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A la Casa de la Vila les vuit del vespre 
del dia 24 de setembre 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 de ple de 
data 23 de juliol de 2009 

2. Informació diversa  
3. Donar compte de decrets 

d’alcaldia 
4. Donar compte delegacions 

d’Alcaldia 
5. Designació representant al 

Consell Escolar Municipal 
6. Aprovació sol·licitud de 

subvenció en relació a la 
convocatòria d’ajuts per a la 
regularització i millora 
d’urbanitzacions amb dèficits 
urbanístics. 

7. Moció per l’adhesió a la 
proposta de candidatura de la 
Fundació Vicente Ferrer per al 
Premi Nobel de la 

8. Afers urgents i sobrevinguts  
9. Precs i preguntes  

 

 Telef. 93.844.80.25  Fax. 93.844.93.80  
 



 

 
 

1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ DE PLE DE DATA  
 

Sotmesa l’acta de la sessió ordinària de 23 de juliol a aprovació, aquesta és 
aprovada PER UNANIMITAT. 

 
 

2. INFORMACIÓ DIVERSA  
 
El Sr. Joaquim Blanch explica que és previst tenir enllestit en breu el sistema de 
megafonia i gravació dels plens. 
 
El Sr. Santi Martí explica l’execució d’algunes obres al llarg de l’estiu, la majoria 
d’elles incloses al FEIL: els treballs de pintura de les escoles, les obres de 
condicionament del pavelló, la vorera del camí de Caldes, la passera entre La Sala i 
Can Ferrer. Informa que a partir del 15 de setembre ja estan en funcionament les 
plaques solars per subministrament d’energia a la xarxa elèctrica, i que el 7 de 
setembre va fer-se el replanteig de les obres de la Biblioteca. 
 
 
El Sr. Joaquim Blanch informa del concert solidari que es va fer al juliol, promogut 
per l’associació de veïns de Can Juli i recolzat per l’ajuntament. Explica que el 
ingressos obtinguts aniran destinats al banc d’aliments. Agraeix la col·laboració 
ciutadana per les seves aportacions, així com l’organització per part dels veïns de 
Can Juli i els voluntaris. Els veïns de Can Marquès amb l’organització d’una rifa, 
també han fet una aportació al banc d’aliments. 
 
El Sr. Martí Ferrés informa del quart de marató que enguany ha tingut un cost 
d’inscripció de 5€, ingressos que s’han destinat al banc d’aliments dels pobles de la 
Vall del Tenes. 
 
L’alcalde informa de la provisió d’una plaça de tècnic d’administració general de la 
plantilla de funcionaris de l’ajuntament. Entre els funcions d’aquest lloc de treball es 
troba la de substituir el secretari, si és el cas. 
 
El Sr. Martí Ferrés informa que el parquet del pavelló estarà enllestit la propera 
setmana, i amb això es dóna per completada l’actuació del pavelló. 
 
El Sr. Jordi Sala informa dels diferents actes que properament tindran lloc al 
municipi: bicicletada per les jornades del patrimoni, cloenda de la setmana per la 
mobilitat sostenible i segura, pedalada contra el canvi climàtic, i inauguració de la 
passera (pas de vianants i bicicletes de Can Burguès). Així mateix convida a tothom 
a l’acte de col·locació de la primera pedra de la Biblioteca municipal.  
 
El Sr. Santi Martí respon algunes preguntes del ple passat:   

- Sobre el tipus de fusta utilitzada per la passera- si té o no certificat que demanava 
CIU- aquesta no té CFC perquè és un altre producte, no ben bé fusta sinó un 
producte provinent del reciclatge de fusta, resina, etc. Properament se’ls facilitarà 
les garanties, que ja s’han requerit a l’empresa. 
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- Sobre el drenatge dels patis del CEIP La Sagrera, no hi ha un informe com a tal, 
però sí apreciacions derivades de les diverses visites fetes, entre tècnics i direcció 
de l’obra. Actualment s’està treballant per solucionar els bassals que es formen als 
patis.  

 
El Sr. Joaquim Blanch respon en relació a la pregunta sobre el centre de dia. Explica 
que no només es treballa per un centre de dia, sinó per un centre de serveis, on hi 
hagués un menjador socials i des d‘on es coordinés assistència a domicili, etc. Cal 
mirar quins seran els objectius assolibles. S’estan mirant altres centres, per tal de veure 
les possibilitats de crear un centre que sigui econòmicament sostenible el que acabi 
plantejant-se.  El treball es fa a nivell de la mancomunitat, i encara no està definida la 
ubicació del centre. També s’estan mantenint converses amb Departament d’Acció 
Social i Ciutadania de la Generalitat, sobre el projecte i la previsió de places que pugui 
tenir el departament. Es preveuen 100 places residencials i 35 places de centre de dia 
concertades. S’està pendent de concreció i desenvolupar el projecte. 
 
Sobre les residències que han presentat projecte, la residència La Vall ja té els 
permisos i han iniciat les obres. L’altra també està en l’execució de les obres.  
 
L’alcalde informa de la subvenció rebuda del Departament de Governació pel 
condicionament hidràulic i ambiental del riu Tenes dins del programa FEDER, d’import 
1.083.621€.  
 
La Sra. Anna Arnella informa de l’inici de curs, destacant la posada en marxa de la 2a 
escola bressol. Sobre les matriculacions, les dades són: EB L’Alzina 80 (i 7 places 
lliures), EB El Rieral 42 (i 4 places lliures); CEIP Ronçana 422; CEIP La Sagrera 298; 
IES 474. En total 1.316 alumnes a Santa Eulàlia de Ronçana.  
 
També informa que el 18 d’octubre comença a funcionar l’àlbum de fotos de Santa 
Eulàlia i destaca que és un procés molt participatiu.  
 
Informa que s’ha assolit una fita important, l’emissió en TDT de Canal Set; ja fa temps 
que s’està negociant amb el Departament de Comunicació i Difusió de Serveis 
Audiovisuals i ha arribat el moment, i la primera emissió en digital va ser per la Festa 
Major. 
 
L’alcalde informa que l’u d’octubre es celebra la festa d’aniversari del Casal d’avis, en 
motiu del seu 20è aniversari.  

 
3. DONAR COMPTE DE DECRETS D’ALCALDIA 
 
Es dóna compte dels decrets dictats per aquesta Alcaldia entre les dates 1 de juliol 
i 31 d’agost inclosos.  
 
 
4. DONAR COMPTE DELEGACIONS D’ALCALDIA 

 
Es dóna compte al Ple de la següent resolució dictada en matèria de nomenaments i 
delegacions: 
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“Atès que aquesta Alcaldia amb la finalitat d’aconseguir una major eficàcia en la gestió, 
fent ús de les atribucions conferides a l’article 56.3 del Text Refós de la llei Municipal 
de Catalunya i 43.5.b) del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les Entitats Locals, així com l’article 9 del Reglament Orgànic Municipal, resolgué 
efectuar les delegacions especials per a encàrrecs específics a favor dels diferents 
regidors, 

Atès que el Ple d’aquest Ajuntament, en sessió de 28 de maig de 2009 acceptà la 
renúncia de la regidora Anna Blanch López, i que la Junta Electoral central ha tramès 
la credencial del regidor que l’ha de substituir, Sr. Armando Cañizares Batlle 

D’acord amb les disposicions dels arts. 53 i 54 de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya i normes concordants,  

HE RESOLT: 
 

Primer.- Modificar les delegacions especials per a encàrrecs específics a favor del 
següent regidor: 

Sr. Armando Cañizares Batlle, Joventut i Salut Pública i Consum 

 
Segon.- Comunicar aquesta resolució individualment al designat, donar-ne compte al 
Ple en la primera sessió que celebri i publicar-ho al Butlletí Oficial de la Província, sens 
perjudici de la seva efectivitat des del dia de la data.” 

 
5. DESIGNACIÓ REPRESENTANT AL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 
 
 

Atès que la regidora del grup del PSC, la Sra. Anna Blanch Lopez va ser designada 
com a representant del Consell Escolar Municipal,  
Atès que va presentar la seva renúncia el passat ple de data 28 de maig i que ha estat 
nomenat el regidor que ha de substituir-la, el Sr. Armando Cañizares Batlle, qui 
ocuparà la representació en el consell esmentat.,  
 
Es proposa que el Ple acordi 
 
Nomenar el Sr. Armando Cañizares Batlle com a representant del grup de PSC en el 
Consell Escolar Municipal. 
 
Es sotmet l’acord a votació i S’APROVA PER UNANIMITAT 

 
 
6. APROVACIÓ SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ EN RELACIÓ A LA 

CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A LA REGULARITZACIÓ I MILLORA 
D’URBANITZACIONS AMB DÈFICITS URBANÍSTICS 
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D’acord amb la convocatòria per l’atorgament de subvencions previstes en els Fons 
per a la regularització d’urbanitzacions que crea la Llei 3/2009, de 10 de març, de 
regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics,  
 
Atès que aquestes subvencions tenen per objecte fomentar la formulació i el 
desenvolupament del Programa d’Adequació de les urbanitzacions incloses en l’àmbit 
d’aplicació de la Llei, així com les altres actuacions que disposa l’article 19.3. 
 
Vista el document de bases per a la Memòria del Programa d’Actuació elaborada pels 
Serveis Tècnics Municipals,  
Es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS:  
 
 
Primer.- Aprovar la sol·licitud de subvenció per actuacions de millora de les 
urbanitzacions de Santa Eulàlia de Ronçana, en el marc de la convocatòria d’ajuts per 
a la regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics, amb el compromís 
de dur a terme les inversions i despeses que siguin necessàries.  
 
El Sr. Santi Martí explica que l’ajuntament ha considerat oportú concórrer a la 
convocatòria, amb 3 focus d’actuació, d’acord amb les característiques del municipi de 
Santa Eulàlia.  D’una banda la creació d’una oficina de gestió de desenvolupament de 
les urbanitzacions; en segon lloc 3 urbanitzacions més prioritàries: Bellavista, Can Met 
i Font de Sant Joan; i en tercer lloc actuacions per necessitats més urgents en 
determinats barris, com per exemple actuacions en l’enllumenat públic o en la xarxa 
d’aigua potable.  
 
Es sotmet l’acord a votació i S’APROVA PER UNANIMITAT 
 

7. MOCIÓ PER L’ADHESIÓ A LA PROPOSTA DE CANDIDATURA DE LA 
FUNDACIÓ VICENTE FERRER PER AL PREMI NOBEL DE LA PAU 

 
Vicente Ferrer va néixer a Barcelona el 9 d’abril de 1920. Durant la seva joventut, entra 
a formar part de la Companyia de Jesús amb la il·lusió de complir el seu major desig i 
vocació: ajudar als altres.  
L’any 1952 arriba a Bombai com a missioner jesuïta per completar la seva formació 
espiritual, i allí manté el seu primer contacte amb l’Índia. A partir d’aquest moment, 
dedicarà la resta de la seva vida a treballar per eradicar el sofriment dels més pobres 
d’aquest país.  
Lamentablement, la seva tasca va generar suspicàcies entre els sectors dirigents, que 
van veure en ell una amenaça als seus interessos i aconsegueixen una ordre per 
expulsar-lo del país. Davant aquest fet, més de 30.000 camperols, secundats per 
intel·lectuals, polítics i líders religiosos, es mobilitzen en una marxa de 250km per 
protestar per l’ordre d’expulsió.  
Al1969, torna a la Índia i s’instal·la a Anantapur (Andhra Pradesh), un dels districtes 
més pobres del país, per continuar la seva lluita pels més desfavorits.  
Aquest mateix any deixa la Companyia de Jesús i crea, al costat de qui serà la seva 
futura muller uns mesos més tard -Anne Perry- la Fundació Vicente Ferrer a 
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Anantapur. No obstant això, durant els anys 70 persisteix el setge, aquesta vegada 
des de les autoritats de la regió, que veuen amb recel el treball de la Fundació, arribant 
fins i tot a intentar empresonar-lo.  
Després de la denúncia d’abús de poder del que estava sent objecte, Ferrer 
aconsegueix una fallada favorable que crea jurisprudència.  
Anys més tard, al 1996, crea la Fundació Vicente Ferrer a Espanya per assegurar la 
continuïtat econòmica dels projectes a l’Índia. Des d’aquest moment, i fins a la seva 
mort el passat 19 de juny de 2009, lidera un projecte que avui dia continua viu gràcies 
a un equip de prop de 1.900 persones i al suport de més de 139.000 col·laboradors.  
Vicente Ferrer, gràcies a la seva gran tasca, ha estat guardonat en diverses ocasions 
rebent premis com el Premi Príncep d’Astúries a la concòrdia l’any 1998, la Creu de 
Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya l’any 2000, Medalla d’Or de la ciutat de 
Barcelona al 2000, personatge destacat de la història del segle XX per la UNESCO a 
l’any 2001, Gran Creu de l’Ordre civil de la Solidaritat del Ministeri de Treball i 
Assumptes Socials espanyol l’any 2002, la Gran Creu del mèrit civil atorgada pel 
Ministeri d’Assumptes exteriors espanyol l’any 2009. I va ser recentment nomenat 
català de l’any el 2009.  
Atès que per tal de poder optar al Premi Nobel de la Pau, les candidatures han de ser 
de persones que visquin o bé d’entitats o col·lectius, és per això que es proposa la 
candidatura de la Fundació Vicente Ferrer. 
En relació als antecedents exposats els grups municipals de I-ERC, CIU, PSC i PP 
proposen al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 

 
Primer.- Donar suport a la candidatura de la Fundació Vicente Ferrer per al premi 
Nobel de la Pau.  
 
Segon.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya i a la 
Fundació Vicente Ferrer.  
El Sr. Joaquim Blanch explica que s’està presentant a diferents pobles de Catalunya, 
promoguda per la Generalitat i la Diputació de Barcelona, en favor d’aquesta gran 
persona i tasca que va portar a terme Vicenç Ferrer.  
 
Es sotmet l’acord a votació i S’APROVA PER UNANIMITAT 
 

8. MOCIÓ QUE PRESENTA CIU EN RELACIÓ ALS TREBALLADORS 
AUTÒNOMS 

 
Com és sabut, ens trobem actualment en una situació d’aguda crisi, caracteritzada pel 
decreixement econòmic i la pèrdua de llocs de treball. 
 
El sector dels treballadors autònoms és un dels principals afectats per la crisi existent, 
tota vegada que pateix en primera persona l’actual restricció de crèdits i, tot i les 
previsions de l’Estatut del Treballador Autònom, no percep encara cap prestació d’atur 
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per cessament d’activitat i, a més, incorre sovint en responsabilitats patrimonials en 
cas d’una mala evolució de la seva activitat. 
  
Així mateix, cal considerar que els treballadors autònoms tenen un pes important en el 
teixit econòmic de Santa Eulàlia. Malgrat les dificultats esmentades, els autònoms es 
caracteritzen per la seva capacitat per crear ocupació i per la seva voluntat de resistir 
els efectes de la crisi, essent una peça fonamental per a l’economia productiva i per a 
l’estabilitat econòmica i social del país i del nostre poble.  
 
Conscients dels problemes gravíssims que afecten els treballadors autònoms i de la 
seva importància per al teixit econòmic del nostre municipi, el Grup Municipal de 
Convergència i Unió entén que, malgrat ser de titularitat estatal o autonòmica la major 
part de competències que podrien ser exercides per a millorar la situació dels 
autònoms, això no és excusa perquè aquest Ajuntament no adopti també totes 
aquelles mesures específiques al seu abast que puguin atorgar major protecció i 
estabilitat als treballadors autònoms. 
 
En relació als antecedents exposats, proposem al ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Instar als Governs de l’Estat i de la Generalitat l’adopció de mesures de 
protecció als treballadors autònoms en situació de cessament d’activitat similars a les 
que s’adoptin per als treballadors per compte aliè que hagin esgotat les seves 
prestacions d’atur. 
 
Segon.- Disposar el pagament preferent i en un termini màxim de trenta dies dels 
subministraments efectuats a aquest Ajuntament per treballadors autònoms o 
empreses que acreditin una facturació anual inferior a 250.000 euros.  
 
Tercer.- Comunicar l’adopció d’aquests acords als Govern la Generalitat, al Govern 
espanyol, a L’Associació de Treballadors autònoms de Catalunya, a la patronat 
PIMEC, a les associacions sindicals UGT i CCOO, a les entitats municipalistes de 
Catalunya (ACM i FMC) i a l’Associació Ronçana Comerç Actiu. 
 
 
El Sr. Joaquim Brustenga diu que els ha semblat que és una moció a aprovar molt 
oportuna en l’actual conjuntura de crisi, i en què els autònoms estan patint de manera 
més accentuada. Celebren poder-la presentar amb el consens de tots els grups.  
L’alcalde també valora positivament poder contribuir al pagament dels proveïdors que 
es troben en aquesta situació. Els Serveis Econòmics hauran de fer alguna adequació 
en el procés de pagament, per fer-ho possible, en la mesura d’ajudar a la liquidesa 
d’autònoms i petites empreses.  
  
El Sr. Joaquim Blanch es mostren totalment d’acord, i en el primer punt consideren molt 
adient que els autònoms tinguin la mateixa prestació que els treballadors per compte 
aliè. També valora positivament l’acord de tots els grups. 
 
 

9. AFERS URGENTS I SOBREVINGUTS 
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APROVACIÓ DEL DOCUMENT D’AL·LEGACIONS AL PROJECTE DE PLA 
TERRITORIAL DE L’ÀMBIT METROPOLITÀ DE BARCELONA 
 
9.1. Votació sobre la urgència 
Es justifica la urgència per la necessitat d’acollir-se als terminis establerts pel 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
 
Sotmesa a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT.  
 
9.2. Acord d’aprovació del document d’al·legacions al projecte del Pla Territorial 
de l’àmbit Metropolità de Barcelona 
 
Atès que el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques va aprovar inicialment el 
Projecte de Pla territorial de l’Àmbit metropolità de Barcelona (PTMB). D’acord amb la 
resolució que es va publicar el DOGC de 2 de juny de 2009, el projecte ha estat 
sotmès a informació pública a fi i efecte que entitats i ens locals hi presentin les 
al·legacions que considerin oportunes. 
 
Atès que l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, després d’analitzar atentament 
els documents del projecte del PTMB té a bé a formular els comentaris, peticions i 
al·legacions que es detallen en el document “Al·legacions al Projecte de Pla Territorial 
de l’Àmbit metropolità de Barcelona (PTMB)” que s’adjunta a aquest acord. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS:  
 
Primer.- Aprovar el document d’al·legacions al Projecte de Pla Territorial de l’Àmbit 
metropolità de Barcelona (PTMB), que s’annexa a l’expedient. 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord i del document d’al·legacions al Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques per tal que siguin tingudes en consideració. 
 
 
L’alcalde remarca la transcendència per al poble i per la Vall del Tenes. Ressalta el 
treball fet des de Serveis tècnics i pels representants del consistori, i agraeix l’esforç 
dels grups municipals per enriquir el document i per haAcord d'adhesió al Manifest 
contra la violència de gènere I conclou dient que han tingut clar que era important un 
acord unànime del ple en aquesta qüestió. 
 
A continuació explica de forma sintètica en què consisteixen les al·legacions: 
- En primer lloc cal destacar que és important que hi hagi un pla territorial, i que és el 
primer pla territorial que tindrà aquesta regió i que el fonament sigui els criteris de 
desenvolupament sostenible 
Els suggeriments de fa un any, alguns han estat considerats, i es valora positivament, i 
d’altres no ho han estat. 
Alguns elements de l’avantprojecte es consideraven positius i finalment no s’han 
incorporat al document de l’aprovació inicial, que en canvi sí ha recollit alguns 
aspectes que no són satisfactoris pel poble; es lamenta no haver pogut participar en 
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l’acord d’aprovació inicial d’aquells elements que afecten al nostre territori i que no 
apareixien a l’avantprojecte.  
Destaca entre les al·legacions: que s’incorporin espais de protecció preventiva algunes 
àrees que en el pla són d’especial protecció. I detalla els diferents espais en el territori 
municipal. 

10. Entre d’altres demandes i consideracions hi ha les següents: dubtes sobre la 
conveniència d’elaborar un pla director conjunt, i per tant si s’acaba duent a 
terme, cal la participació de tots els municipis afectats a partir d’una comissió 
conjunta la necessitat d’un tractament especMoció en relació a l'augment de 
l'IVA per part del govern espanyollació als treballadors autònoms 

ífic per les diferents realitats d’urbanitzacions dins la Vall del Tenes; l’oposició al traçat 
de l’eix del Tenes, perquè tot el traçat passa per sòl d’especial protecció, quan la 
pròpia normativa del pla diu que precisament és així pels seus valors naturals i agraris 
i per la seva localització en el territori. L’eix del tenes representa un fort impacte 
ambiental, social i econòmic, l’al·legació també es fa ressò de les al·legacions 
presentades per propietaris, i per entitats i col·lectius de Santa Eulàlia, i dels projectes 
realitzats com la carta del paisatge, Ronçana camp i qualitat, Pla de dinamització 
turística de la Vall del Tenes, etc. que es veurien afectats pel traçat. També s’adjunta 
un dossier de les masies afectades per l’eix. A banda d’aquests impactes negatius, la 
traça no resol bé la mobilitat. Es demana que es desestimi aquest traçat i que es 
retorni a la proposta de l’avantprojecte que passa per un accés a la C-17, que resol 
necessitats de trànsits, té una mínima afectació als sòls de regadiu i a la resta de sòls, 
la mínima afectació al connector biològic de l’espai fluvial de la Vall del Tenes, i una no 
pressió urbanística sobre el territori.  
També s’al·lega en contra de la proposta de variant de la carretera de Caldes a 
Granollers a l’alçada de la cruïlla de Lliçà d’Amunt. 
Pel que fa a la Ronda del Vallès, si posem junts l’Eix del Tenes, la variant i la Ronda, 
hi ha un nus de comunicacions d’impacte molt gran a la zona del Rieral que entenem 
és inassumible i també afecta l’entrada del poble; per la transcendència que té la 
Ronda,e s demana que es desestimi aquest traçat que passa per Can Feu, i que 
s’acompanyi a la memòria l’estudi de mobilitat per poder decidir el millor traçat, millor 
secció i les millors connexions. La mateixa memòria de fet, ho di, que el Pla no pot 
arribar a concretar el traçat, perquè és competència del Ministeri de Fomenti el govern 
de la Generalitat presentarà traçats alternatius, i un d’adient és el corredor de l’actual 
carretera que enllaça Granollers i Sabadell.  
Per últim, es fa una reflexió sobre la priorització del transport col·lectiu, de manera que 
el Pla prioritzi les infraestructures que han de permetre aquest transport col·lectiu i es 
parla del bus exprés , projecte que s’està treballant entre la Mancomunitat i la Direcció 
de transports de la Generalitat.  
 
El Sr. Joaquim Brustenga destaca la importància d’haver arribat a un consens en 
aquestes al·legacions, per part de tots els partits. Afirma que més enllà d’interessos de 
partit, hi ha l’interès de Santa Eulàlia, i sobretot pel que fa a l’eix del Tenes, 
considerant que dóna més força un posicionament unànime per part de tot el 
consistori.  
 
El Sr. Joaquim Blanch es mostra satisfet i felicita a tots els grups per haver arribat a 
aquest acord. Destaca la importància de l’eix viari que partiria el municipi en dos, i per 
això cal una defensa aferrissada del posicionament del consistori.  
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Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT.  
 

10. PRECS I PREGUNTES  
 
La Sra. Maria Bover fa les següents preguntes:  
 
- Pregunta si s’ha diagnosticat algun cas de Grip A, i si s’ha establert algun tipus de 

campanya de prevenció als centres públics.  
El Sr. Armando Cañizares diu que no s’ha detectat cap cas. La setmana que ve hi ha 
una reunió amb els responsables del CAP. En qualsevol cas a la pàgina web de 
l’ajuntament hi ha informació actualitzada. Referent a actuacions, no se’n marquen 
d’especials per als centres públics, a banda dels escolars, on s’estableix neteja i 
actuació diligent si es detecta algun cas de grip.  
El regidor recorda que el problema no és en sí el virus de la grip, sinó que puguin 
contreure-la persones amb malalties cròniques, que els pot afectar de manera més 
greu. 
- Pregunta si ja està operatiu el programa de gestió del Casal d’Avis.  
El Sr. Quim Blanch en pren nota i respondrà properament. L’alcalde respon que 
encara no està operatiu. 
El Sr. Miquel Moret fa les següents preguntes:  
- Pregunta, en referència a un escrit que ha tingut entrada al registre de l’ajuntament 

del Club de Petanca Can Farell, en què es denuncien anomalies en el bar de la 
instal·lació municipal de Pinedes del Castellet. Demana que es resolgui aquesta 
qüestió que ja és reiterativa, en referència a aquest equipament municipal. 

 
El Sr. Martí Ferrés diu que ja ha parlat amb els signants de la queixa i s’està pendent 
de parlar amb la concessió per trobar una solució.  
L’alcalde afegeix que el regidor està treballant-hi, i que no és una qüestió que es 
reitera, són dues coses diferents: una, la queixa d’un veí que es queixa de la porta 
d’accés entre d’altres coses, i l’altra és una queixa d’un grup de veïns per altres 
qüestions. Des de l’ajuntament per descomptat que els serveis públics s’han de prestar 
de la millor manera i sens dubte la regidoria d’esports està dedicant-hi molts esforços 
per a fer-ho i de fet les instal·lacions i la seva gestió estan molt millor en aquests 
darrers anys.  
El Sr. Martí Ferrés diu que la primera setmana d’octubre, respecte tema d’horari ja 
quedarà resolta, amb la instal·lació de cartells.  
 
- Pregunta sobre la festa Major, a partir de la valoració que fa el seu grup, no la 

farien així. I exposa un seguit de consideracions sobre aquesta: la ubicació dels 
actes, dels firaires, el soroll i l’afectació als veïns; en referència a les colles de 
colors, i el seu pes a la Festa Major; sobre la reactivació de la comissió de festes; 
sobre el col·lectiu o sector a qui es destina en l’actualitat la festa; sobre alguns 
actes en concret, i en general sobre el programa; en relació a la introducció de les 
barraques; sobre la recollida de gots i finalment en referència a la ubicació del 
castell de focs. 

 
El Sr. Jordi Sala respon als elements que planteja el Sr. Moret; en primer lloc que 
demana un canvi de lloc però no en proposa cap; que els firaires demanen una certa 
centralitat; explica que la comissió de festes està treballant de molt abans que comenci 
la Festa Major i que es reuneix sovint; pel que fa al pes de les colles, està pactat i 
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assumit per aquestes; enumera alguns actes per a gent gran, i que es procura que hi 
hagi activitats per a tots els col·lectius d’edat. Es valora positivament la introducció en 
el cartell de la festa, d’actuacions d’entitats i col·lectius del poble. Respecte les 
barraques, valorant pros i contres es va optar per tirar-ho endavant, i ara pertoca fer-
ne la valoració, i convida al regidor de CIU a assistir-hi també. Sobre els gots, aquests 
són reciclables per no generar tant de plàstic,  i funciona així des de fa uns anys. I 
finalment sobre el castell de focs, es va fer tal com pertocava, segons la colla i el cap 
de Policia Municipal.  
No obstant pren nota de les aportacions fetes, per exposar-les a la comissió de festes. 
 
El Sr. Joaquim Brustenga fa els següents precs i preguntes:  
 
- Prec: Vol saber si està vigent la pòlissa d’assegurances per la policia Local, i 

considera que aquest col·lectiu hauria de tenir una pòlissa diferenciada de la resta 
de treballadors municipals, per estar exposats a uns riscos més elevats.  

L’alcalde respon que sí que està vigent, i que s’està treballant en la revisió i ampliació 
de pòlisses i cobertures d’edificis públics, i pel que fa al personal, els serveis 
municipals estan estudiant en concret l’assegurança pel cos de la Policia Local, en 
principi en d’altres corporacions no hi ha diferència entre uns treballadors i altres.  
 
- Prec: planteja la conveniència de posar un semàfor amb llum àmbar intermitent per 

alertar els conductors, a la carretera de Barcelona al pas zebra davant de la 
peixateria, on sovint es produeixen topades.  

 
L’alcalde pren nota del suggeriment. 
 
- Pregunta: Vol conèixer com està en aquests moments el problema dels veïns del 

carrer Lluís Companys amb l’empresa promotora.  
 
L’alcalde explica que al juliol es va mantenir una reunió entre els veïns, l’ajuntament i 
el jutge de pau, per a tractar la problemàtica. Tot i que l’ajuntament, en tractar-se d’un 
assumpte entre privats no hi té cap competència, es va comprometre a fer gestions per 
ajudar a trobar una solució. En aquest sentit s’ha parlat amb els administradors de les 
dues comunitats, amb el registrador de la propietat, i la propera setmana una nova 
reunió amb els veïns. L’alcalde diu que cal ser conscients que és entre particulars, i 
que l’ajuntament està fent de mediador.  
 
- Pregunta: Vol saber si l’ACA ja ha enviat a l’ajuntament el permís per actuar sobre 

els pollancres del riu, a la zona de La Pèrgola, que estava previst per setembre. 
 
El Sr. Martí Ferrés diu que el permís encara no ha arribat, i creu que no serà fins 
novembre. Aclareix que totes les branques que passin a la seva propietat es poden 
tallar, i que l’altre permís correspon a l’ACA perquè és de la seva competència. 
 
- Pregunta: Atès que fa sis mesos que no reben els registres de sortida des del mes 

de març, vol saber si és que hi ha un retard en l’arxivament dels documents o bé hi 
ha un altre motiu pel qual no s’han enviat aquestes dades.  
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L’alcalde diu que no hi ha cap voluntat de no passar-ho, que aquest retard no pot ser, 
malgrat el volum de feina de l’OAC. Es compromet a fer que aquesta informació es 
passi puntualment. 
 
- Pregunta: La Plataforma Decidim.cat, de la que l’alcalde i alguns dels regidors són 

membres, ha convocat als alcaldes interessats en organitzar una consulta per la 
independència, a una reunió el proper mes d’octubre, per coordinar les diferents 
accions que sorgeixin de les entitats socials locals que aposten pel dret a 
l’autodeterminació de Catalunya. Vol saber si l’alcalde de Santa Eulàlia té previst 
assistir a aquesta reunió.  

 
L’alcalde explica que no s’ha pres encara una decisió al respecte, i en cas d’assistir-hi 
farà saber què s’ha parlat.  
 
 
 
I a les deu del vespre, s’aixeca la sessió i s’estén aquesta acta i jo, la Secretària 
en dono fe. 
 
 
 

La Secretària,                                                                                                 Vist-i-plau,                            
L’alcalde  

 


