
      
                                                      

 
 
  
 
 

SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Caràcter:    extraordinari 
Data:           13 d’octubre de 2009 
Lloc:           Casa de la Vila 
 

 
Assisteixen: 
 
Alcalde 
 
Sr. ENRIC BARBANY I BAGES 

Regidors 

Sr. JORDI SALA I DRUGUET 

Sra. ANNA ARNELLA I VENTURA 

Sr. SANTI MARTÍ DIAZ 

Sr. JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI 

Sr. ANDREU GUAL I TOMBAS 

Sra. MARIA BOVER CASANOVAS 

Sra. ISABEL VALLS I BASSA 

Sr. MIQUEL MORET I ESPINOSA 

Sr. MARTÍ FERRES I OLLE 

Sr. JOAQUIM BLANCH CONEJOS 

Sr. ARMANDO CAÑIZARES BATLLE 

 
Absències justificades 
 
Sr. FRANCESC MONTES I CASAS 

 
Absències no justificades  
 
Secretària acctal, 
 
Lurdes Gimeno Maspons 
 
 
 

 
 
 
 
 

A la Casa de la Vila les 7 h de la tarda del 
dia 13 d’octubre 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 extraordinària, en primera 
convocatòria, del ple de l'Ajuntament. 

 
Obert l’acte per la presidència, es                  
procedeix al debat dels assumptes inclosos 
en el següent 

 
1.- Aprovació inicial de modificació puntual 
de les NSP en el sector de sòl no 
urbanitzable situat al camí de caldes per a 
la implantació d’un centre ocupacional i 
hortes socials ecològiques de la cooperativa 
APINDEP RONÇANA SCCL. 
 
2.- Aprovació inicial del Pla Especial 
Urbanístic en el sector de sòl no 
urbanitzable situat al camí de caldes per a 
la implantació d’un centre ocupacional i 
hortes socials ecològiques de la cooperativa 
APINDEP RONÇANA SCCL. 
 
3.- Acceptació subvenció del departament 
d’educació per al curs 2008-2009 de 
l’escola bressol municipal l’alzina. 

 
 
 
      
     

  Pàgina 1 de 5  



 
Abans de passar a tractar els punts de l’ordre del dia, l’Alcalde dona la benvinguda als 
assistents i agraeix la seva presència, excusa al regidor Francesc Montes i explica el 
motiu de la celebració d’aquest ple de caràcter extraordinari, per tal de facilitar la 
tramitació dels acords fet del que coincideixen tots en celebrar-la el més aviat possible. 
 
També explica que al haver-se convocat quest ple de manera extraordinària, no 
s’aprova l’acta de la sessió anterior i s’aprovarà en el proper ple que se celebri. 
 
A continuació es procedeix a la lectura per a la seva aprovació dels següents acords. 
 
 
1.- APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NSP EN EL 
SECTOR DE SÒL NO URBANITZABLE SITUAT AL CAMÍ DE CALDES PER A LA 
IMPLANTACIÓ D’UN CENTRE OCUPACIONAL I HORTES SOCIALS 
ECOLÒGIQUES DE LA COOPERATIVA APINDEP RONÇANA SCCL. 
 
Atès que segons es fa constar a la memòria justificativa redactada per a la modificació 
puntual de les vigents Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, en el sector 
del sòl no urbanitzable situat al Camí de Caldes per a la implantació d’un centre 
ocupacional i hortes socials ecològiques de la cooperativa APINDEP RONÇANA 
SCCL, al terme municipal de Santa Eulàlia de Ronçana, s’escau procedir a aquesta 
modificació per tal de possibilitar l’ús agrícola (conreu de secà) històricament 
consolidat en aquest camp de conreu i, simultàniament, fer viable en aquest camp de 
conreu l’activitat d’un Centre ocupacional i hortes ecològiques, en el termes i amb les 
particularitats que detalla la memòria esmentada, que es dona per reproduïda. 
 
Atès que d’acord amb allò que s’estableix a l’article 117 del Reglament de la Llei 
d’Urbanisme, no es tracta de canvis que comportin revisió del planejament vigent i que 
caldrà tramitar com a modificació de les NSP d’acord amb les previsions de l’article 94 
del Text Refós de la Llei d’Urbanisme i l’article 7 i concordants de la Llei 6/2009, de 28 
d’abril, d’avaluació ambiental. 
 
Vista la Resolució de la directora del Serveis Territorials de Medi Ambient i Habitatge a 
Barcelona, de data 25 de setembre de 2009, dictada en expedient 259/09, que declara 
la no subjecció a avaluació ambiental d’aquesta modificació puntual i que, un cop 
aprovada inicialment la modificació puntual, simultàniament al tràmit d’informació 
pública, caldrà sol·licitar informe als Serveis Territorials de Medi Ambient i Habitatge 
 
Estudiat el projecte de modificació puntual redactat pels Serveis Tècnics Municipals i 
considerant justificada la necessitat de la modificació puntual en l’àmbit proposat,  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa,  
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de 
Planejament en el sector del sòl no urbanitzable situat al Camí de Caldes per a la 
implantació d’un centre ocupacional i hortes socials ecològiques de la cooperativa 
APINDEP RONÇANA SCCL, al terme municipal de Santa Eulàlia de Ronçana. 
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Segon.- Sotmetre a informació pública aquest acord mitjançant la inserció del 
corresponent anunci al tauler d’edictes de la Corporació, al BOP i a un diari de la 
província, pel termini d’un mes, a comptar a partir de la seva publicació.  
 
Tercer.- Sol·licitar, simultàniament al tràmit d’informació pública, informe als Serveis 
Territorials de Medi Ambient i Habitatge i al Departament d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca, de conformitat amb l’article 83.5 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
L’Alcalde explica la importància que té l’aprovació d’aquest acord, per poder tirar 
endavant la implantació del projecte promogut per la Cooperativa APINDEP per 
desenvolupar un equipament  consistent en la construcció d’un centre ocupacional per 
a uns 60 usuaris, que constarà d’una aula de natura, de l’explotació d’agricultura 
ecològica i de diversos serveis de dependència fomentant l’autoocupació i l’accés al 
treball, destinat a persones amb risc d’exclusió laboral. 
 
Destaca la importància d’aquest projecte que té per  a moltes persones, per APINDEP 
RONÇANA, pel poble i la comarca, i la contribució que significa pel país i el mon. 
Per tal de que sigui factible aquest projecte ha estat necessari fer una sèrie de 
gestions tant per part d’APINDEP com per l’Ajuntament i la Generalitat, i atès que 
després de treballar-hi tots, han donat bon fruit, és per aquest motiu  que avui es 
celebri aquest ple per aprovar els acords que són necessaris per tirar endavant aquest 
projecte on s’hi adjunten molts valors, interés públic, persones que més ho necessiten, 
treball de qualitat, medi rural etc. i el poble fa l’esforç de gestionar  i tramitar per la 
seva realitat. 
És un dia molt especial per tots i agreix l’esforç que ha fet APINDEP,  i que espera i 
desitja que en la tramitació que s’inicia s’hi posi tot l’esforç necessari per fer realitat i 
amb qualitat aquest projecte. 
 
El regidor Joaquim Brustenga en nom del grup municipal CiU, destaca la importància 
d’aquest projecte perquè hi creuen des del principi, que aquest projecte honora al 
poble i va molt més enllà, destaca així la voluntat per desenvolupar –lo fet que agraeix, 
i manifesta la seva satisfacció perquè aquest projecte tindrà un final i serà una realitat, 
i felicita molt especialment a l’APINDEP pel seu treball. 
 
El regidor Joaquim Blanch en nom del grup municipal PSC, s’afegeix a les 
manifestacions fetes pels altres grups destancant la seva satisfacció per aquest 
projecte i que espera que ajudin a moltes persones i els encoratja a tirar endavant.   

 
     S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
2. APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC EN EL SECTOR DE 
SÒL NO URBANITZABLE SITUAT AL CAMÍ DE CALDES PER A LA IMPLANTACIÓ 
D’UN CENTRE OCUPACIONAL I HORTES SOCIALS ECOLÒGIQUES DE LA 
COOPERATIVA APINDEP RONÇANA SCCL. 
 
D’acord amb la modificació puntual de les vigents Normes Subsidiàries de 
Planejament del municipi, en el sector del sòl no urbanitzable situat al Camí de Caldes 
per a la implantació d’un centre ocupacional i hortes socials ecològiques de la 
cooperativa APINDEP RONÇANA SCCL, al terme municipal de Santa Eulàlia de 
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Ronçana, i simultàniament a la seva tramitació s’escau procedir a l’aprovació del Pla 
Especial urbanístic per a la implantació d’un Centre ocupacional i hortes ecològiques. 
 
Atesos els antecedents que consten a la proposta redactada pel Cap dels Serveis 
Tècnics Municipals, que es donen per reproduïts  
 
Vista la Resolució de la directora del Serveis Territorials de Medi Ambient i Habitatge a 
Barcelona, de data 25 de setembre de 2009, dictada en expedient 260/09, que declara 
la no subjecció a avaluació ambiental d’aquest Pla Especial i que, un cop aprovat 
inicialment el Pla Especial, i simultàniament al tràmit d’informació pública, caldrà 
sol·licitar informe als Serveis Territorials de Medi Ambient i Habitatge 
 
Vistes les determinacions de l’article 67 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en 
relació amb l’article 47.4 del mateix text legal, en les que es fonamenta aquest Pla 
Especial, 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa,  
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic del sector de sòl no urbanitzable 
situat al Camí de Caldes per a la implantació d’un centre ocupacional i hortes socials 
ecològiques de la cooperativa APINDEP RONÇANA SCCL, al terme municipal de 
Santa Eulàlia de Ronçana, en el benentès que d’acord amb el que consta a l’informe 
del Cap dels Serveis Tècnics Municipals esmentat en els antecedents, caldrà 
incorporar en la documentació tècnica del Pla Especial, per a la seva aprovació 
provisional, les tres prescripcions establertes a l’esmentat informe. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública aquest acord mitjançant la inserció del 
corresponent anunci al tauler d’edictes de la Corporació, al BOP i a un diari de la 
província, pel termini d’un mes, a comptar a partir de la seva publicació.  
 
Tercer.- Sol·licitar, simultàniament al tràmit d’informació pública, informe als Serveis 
Territorials de Medi Ambient i Habitatge, al Departament d’Agricultura, Ramaderia i 
Pesca, a la Direcció General d'Arquitectura i Paisatge i a l’Agència Catalana de 
l’Aigua,  de conformitat amb l’article 83.5 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
L’alcalde explica el motiu de l’aprovació d’aquest acord, que per poder fer la 
implantació del centre ocupacional, cal aprovar el pla especial. 
 
 S’APROVA PER UNANIMITAT 

 

3. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ PER AL CURS 
2008-2009 DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL L’ALZINA. 
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Atès que en data 28 de setembre de 2009 es va publicar al DOGC núm. 5472 la 
Resolució per a la qual s’atorguen subvencions a les corporacions locals titulars de 
llars d’infants, per al curs 2008-2009. 
 
Atès que segons aquesta resolució, la subvenció atorgada a l’Escola Bressol l’Alzina, 
és de 192.600,00 euros 
 
D’acord amb l’esmentada resolució, el Departament d’Educació va tramitat una 
bestreta del 50% de l’import de la subvenció, i per al pagament del 50% restant és 
necessari, entre d’altra documentació, l’acord del ple de la Corporació pel qual 
s’accepta la subvenció atorgada, 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa,  
Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada pel Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya, d’import 192.600,00€, per a l’Escola Bressol L’Alzina de Santa Eulàlia 
de Ronçana.  
 
Segon.- Trametre la documentació necessària al Servei de Règim Econòmic de la 
Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu del Departament d’Educació, per 
tal de fer efectiva aquesta subvenció.  
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
Abans de finalitzar el ple l’alcalde manifesta que com a cas excepcional, ja que es 
tracta d’un ple extraordinari, però degut a la importància del cas, dóna la paraula a 
l’APINDEP, fet que aprofiten per agrair a tots els grups l’aprovació dels acords i poder 
tirar endavant un projecte que tant han lluitat perquè es pogués fer a Santa Eulàlia. 
 
I a dos quarts de vuit del vespre, s’aixeca la sessió i s’estén aquesta acta i jo, la 
Secretària acctal,  en dono fe.  
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