suport a nenes amb
necessitat educatives especials i increment de costos de material i manteniment.
L’alcalde explica que els costos han augmentat un 9.8%, i hi havia dues opcions, o bé
repercutir-ho a tot el poble, o bé fer-ho en part a les persones que es beneficien
d’aquest servei. S’ha optat per la segona.

Es sotmet l’acord a votació i S’APROVA PER UNANIMITAT

5. APROVACIÓ PLECS DE CLÀUSULES I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ DEL
SERVEI DE NETEJA DE DIVERSOS EQUIPAMENTS MUNICIPALS

Atès que és procedent una nova contractació per a la prestació del servei de neteja de
tres equipaments municipals existents i d’un quart equipament de recent construcció i
posada en funcionament,
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Atès el que disposa la Llei 30/2007 de Contractes del sector Públic en referència als
contractes de serveis,
Vistos els plecs de clàusules economicoadministratives així com les prescripcions
tècniques i els seus annexos, que han de regir la contractació del servei,
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment els Plecs de clàusules economicoadministratives i
prescripcions tècniques particulars que han de regir la contractació del servei de neteja
a diversos equipaments municipals.
Segon.- Sotmetre els plecs a informació pública per un període de vint dies hàbils,
mitjançant l’anunci al BOP, al DOGC i al tauler d’edictes de l'Ajuntament, als efectes de
presentació d’al·legacions, en el benentès que, si en aquest termini no es formula cap
al·legació, el plec restarà definitivament aprovat sense necessitat de nou acord.
Tercer.- Procedir a la licitació per a contractar l’esmentat servei i, a aquest efecte, publicar
simultàniament l’anunci de convocatòria, amb subjecció a les prescripcions del Plec de
clàusules economicoadministratives particulars, si bé condicionada a allò que disposa
l’article 122 del RDLeg. 781/1986.
Quart.- Delegar expressament a la Junta de Govern Local la competència per a la
resolució de les al·legacions que hi puguin haver als plecs, i per a l’adjudicació del
contracte, amb el benentès que se’n donarà compte al Ple de la Corporació.
La regidora Anna Arnella explica que la nova llei de contactes del sector públic i
l’existència d’un nou equipament, més els problemes de servei per part de l’altra
empresa, amb la qual no s’ha renovat el contracte, fan que sigui necessari dur a terme
una nova licitació per la prestació d’aquest servei.
La regidora Isabel Valls li sembla lògic fer aquesta licitació. S’ha de contractar una
empresa que pugui prestar bé el servei.
Sotmesa la proposta a votació i S’APROVA PER UNANIMITAT

6. APROVACIÓ REVISIÓ ANUAL DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS
Atès que el Departament d’Estadística de la Diputació de Barcelona realitza la gestió
informatitzada del padró d’habitants d’aquest municipi, i que ha confeccionat la revisió
anual del padró d’habitants referida a 1 de gener de 2008, en que la xifra final és de
6.669 habitants,
Atès la preceptiva aprovació pel Ple del Corporació i vist el dictamen favorable de la
Comissió Informativa
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
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ÚNIC.- Aprovar la revisió anual del padró municipal d’habitants referida a l’1 de gener
de 2008, en que el número total de població és de 6.669 habitants.
Sotmesa la proposta a votació i S’APROVA PER UNANIMITAT

7. CONVOCATÒRIA NOMENAMENT JUTGE DE PAU
Atès que el dia 21 de desembre de 2004 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
acordà el nomenament dels actuals Jutges de Pau Titular i Substitut,
Atès que l’article 101 de la Llei Orgànica del Poder Judicial assenyala que la renovació
de Jutges de Pau es produirà cada quatre anys,
Atès el que assenyala l’article 101 de la Llei Orgànica del Poder Judicial i els articles 4,
5, 6 i 7 del Reglament 3/1995 de 7 de juny dels jutges de Pau,
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa
Es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD:
ÚNIC: Fer pública, mitjançant anunci al BOP i edictes als taulers d’anuncis de
l’Ajuntament i del Jutjat de Pau, la convocatòria per a procedir al nomenament del Jutge
de Pau titular i substitut de Santa Eulàlia de Ronçana.
Les sol·licituds hauran de presentar-se a l’Ajuntament, en el termini de trenta dies des
la publicació de l’anunci al BOP, en les quals s’hi adjuntarà el currículum vitae i
declaració responsable de no incórrer en causa d’incompatibilitat.
Sotmesa la proposta a votació i S’APROVA PER UNANIMITAT

8. APROVACIÓ TARIFES PER SUBMINISTRAMENT D’AIGUA PER EMPRESA
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 17 de juliol de 2008,
en el qual adjunta un estudi econòmic i proposta de tarifes,
Atès que en resulta un increment mitjà del 7,85% sobre les tarifes fins ara vigents i que
foren actualitzades per la Comissió de Preus de Catalunya per a la seva aplicació a
partir del 24 de maig de 2007, i aprovades pel ple de 29 de març de 2007.
Atès que estudiada la proposta es considera que l’increment raonable ha de ser del
6,5% en la tarifa mitjana amb el que l’empresa mostra la seva conformitat i vist
l’informe favorable de l’enginyer municipal, que justifica les noves tarifes
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa amb l’abstenció de CIU,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
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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
Tarifes de subministrament:

.....15m3/abonat/mes

Fins a 15 m3/abonat/mes.....................

0,5906 € /m3

De 15 a 30 m3/abonat/mes................... 1,6782 €/m3
De 30 a 45 m3/abonat/mes................... 1,8312 €/m3
Excés de 45 m3/abonat/mes...................... .2,508€ /m3
Conservació de comptadors ...................... 0,61 € /abonat /mes
L’acceptació de proposta de tarifes, 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’octubre de 2008
Tercer.- Notificar aquests acords a l’empresa concessionària.
El regidor Santi Martí diu que SOREA demanava un increment del 7,85% en la tarifa
mitjana, en base a que hi ha hagut tot un seguit d’elements que han fet incrementar els
costos: canvis en personal, augment de l’atenció telefònica, costos financers i la neteja
interna dels dipòsits.
Després d’una intensa negociació i l’aportació de diferents criteris de gestió del servei
per part dels Serveis Tècnics Municipals que permetrien contenir les despeses,
fonamentalment per compra d’aigua, es va arribar a l’acord d’incrementar un 6,5 % la
tarifa mitjana amb increments diferencials per a cada un dels trams de consum vigents.
Aquest increment mitjà del 6,5% suposa un 0,2% més que l’IPC en els últims 18 mesos
des de l’anterior revisió de tarifes. En comparació amb d’altres poblacions del voltant,
aquest increment és molt més baix al nostre poble.
L’ajuntament, ha volgut diferenciar l’increment per trams per continuar amb la política
de dissuasió de consums excessius al temps que els consums del tram més baix, els
45 primers metres cúbics trimestrals, el mínim de consum establert, on es situen el
73,76 dels rebuts., només s’ha apujat del 5,5%, set dècimes per sota de la inflació
d’aquest període. Cal recordar que la OMS recomana un consum màxim de 30 m3 al
trimestre per a una llar de 4 persones. Però fins i tot la mitjana dels habitatges que
també consumeixen en el segon tram, fins els 90 m3 trimestrals, també està per sota
de l’IPC de Catalunya acumulat des de l’u d’abril de 2007 fins al 31 d’agost de 2008.
També cal destacar que es mantenen les mesures socials, de concessió d’ajuts del
60% als qui ho necessitin de famílies nombroses. En definitiva, s’ha pogut contenir
l’augment de la tarifa que es proposa que entrin en vigor a 1 d’octubre i considera que
la pujada és correcta per tal d’absorbir els costos dels serveis.
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El regidor Andreu Gual felicita al regidor Santi Martí per les xifres donades, i diu que el
treball fet és correcte, ja que l’empresa demanava una xifra molt elevada. Comenta que
la lectura dels comptadors cal que es faci el mateix dia en els diferents habitatges,
perquè l’empresa pot provocar canvis en els franges, i per tal d’evitar-ho.
El regidor Santi Martí diu que és impossible realitzar en un mateix dia aproximadament
2000 lectures, però es fa en dies molt seguits. Es mantenen les mateixes franges.
Sotmesa la proposta a votació i S’APROVA PER UNANIMITAT

9. MOCIÓ QUE PRESENTA CIU: PER TAL QUE L’ACTIVITAT CASTELLERA
SIGUI CONSIDERADA PER LA UNESCO PATRIMONI CULTURAL DE LA
HUMANITAT

Atès que la coordinadora de colles castelleres de Catalunya està impulsant una
candidatura per tal que els Castells siguin reconeguts com a patrimoni cultural i
immaterial de la humanitat per la UNESCO.
Atès que els castells s’han convertit en una de les expressions més brillants de la
cultura popular i tradicional a Catalunya. Van començar a adquirir protagonisme al
segle XVIII, en els balls populars de cercavila de les moixigangues o ball de valencians.
La primera documentació que prova l’existència de colles castelleres és del 1805;
actualment hi ha una seixantena d’agrupacions o colles en actiu escampades arreu del
país, la qual cosa és un bon indicador de la pervivència de la tradició i de la vitalitat del
fet casteller.
La tradició de bastir construccions humanes és una realitat viva i dinàmica en l’àmbit
territorial que li és propi. Els castells han esdevingut un fenomen singular en l’àmbit
mundial, un referent simbòlic de la cultura catalana al món, sòlidament arrelat a la
societat, culturalment transcendent i, alhora, un fenomen plàstic d’una gran bellesa que
transmet emoció.
Però l’autèntica virtut dels castells –més enllà de l’atractiu i el valor intrínsec que tenen
com a construccions humanes–, el que els ha fet perdurar en el temps, és la capacitat
d’integració social: permeten que les persones que hi participen (siguin homes o dones,
i independentment del seu origen social i geogràfic i de la seva edat) posin el seu
esforç individual per sobre de les diferències i de manera desinteressada per a assolir
solidàriament un objectiu comú, compartit i col·lectiu.
Atès que aquests valors universals són el veritable patrimoni dels castells, que, oberts
com estan a tothom, volen compartir amb la resta de la humanitat.
Atès que el Parlament de Catalunya, amb el suport de totes les forces representades,
va donar suport a aquesta iniciativa mitjançant declaració institucional llegida al ple
parlament el dia 17 d’abril d’aquest any.
En relació als antecedents exposats el grup municipal de Convergència i Unió proposa
al ple l’adopció dels següents
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ACORDS:
Primer.- Donar suport a la candidatura per a la inscripció dels castells a la llista
representativa del patrimoni cultural i immaterial de la humanitat, de la UNESCO.
Segon.- Notificar la moció a la delegació de la UNESCO a Catalunya, a la
Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya i a la colla de castellers de Granollers
i de Caldes de Montbui.
El regidor Joaquim Brustenga explica la moció que ha presentat CIU, considerant que
és oportú donar suport a la candidatura dels castells per entrar en la llista
representativa del patrimoni cultural i immaterial de la humanitat, de la UNESCO.
L’Alcalde diu que el seu grup comparteix els criteris i per tant hi donaran suport.
El regidor Joaquim Blanch diu que el seu grup hi està totalment a favor.
El regidor Francesc Montes també hi dóna suport, i celebra que es prengui aquest
acord.
Sotmesa la proposta a votació i S’APROVA PER UNANIMITAT

10. MOCIÓ CONJUNTA: SOBRE LA NOVA POSTURA DE L’AJUNTAMENT DE
L’AMETLLA DEL VALLÈS EN RELACIÓ A LA CARRETERA SOL·LICITADA
QUE DESCONGESTIONARIA EL TRÀNSIT PER SANTA EULÀLIA DE
RONÇANA I L’AMETLLA DEL VALLÈS
Atès que el problema de trànsit a la carretera BV-1435 al seu pas per Santa Eulàlia és
cada cop més acusat, havent de suportar actualment pel centre del poble la circulació
d’uns quinze mil vehicles diaris, molts d’ells camions.
Atès que tant Bigues i Riells com l’Ametlla del Vallès i Santa Eulàlia consideràvem una
necessitat que es construís una carretera des de la rotonda de Bigues fins a la C-17
per descongestionar el trànsit pels centres urbans de l’Ametlla del Vallès i de Santa
Eulàlia de Ronçana i així facilitar l’evacuació dels camions de les zones industrials i de
la població de Bigues i Riells.
Atès que l’any passat els tres ajuntaments varen presentar al·legacions en aquest
sentit al Pla de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona.
Atès que l’ajuntament de L’Ametlla s’ha desmarcat unilateralment d’aquell acord
proposant ara com a alternativa una millora de la nostra carretera (la BV-1435) amb
una variant de 600 metres a l’alçada del Rieral, que passaria per la plana agrícola
propera al riu Tenes, segons manifestacions a la premsa del seu alcalde en les que
manifesta textualment que aquesta opció “està molt bé perquè passa per Santa
Eulàlia”, i afegeix a més que “Santa Eulàlia ha d’assumir el cost territorial de la variant”.
Atès que aquesta proposta tan perjudicial per al nostre poble que no resoldria
positivament les necessitats existents i s’allunya dels treballs fets conjuntament pels
tres pobles i que ja ha estat presentada per l’ajuntament de L’Ametlla al Departament
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de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, com a suggeriment a
l’Avantprojecte del Pla Territorial Metropolità.
En conseqüència, de comú acord, tots els grups municipals proposen al ple l’adopció
dels següents
ACORDS
Primer.- Refermar el criteri d’aquest consistori en la necessitat que es construeixi una
carretera des de la rotonda de Bigues fins a la C-17 tal i com recull el Pla Territorial
Metropolità de Barcelona.
Segon.- Comunicar a l’alcalde de L’Ametlla del Vallès el malestar de l’ajuntament i del
poble de Santa Eulàlia per la desconsideració que representa el seu canvi unilateral de
criteri respecte a la carretera sol·licitada des de la rotonda de Bigues a la C-17 i enviarli el text íntegre d’aquesta moció, amb l’expressió del resultat de la votació.
Tercer.- Donar trasllat del text íntegre d’aquesta moció al Departament de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, amb l’expressió del resultat de la votació,
per tal de fer prevaldre les raons de la construcció de la carretera inicialment prevista
que uniria la rotonda de Bigues amb la C-17.

El regidor Joaquim Brustenga diu que els va sorprendre molt les declaracions de
l’alcalde, on feia aquesta proposta, i diu que amb aquesta moció, la idea és sobretot de
donar a conèixer a l’alcalde la unanimitat de la postura, per part de tots els grups
municipals.
L’alcalde diu que és necessari ordenar la mobilitat, però és difícil que tots els municipis
d’aquesta àrea conflueixin en el mateix.
Li sap greu que no es puguin coordinar els treballs entre diferents municipis i que un
d’ells s’hagi desmarcat unilateralment. Però sobretot vol posar de manifest la necessitat
de seguir treballant en el sentit de la cooperació.
El regidor Joaquim Blanch diu que aquesta moció presenta el que necessita el poble de
Sanat Eulàlia, i aplaudeix la iniciativa de CIU, i això precisament és el que positivitza
totes les relacions del consistori.
Sotmesa la proposta a votació i S’APROVA PER UNANIMITAT

11. AFERS URGENTS I SOBREVINGUTS
No n’hi ha
12. PRECS I PREGUNTES

Preguntes de la regidora Maria Bover:
- En quin estat es troben les gestions pel Centre de dia?
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El regidor Joaquim Blanch diu que ha entrat al registre una sol·licitud per la creació
d’un centre de dia privat, i els Serveis Tècnics l’estan estudiant. D’altra banda, coma
centre públic s’hi està treballant, però no hi ha res concretat.
- Qui s’encarrega del manteniment del Consultori?
La regidora Anna Blanch respon que del consultori és l’Ajuntament, i del CAP ho fa
CatSalut.
Preguntes de la regidora Isabel Valls:
- En el Ple municipal del 26 de gener de 2006 es va aprovar I'establiment de la Creu de
Santa Eulàlia com a distinció municipal, i el nostre grup va presentar el novembre de
l’any passat dues propostes que varen ser rebutjades. Una de les propostes era
I'APINDEP, i l’altra era la del senyor Joan Ruiz i Calonge, Els dos són, al nostre parer,
mereixedors indiscutibles del reconeixement públic per les seves qualitats, dignes
d’elogi i exemple. Per tot això, vol saber si aquest any s’acceptaran aquestes
propostes.
L’alcalde diu que no van ser rebutjades, però l’any passat es va decidir esperar, ja que
no cal fer-ho cada any. No vol entrar en la idoneïtat de les propostes, però
comparteixen els criteris. El procediment que pertoca és el d’iniciar el procés ala
Comissió Informativa, fer les propostes i passar-ho als relators perquè elaborin els
mèrits i informes, i després el ple acordi l’atorgament de la distinció. La idea és que
aquesta tardor es faci, per tal de poder atorgar la creu a la festa d’hivern de Santa
Eulàlia.
Preguntes del regidor Miquel Moret:
- Vol saber com està el tema de Pinedes del Castellet, ja que hi segueixen havent
queixes. Proposa solucionar-ho fent que els cotxes aparquin a l’aparcament en
comptes del carrer, i tancar la porta.
El regidor Martí Ferrés diu que és un accés públic, i es tanca a les 22’30, que és l’hora
que toca. Els socis tenen dret a aquest ús fins el 2013, en virtut dels acords als que es
van arribar. Explica que la queixa que es va produir el dilluns era perquè el futbol
entrena fins les onze de la nit, i va haver-hi una única queixa. Diu que podria posar un
disc al carrer, de prohibit aparcar, però en tot cas s’evitarien els cotxes, però no es pot
prohibir que la gent sigui al carrer. Per acabar, diu que aquesta qüestió demana una
mica de flexibilitat i de bona voluntat per part de les persones.
- Demana que se li facin arribar les hores treballades per la brigada durant la Festa
Major amb un document oficial, amb el membret de l’Ajuntament.
El regidor Jordi Sala diu que no només es donen sempre les despeses, sinó que a més
es fa una valoració del a festa i es comparteix, per tal de millorar, remarcar el que ha
anat bé o bé fer els canvis oportuns.
- Vol conèixer l’opinió de l’equip de govern sobre els incidents al pavelló d’esports
durant la festa major i sobre la imatge que hi havia en els gots de plàstic que es van
repartir a la barra de Festa Major, amb les que consideren es fa apologia.
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Sobre la primera qüestió, el regidor Jordi Sala diu que no eren joves que eren a la festa
ni són del poble, i a és es va produir fora del recinte on es feia. Lamenta molt que
succeís, però en cap cas era de gent que participés activament de l a festa.
El regidor Moret creu que hauria d’estar més vigilat.
El regidor Sala coincideix en què ha d’estar més vigilat.
Sobre la segona qüestió, l’alcalde diu que recullen el comentari. Explica que
l’Ajuntament té el criteri de donar suport, autonomia i llibertat als organitzadors i
entitats. Les administracions han de mirar que aquest tipus d’actes es desenvolupin a
llei, comparteixen aquesta idea, i caldrà veure amb detall com va anar, què estableix la
llei, i què cal millorar per a futures organitzacions. Se n’informarà al proper ple.
El regidor Francesc Montes creu que es podria considerar un delicte i que l’ajuntament
hauria de manifestar rebuig i demanar excuses a la/les persona/es responsables, així
com retirar la subvenció de l’entitat que n’ha estat responsable.
La regidora Anna Blanch demana si es refereix a la subvenció total per fer la festa o
parcial, corresponent als gots? Ja que recorda, hi ha un equip de música, equip de
seguretat que cal pagar.
L’alcalde vol aclarir si el regidor Montes es refereix a la subvenció per a la festa major
jove o per la subvenció concedida a l’entitat pel seu funcionament corrent.
El regidor Francesc Montes diu que es refereix a al subvenció que està vinculada
directament a la Festa major.
L’alcalde recull aquesta demanda, tot i que no sap si serà possible legalment i/o
materialment, perquè caldrà pagar als proveïdors, entre d’altres.
El criteri seguit fins ara per la celebració de la festa major, és que la Comissió de
Festes dóna la llibertat d’organitzar i l’Ajuntament de gestionar. Aquest és un cas
extraordinari i afegeix que probablement en el decurs de la festa es van cometre més
delictes, però actualment l’administració pública no ho pot controlar tot.
Preguntes del regidor Andreu Gual:
- Ha detectat un abandonament en l’estat dels parcs i jardins del poble, i vol saber si
està previst fer alguna acció en els parcs que s’han construït recentment, per exemple
al Camí de Vianants i al Camí del Gual.
El regidor Jordi Sala diu que no té coneixement de cap rebre mort al Pas de Vianants.
Explica que l’estiu passat hi va haver un roure una mica tocat, i aquest any alguna
alzina, però ara està bé. A l’agost es va regar. Pel que fa ala resta d’espais,. Els
mínims es compleixen, i aviat es té previst engegar un pla de manteniment.
L’alcalde diu que comparteix la necessitat de mantenir aquests espais, però hem de ser
conscients de la manca de recursos. Cal conèixer que la brigada fa moltes altres feines
a banda de l’enjardinament i manteniment d’espais públics, fan obres, s’encarreguen
de molts elements de la Festa Major, etc. Caldria incrementar els recursos humans,
però això ha d’estar equilibrat amb la despesa que genera i amb els recursos que
rebem. És un repte de millora que cal veure com abordar, tenint en compte el
pressupost.
El regidor Andreu Gual torna a posar de manifest que el grup de CIU pot fer
aportacions de coneixements i per tant col·laborar en diferents àrees on es precisi.
- Creu que en el sistema de recollida selectiva no s’avança en els problemes que
genera, i vol saber si hi ha alguna acció pensada per la regidoria.
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El regidor Martí Ferrés diu que a l’agost i ha hagut problemes, que l’empresa ha
argumentat que són per culpa de personal, però han de prestar bé el servei. S’ha fet un
recull d’incidències i s’han fet reunions. Es pensava que amb això es notaria una
millora, però no ha estat així. Es tornaran a reunir amb l’empresa per procurar que el
servei sigui impecable.
- Referent a l’abastament d’aigua al Barri del Bonaire, pregunta quan pensen donar
aigua als dos veïns que estan a l’altre costat de la carretera, vol saber si els números
El regidor Santi Martí explica que ja hi ha l’autorització per part de la Diputació i també
s’han mantingut converses amb l’empresa. Ara mateix s’està a l’espera d’afinar el
pressupost, i s’espera que n’hi hagi prou amb el romanent de la partida de les obres.
Les obres s’esperen que es comencin aviat.
Preguntes del regidor Joaquim Brustenga:
- La Direcció General d’Administració Local ha requerit per escrit a l’ajuntament en
diverses ocasions, les darreres el 9 i el 12 d’aquest mateix mes de setembre, per tal de
que aporti mitjançant la plataforma eaCat, els qüestionaris de les liquidacions de
l’exercici 2006 corresponents a l’ajuntament i als seus ens dependents. L’incompliment
d’aquests requeriments pot comportar que el Departament d’Administracions Públiques
retingui entre el 50% i el 100% de l’aportació que ens pertoqui del Fons de Cooperació
Local de Catalunya, així com el 100% de les subvencions aprovades pel PUOSC.
Davant la gravetat d’aquest incompliment per part de l’ajuntament, volem saber.
a) Si ja s’han presentat les liquidacions requerides i en quina data.
b) En quina data s’havien d’haver presentat.
c) Quin motiu justifica aquest endarreriment.
L’alcalde diu que ara mateix no disposa de la informació i per tant respondrà al proper
ple.
- El passat mes de juny l’ajuntament de Santa Eulàlia va presentar a la Direcció
General de Turisme la sol·licitud d’incentius pel desenvolupament turístic, però va
resultar que l’esmentada sol·licitud estava mal feta, amb sis punts omesos o erronis.
Volem saber si aquesta sol·licitud s’ha esmenat i s’ha tornat a presentar, o pel contrari,
s’ha desistit de la petició d’incentius.
L’alcalde diu que respondrà en el proper ple.
- Totes les factures de la instal·lació de gespa artificial al camp de futbol s’han pagat
uns mesos després del seu respectiu venciment, i la última, de quasi 40.000 euros que
vencia el 31 de desembre de 2007, fa nou mesos, encara no s’ha pagat. Aquests
retards han ocasionat una meritació d’interessos de demora d’uns altres 39.000 euros.
Demanem una explicació a aquest endarreriment que situa al nostre ajuntament en la
relació d’administracions moroses.
L’alcalde pren nota de la demanda
- La Diputació de Barcelona va concedir a l’ajuntament de Santa Eulàlia l’any 2007
unes subvencions en l’àmbit de “Suport a les polítiques locals d’esports”, que s’havien
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d’haver justificat oportunament. Com no es va fer, ens varen concedir una pròrroga fins
el 31 d’agost per presentar les justificacions. Volem saber si ja han estat presentades,
en quina data i el motiu d’aquests endarreriments.
El regidor Martí Ferrés diu que faltaven unes fotos de Pinedes i ja s’han fet i enviat.
- Fruit del conveni signat l’any 2003 entre la Diputació de Barcelona i el Pacte Territorial
d’ocupació, va quedar pendent d’abonar per part del nostre ajuntament una petita
quantitat que el passat juliol encara no s’havia fet efectiva, cosa que va ocasionar la
corresponent reclamació. Volem saber si ara ja s’ha pagat i el motiu d’aquest
endarreriment.
L’alcalde diu que respondrà en el proper ple.
- El mes de juliol la Diputació de Barcelona va reclamar a l’ajuntament que aportés la
justificació del préstec de 600.000,00 euros signat el 19 de desembre de l’any passat,
ja que encara no la tenia. Volem saber si ja s’ha enviat i el motiu de no haver-ho fet
abans.
L’alcalde diu que per respondre d’una manera més apropiada, respondrà en el proper
ple.
I a dos quarts i cinc deu de la nit s’aixeca la sessió i s’estén aquesta acta i jo, la
Secretària en dono fe.
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