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Sr. MIQUEL MORET I ESPINOSA 

 
 
Secretària 
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A la Casa de la Vila les vuit del vespre del 
dia 29 de gener de 2009, 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 acta sessió 27 de novembre 
de 2008 

2. Informació diversa 
3. Donar compte decrets 
4. Donar compte de les conclusions de la 

Comissió d’Estudi dels Habitatges 
Socials 

5. Aprovació Pla Local de Joventut 
6. Pròrroga termini suspensió de llicències 

i tramitacions urbanístiques als àmbits 
de clau 1 (Casc Antic) 

7. Moció per la promoció de l’esport 
femení de base 

8. Afers urgents i sobrevinguts 
9. Precs i preguntes 
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1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ 27 DE NOVEMBRE DE 2008 

 
 

Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió plenària corresponent al 27 de novembre de 
2008 i s’aprova per unanimitat 

 
 

2. INFORMACIÓ DIVERSA 
 
L’alcalde explica les conseqüències del temporal de vent del cap de setmana, s’han 
produït alguns desperfectes, però per sort no hi ha hagut danys personals. Des del 
mateix dissabte es va a posar en marxa l’operatiu de l’ajuntament per a fer front als 
efectes de la ventada. 
Des de dilluns tots els serveis de l’Ajuntament (Serveis Tècnics Municipals, Serveis 
Jurídics, Oficina d’Atenció al Ciutadà, Brigada Municipal i Policia Local) han estat 
treballant per a reparar els desperfectes. També s’ha ofert assessorament als 
particulars pel que fa a les assegurances i pel que fa a qüestions més tècniques 
(valoracions dels danys, etc.) des dels Serveis Tècnics Municipals. 
El regidor Jordi Sala informa que tres quarts d’hora després de la ventada més forta la 
Policia va sortir, i la centraleta de la Policia Local es convertí en el centre d’operacions 
per atendre les incidències. La prioritat va ser evitar els perills a partir de la neteja de 
les vies públiques i fent possible la comunicació entre barris i vies principals, i estant 
en contacte amb Bombers i les companyies de serveis:Fecsa, Telefónica i Estabanell. 
 
A les 20’10 del vespre s’incorpora al Ple la regidora Anna Arnella. 
 
El regidor Jordi Sala explica que a les zones de Mas Vendrell i Els Lledoners és on hi 
ha hagut més afectacions o les més greus. El dilluns ja es tenia la relació de les 54 
incidències (aproximadament), totes elles estan a hores d’ara pràcticament resoltes. 
S’ha restablert l’energia elèctrica a tot el municipi, tot i que en alguns llocs encara es 
manté la línia antiga. 
 
L’alcalde explica les inversions del Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL). S’han 
presentat 16 projectes per un valor de 1.142.890 €. 
Les actuacions van dirigides a millorar la via pública i els diferents espais i 
equipaments públics. També s’ha tingut en compte que hi hagi inversions en tots els 
barris. Aquestes inversions que ara es sol·liciten han de generar ocupació i un cop 
resoltes pel Ministeri d’Administracions Públiques, s’hauran de licitar. Es preveu que 
bona part de les obres les executin empresaris del municipi. 
 
El regidor Santi Martí destaca els  projectes del Pas de vianants i bicicletes al torrent 
de Can Burguès al costat llevant de la carretera de Barcelona, la instal·lació de 
plaques solars fotovoltaiques al pavelló municipal que permetran estalvi energètic, la 
instal·lació de parquet en el pavelló municipal, etc. i d’altra banda també hi ha una 
sèrie d’obres d’un import més petit relacionades amb el equipaments públics (pintura, 
adequació de l’oficina d’atenció al públic de la Fàbrica, al cementiri municipal, a 
l’Escola de Música, diferents mesures per l’estalvi energètic, pavimentar camins de 
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terra, vorera des de Can Mallorca fins l’Institut de 2n Ensenyament, i actuacions a 
zones verdes adequant la vegetació). 
 
El regidor Joaquim Brustenga diu que és una llàstima que no s’han aprofitat els diners 
del FEIL per construir un local nou per la Policia, ja que era una bona oportunitat. 
 
L’ Alcalde respon que s’han de licitar els projectes el mes d’abril i abans ha d’estar el 
projecte aprovat, per tant no hi havia temps per incorporar-lo al FEIL. També hauria 
estat interessant poder incloure l’equipament juvenil, però tampoc es disposava del 
projecte.  
 
La regidora Anna Blanch explica la reunió sobre els Pressupostos Participatius que 
tingué lloc el dia 28 de novembre de 2008. Hi van assistir uns 60 joves, davant la qual 
cosa la regidora es mostra satisfeta, a que cada cop hi ha més participació en aquest 
procés. Aquests pressupostos disposen de 15.000 € a repartir entre diferents activitats 
com la revista jove, suport al viatge de lES Vall del Tenes, sortida a la neu, el sopar 
jove, etc. 
 
La regidora Anna Arnella informa que el dia 16 de gener s’aprovà el procés de creació 
de l’Escola Bressol i ja s’ha enviat el certificat al Departament d’Educació que ha de 
resoldre en breu l’atorgament de subvencions. 
 
El regidor Santi Martí diu que des del mes de desembre estan adjudicades les obres 
del Projecte de pavimentació de la xarxa viària bàsica d’accés als barris de Pinedes 
del Castellet, Can Barnils i Can Sabater en el T.M. de Santa Eulàlia de Ronçana. El 19 
de gener es va fer el replanteig de l’obra i el 26 de gener s’han iniciat les primeres 
actuacions. 
 
El regidor Martí Ferrés informa de l’inici de la licitació per la redacció del projecte de 
les obres de construcció del pavelló doble poliesportiu (PAV-2). El termini per 
presentar propostes s’acaba el proper dia 24 de març. 
 
La regidora Anna Blanch diu que el termini per presentar propostes per la redacció del 
projecte de l’equipament Juvenil s’acaba el dia 16 de febrer. Hi han estat convidats 11 
gabinets. L’elecció del projecte es farà conjuntament amb els Serveis Tècnics 
Municipals i la Comissió de Joves. 
 
El regidor Martí Ferrés explica que l’ajuntament està treballant per aprovar el Pla 
lumínic Municipal, en els propers mesos d’acord amb la nova normativa. 
 

 
 

3. DONAR COMPTE DECRETS 
 
Es dóna compte dels decrets amb els números 175 al 208 de l’any 2008, que 
compren des del 31 d’octubre fins el 31 de desembre de 2008 
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4. DONAR COMPTE DE LES CONCLUSIONS DE LA COMISSIÓ D’ESTUDI DELS 
HABITATGES SOCIALS 
 

 
L’alcalde dóna compte de les conclusions de la Comissió d’estudi dels habitatges 
socials, després de llegir l’escrit de conclusions que es transcriu a continuació. 
Explica que han estat 4 mesos de treball intens i rigorós de la Comissió, vol agrair la 
feina feta a aquesta i a la col·laboració de la Diputació de Barcelona i a la Sra. Anna 
Blanch.  

 
CONCLUSIONS QUE LA COMISSIÓ D’EXAMEN DEL PROCÉS D’ADJUDICACIÓ 
D’HABITATGES SOCIALS PRESENTA AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE 
RONÇANA 
 
ANTECEDENTS 
 
I.- Com a resultat d’una sol·licitud dels cinc regidors del grup municipal de CIU, el Ple 
de l’Ajuntament, en sessió del dia 4 de setembre de 2008 va acordar: 
 

“Primer.- Crear una comissió que examini la correcció del procediment 
d’adjudicació d’habitatges socials a Santa Eulàlia de Ronçana, que serà 
presidida per l’alcalde de la corporació i integrada per un regidor de cada grup 
polític, amb aplicació de sistema ponderat, tot això d’acord amb els articles 125 
del ROF i  58 i 60 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 

 
Segon.- Facultar expressament el Sr. Alcalde per a convocar la primera reunió 
d’aquesta comissió en un termini no superior a 15 dies.” 

 
II.- Formada la comissió integrada pel Sr. Alcalde, com a president i un representant 
de cada grup municipal, amb l’assistència de la Secretària municipal, ha celebrat 
sessions els dies 23 de setembre, 23 d’octubre, 4 i 25 de novembre, 11 de desembre 
de 2008, 20 i 22 de gener de 2009. 
 
III.- Malgrat l’objecte establert era l’examen de la correcció del procediment 
d’adjudicació d’habitatges socials a Santa Eulàlia de Ronçana, des de la primera 
sessió el representant de CiU expressa que el seu grup només té interès a examinar el 
cas de la Sra. Anna Blanch, tot al·legant que ha rebut informacions que apunten indicis 
de possibles irregularitats en aquest cas concret. 
 
IV.- Sol·licitada a la Diputació de Barcelona per part d’aquesta Comissió tota la 
documentació dels expedients dels adjudicataris dels habitatges socials, es va rebre 
un conjunt de documents integrants de les següents carpetes: 
 
- Condicions d’adjudicació aprovades pel Ple de l’Ajuntament i antecedents 
- Adjudicació d’habitatges 
- Informació lliurada als clients 
- Expedient genèric promoció 
- Contractes privats de compra-venda 
- Catorze expedients individuals dels adjudicataris i un expedient de renúncia.  
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Es consideren d’especial rellevància per l’objecte de la Comissió, els documents 
continguts a la carpeta “adjudicació d’habitatges” i els expedients individuals dels 
adjudicataris.  
 
 A petició dels membres de la Comissió han estat demanades a la Diputació de 
Barcelona successives ampliacions i detalls d’aquesta documentació, així com 
l’informe jurídic sobre els criteris aplicats. 
 
Pel que fa al detall dels expedients que es demana, la Diputació informa que aquella 
documentació que contenia dades de caràcter personal o confidencial ha estat 
destruïda, si bé les dades de fet utilitzades per a l’aplicació dels barems de selecció 
han estat conservades en suport informàtic. 
També ha estat sol·licitada a la pròpia Anna Blanch, l’aportació de documents 
complementaris i aquesta ha presentat certificat d’antiguitat a l’empresa, ubicació del 
lloc de treball amb contracte d’arrendament del lloc de treball, certificat de retribucions i 
de retencions, amb detall econòmic de les retribucions i còpies de fulls de salaris.  
 
V.- De l’examen de la documentació rebuda en resulta, a criteri unànime de la 
comissió, que el procés seguit per a l’adjudicació d’habitatges ha estat correcte.  
 
VI.- Resulta igualment acreditat a criteri unànime dels integrants de la comissió que la 
Sra. Anna Blanch complia els requisits relatius al lloc de treball i als ingressos, amb la 
documentació examinada i la informació de que disposen els integrants de la 
Comissió.  
 
VII.- Acabats els treballs de la Comissió, es procedeix a formular les següents 
conclusions.  
 
 
CONCLUSIONS: 
 
I.- No s’ha pogut examinar tota la documentació dels expedients que van presentar els 
adjudicataris el novembre de 2004, perquè una part ha estat destruïda per la Diputació 
de Barcelona. De la documentació examinada, no es desprèn que hi hagi hagut 
irregularitats en cap dels expedients dels adjudicataris.  
 
II. Examinada la documentació i els antecedents disponibles en el procediment 
d’adjudicació d’habitatges socials a Santa Eulàlia de Ronçana, en data 28 de gener de 
2009, aquesta Comissió conclou que les actuacions van ser en tot moment correctes i 
ajustades a dret i amb respecte de les bases aprovades pel Ple d’aquest ajuntament 
en data 27 de juliol de 2004.  
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5. APROVACIÓ PLA LOCAL DE JOVENTUT 
 
 
L’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Santa Eulàlia va realitzar el seu primer Pla 
Local de Joventut l’any 2005.  
 
Des de l’àrea municipal, en col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
s’ha elaborat el nou document Pla Local de Joventut per al període 2009-2011. 
 
Vist el document esmentat, que conté la diagnosi de la realitat juvenil al municipi,  el 
programa d’actuacions i el procés a seguir per l’avaluació del Pla, i amb el dictamen 
favorable de la Comissió Informativa,  
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS:  
 
Primer.- Aprovar el Pla Local de Joventut 2009-2011 de Santa Eulàlia de Ronçana, 
d’acord amb el document que s’incorpora a l’expedient. 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la Secretaria General de Joventut de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
La regidora Anna Blanch presenta el document del Pla Local, explicant que el procés 
va començar l’any passat amb l’elaboració de la diagnosi amb el suport de l’empresa 
Índic. A l’octubre va tenir lloc una sessió de treball per documentació que marca 
licitació. 
Es va iniciar l’any passat amb Indic (empresa) per elaborar diagnosi. 
A partir de tenir la diagnosi i marcar les línies estratègiques, s’han decidit les diferents 
actuacions a fer en cada àmbits àrees: mobilitat, emancipació, habitatge, etc. 
 
Sotmesa la proposta a votació S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
6. PRÒRROGA TERMINI SUSPENSIÓ DE TRAMITACIONS I LLICÈNCIES 
URBANÍSTIQUES ALS ÀMBITS DE CLAU 1 (CASC ANTIC) 
 
En la sessió plenària de data 31 de gener de 2008 es va prendre l’acord d’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), amb la finalitat d’estudiar-ne la 
modificació.  
 
Redactat pels Serveis Tècnics Municipals el “Projecte de Modificació de les Normes 
Subsidiàries de Planejament en els àmbits qualificats d’edificació tradicional: Casc 
Antic (Clau 1)”, aquest es va aprovar inicialment en el Ple de data 6 de novembre de 
2008. 
 

Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana 
 Carretera de la Sagrera, 3.- 08187- Santa Eulàlia de Ronçana 

Telef. 93.844.80.25  Fax. 93.844.93.80 
 



 
D’acord amb article 103 del Decret 305/2006 de 18 de juliol pel que s’aprova el 
reglament de la llei d’urbanisme, si abans d’acabar-se el  termini d’un any de la 
suspensió potestativa prevista per l’art. 71.1 de la Llei es produeix acord d’aprovació 
inicial, l’administració competent ha d’acordar la suspensió prevista en l’article 71.2 de 
la Llei d’Urbanisme, i els seus efectes s’extingiran definitivament un cop transcorreguts 
dos anys des de l’inici de la vigència de l’acord de suspensió potestativa” 
 
L’article 71.2 de la Llei determina que l’aprovació inicial dels instruments de 
planejament urbanístic obliga l’administració competent a acordar les mesures 
enunciades per l’apartat 1, en els àmbits en què les noves determinacions comportin 
una modificació del règim urbanístic, i que l’administració competent també pot acordar 
les dites mesures en el cas que es pretengui assolir altres objectius urbanístics 
concrets, els quals han d’ésser explicitats i justificats.  
 
D’acord amb els objectius de la modificació especificats a l’acord de 6 de novembre 
abans esmentat, i que no eren altres que regular el nombre màxim d’habitatges en 
l’edificació bifamiliar i plurifamiliar; definir, als efectes de parcel·lació, la façana mínima 
a carrer; establir l’obligatorietat de previsió de places d’aparcament i ajustar la 
regulació de l’ús comercial en funció de la seva posició en l’immoble, es troba 
justificada la pròrroga de la suspensió de tramitació de llicència, pel termini d’un nou 
any, en el que ha de continuar la tramitació, si s’escau, amb l’aprovació provisional i la 
definitiva de la modificació objecte de l’expedient i publicació al DOGC. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Prorrogar la suspensió de tramitació d’instruments urbanístics i de 
l’atorgament de llicències urbanístiques en els àmbits qualificats a les vigents NSP 
com a clau 1 (casc antic) pel termini d’un any més, de manera que la data límit serà el 
31 de gener de 2010. 
 
Segon.- Publicar aquest acord al BOP, als afectes d’informació pública. 
 
Tercer.- La suspensió acordada s’aixecarà de forma automàtica quan es publiqui 
l’aprovació definitiva de la modificació al DOGC o bé transcorregut el termini establert 
a l’apartat primer d’aquest acord.  
 
L’alcalde explica que s’han presentat 4 al·legacions. Els Serveis Tècnics Municipals les 
estan analitzant per procedir a resoldre i a aprovar la modificació provisionalment si 
s’escau, i trametre l’expedient a Urbanisme. 
 
El regidor Joaquim Brustenga explica l’oposició del seu grup a aquest punt, perquè es 
va fer de manera molt poc adequada. Considera que prorrogar ara, amb aquest 
moment de crisi immobiliària, ho fa encara més complicat. El regidor opina que 
aquesta modificació no tocava ara, sinó amb la revisió del POUM, que segueix parat.  
 
El regidor Francesc Montes diu que en el seu moment ja va manifestar que no tocava, 
perquè el que es plantejava regular tocava fer-ho dins del POUM. A part, tot això 
col·labora a la situació d’atur i crisi que hi ha actualment. I planteja  altres factors: 
contradicció amb el que plantejava el govern espanyol de construir habitatges de 30m2 
i ningú hi estava d’acord, i ara es planteja que els habitatges tinguin com a mínim 100 
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m2, que també es contradiu el què es va parlar en els treballs del POUM. Una de les 
coses consensuades era eliminar limitacions a la densitat en zones on no n’hi havia. 
 
L’Alcalde respon que el debat de fons de la modificació va ser el dia 6 de novembre, i 
no el punt que es tracta avui, però convé fer algun aclariment. En primer lloc, explica 
que la única zona urbana del poble on no hi ha regulacions de densitat ni 
d’aparcaments és en el casc antic. Explica que quan les vivendes en el passat eren 
també grans, no hi havia problemes de qualitat de vida, però amb les promocions que 
multipliquen  el número de vivendes i el número de vivendes potencials si es seguia 
amb el tipus de promocions de vivendes més petites, faria insostenible l’habitabilitat.   
La modificació no diu que les vivendes han de ser de 100m2, sinó que de mitjana ho 
han de ser, però possibilita vivendes més grans i més petites, també possibilita espais 
i usos comercials. Tampoc és contradictòria en el sentit que deia el Sr. Montes, el que 
es pretén és que no es pugui fer un número molt elevat de vivendes de 40m2, ja que 
això incrementa la densitat, i convé precisament regular aquesta densitat.  
Per responsabilitat cal garantir aquest desenvolupament, i no s’espera el POUM 
perquè el tempo és més llarg que una modificació puntual. I en relació a aquest, de 
moment no es continuen els tràmits perquè resten pendents d’aclarir el PTMB i la 
qüestió del riu Tenes- 
 
 
Sotmesa la proposta a votació 
S’APROVA PER 4 VOTS A FAVOR D’INDEP-ERC, 3 A FAVOR DE PSC, 4 EN 
CONTRA DE CIU I 1 EN CONTRA DE PP 

 
 

7. MOCIÓ SOBRE LA PROMOCIÓ DE L’ESPORT FEMENÍ 
 

 
Atès que davant la campanya que ha endegat la Generalitat de Catalunya sobre la 
promoció de l’esport femení, les úniques informacions que hem trobat fan només 
referència a subvencions pels equips femenins de categories màximes i submàximes 
de nivell estatal (Primera Divisió d’Honor).  
 
Atès que la majoria d’quips i clubs femenins no es troben en aquest grup i, per tant, no 
poden accedir a aquestes ajudes.  
 
Atès que fa uns dies la Generalitat de Catalunya va endegar la campanya “A l’esport hi 
faltes tu”, una campanya però que no anava acompanyada de cap mena d’ajuda per la 
resta d’equips i clubs. 
 
Atès que creiem que és precisament en les categories inferiors on cal més força de 
voluntat per part d’esportistes i clubs per tirar endavant amb la promoció i la integració 
de la dona en l’esport. És en aquestes categories on costa més trobar espònsors i 
patrocinadors entre les empreses privades, i encara més en un context de crisi com 
l’actual, de manera que tot el pes de manteniment de l’activitat, tant econòmic com 
social, ha de ser suportat per les pròpies esportistes i els clubs. I és aquí on poden ser 
més eficaces les ajudes de les administracions. 
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D’altra banda, difícilment, una noia (sola o en equip) que iniciï la pràctica d’un esport, 
podrà entrar-hi competint en les categories subvencionades, de manera que entenem 
que aquesta campanya de foment de l’esport femení hauria d’anar també enfocada a 
ajudar als equips i clubs que promouen i permeten aquesta integració, ja que sense 
ajudes es dificulta la seva continuïtat.  
 
En relació als antecedents exposats proposem al ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS 

 
Primer.- Instar al Govern de la Generalitat a promocionar d’una manera clara i decidida 
l’esport de base femení, aportant mesures i recursos que realment fomentin la 
integració de la dona a l’esport, ajudant a clubs i equips de base que estan treballant 
en aquesta integració.  
 
Segon.- Realitzar campanyes per incentivar la pràctica de l’esport femení entre les 
ciutadanes de Santa Eulàlia. 
 
Tercer.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern 
de la Generalitat i a totes les entitats esportives del municipi.  
 
 
El regidor Joaquim Brustenga presenta la moció sobre l’esport femení, explicant que 
també el pateixen els equips masculins, però han volgut fer prevaldre una 
discriminació positiva, perquè les dones tenen una doble dificultat. Reconeixen la bona 
feina feta des de l’àrea d’esports, però és bo insistir en aquest tema. 
 
El regidor Martí Ferrés respon que estan d’acord amb el fons de la moció, però no amb 
tot, perquè li sembla que és afirmar que Santa Eulàlia no fa res per l’esport femení. 
 
El regidor Joaquim Brustenga diu que no hi ha cap crítica i repeteix que des de la 
regidoria s’està fent una bona feina. 
 
El regidor Santi Martí comenta que de vegades la discriminació positiva no està prou 
justificada, i opina que aquest n’és un cas. Considera que el segon punt està més que 
resolt i cobert en aquest municipi. Per exemple, hi ha més equips femenins que 
masculins en bàsquet, en patinatge, al gimnàs hi ha una major presència femenina. Es 
realitzen campanyes de promoció i no només per l’esport femení. El regidor entén que 
aquesta moció no és oportuna. 
 
El regidor Francesc Montes diu que per exemple la campanya de recollida selectiva es 
va fer després de posar en marxa el sistema. 
 
El regidor Joaquim Brustenga no entén la reacció de l’Equip de Govern, ja que a la 
Comissió Informativa ho van veure clar, i li agradaria que s’hi sumessin. 
 
L’Alcalde aclareix que a la Comissió Informativa es va quedar que si semblava 
oportuna es votaria a favor, i si no es proposaria un nou redactat, i així s’ha fet. 
Estarien d’acord amb fer modificacions de la moció, en la línia de concedir més 
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aportacions a l’esport base tant pel què fa el femení com el masculí, però no acordaran 
una cosa que sembla esbiaixada de la realitat. 
 
El regidor Joaquim Brustenga respon que al seu grup els sembla un redactat correcte, 
i que es fa difícil votar-hi en contra. 
 
El regidor Martí Ferrés diu que des de l’ajuntament es fan les aportacions pertinents a 
tots els clubs, tant a persones grans com joves, perquè puguin practicar esport i 
demana consensuar un altre text. 
 
Es sotmet a votació la proposta de moció presentada per CIU i  
ES REBUTJA  PER 7 VOTS EN CONTRA D’INDEP-ERC I PSC, I 5 VOTS A FAVOR 
DE CIU I PP 
 
 
 
8. AFERS URGENTS I SOBREVINGUTS 
 
ACORD SOBRE EXEMPCIÓ DE ICIO I TAXES PER A LLICÈNCIA D’OBRES 
DERIVADA DE REPARACIÓ DE DANYS OCASIONATS PEL TEMPORAL DE VENT 

 
1. Votació sobre la urgència 

 
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT.  
 

2. Acord sobre exempció de ICIO i taxes per a llicència d’obres derivada de 
reparació de danys ocasionats pel temporal de vent 
 
 

Amb motiu del temporal de vent que va tenir lloc el passat cap de setmana, els dies 24 
i 25, que ha provocat danys a propietats del municipi,  
 
Atès que els afectats han d’executar els treballs de reparació dels desperfectes, 
tramitant per a això l’assabentat o llicència d’obres corresponent,  
 
Atès que és voluntat del Consistori no carregar als veïns un cost afegit als danys 
produïts per aquest fenòmen meteorològic de caràcter excepcional,  
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent 
ACORD: 
 
 
Únic: Acordar l’aplicació de l’exempció de l’ICIO i taxes per a llicència d’obres derivada 
de reparació de danys ocasionats pel temporal de vent i facultar al Sr. Alcalde per la 
gestió i execució d’aquest acord.  
 
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT.  
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9. PRECS I PREGUNTES 
 
Precs i Preguntes de la Sra. Maria Bover:  
 
1- Proposa que es tramiti l’IDECAT a l’ajuntament, per poder donar prestar el servei de 
donar certificat digital. 
 
El regidor Joaquim Blanch diu que s’hi està treballant ja des de la regidoria de Barris i 
Relacions Ciutadanes. 
 
El regidor Santi Martí afegeix que es comparteix amb la regidoria d’Obres, Activitats i 
Habitatge, per sol·licitar subvencions. 
 

 
Precs i Preguntes del Sr. Joaquim Brustenga: 
 
1- Pregunta si algun dels membres del govern municipal disposa de targeta de crèdit o 
de dèbit a càrrec de l’ajuntament, i en cas afirmatiu, els límits de disposició. Ja ho van 
demanar per escrit el 9 de juliol de l’any passat, però encara no se’ls ha contestat. 
 
L’Alcalde respon que cap membre de l’equip de govern disposa de targeta de crèdit o 
dèbit. 
 
2- Han observat com en alguns impresos de l’ajuntament, i en algun plafó informatiu, 
apareix l’escut municipal equivocat, doncs no és la creu de Santa Eulàlia, amb dos 
angles aguts i dos d’obtusos, sinó una creu amb els quatre angles rectes. Demanen 
que s’esmeni de seguida l’error en els plafons i s’eviti en el futur imprimir materials 
municipals amb l’escut equivocat. 
 
Preguntes del Sr. Francesc Montes: 
 
1- Atès que es va parlar en la comissió de la sequera de portar un control dels 
aqüífers, vol conèixer quina és la situació actual i també la dels pous. 
 
El regidor Santi Martí respon que no es va quedar que ho faria l’ajuntament el control 
dels aqüífers, sinó el Departament corresponent o l’ACA. De moment no s’ha avançat 
en el tema dels pous, perquè els recursos disponibles (Sorea i Serveis Tècnics 
Municipals) s’han dedicat a temes més prioritaris, i perquè faltaven aparells específics. 
 
 
I a un quart de deu del vespre s’aixeca la sessió i s’estén aquesta acta i jo, la 
Secretària en dono fe.  
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