
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
  
Caràcter:       Ordinari           
Data:             26 de novembre de 2009 
Lloc:             Sala de Plens 
 
 
 
Assisteixen 
 
Alcalde 
ENRIC BARBANY I BAGES 

 
Regidors 

ANNA ARNELLA I VENTURA 

ISABEL VALLS I BASSA 

JORDI SALA I DRUGUET 

SANTIAGO MARTÍ DIAZ 

ANDREU GUAL I TOMBAS 

JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI 

MIQUEL MORET I ESPINOSA 

JOAQUIM BLANCH I CONEJOS 

MARIA BOVER I CASANOVAS 

MARTÍ FERRES I OLLE 

ARMANDO CAÑIZARES I BATLLE 

FRANCESC MONTES I CASAS 

 
Secretària 
Marina Escribano Maspons 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
A la Casa de la Vila a les vuit del 
vespre del dia 26 de novembre 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 de caràcter ordinari, en primera 
convocatòria, del ple de l'Ajuntament. 
 
Obert l’acte per la presidència, es 
procedeix al debat dels assumptes 
inclosos en el següent 
 

ORDRE DEL DIA: 
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1. APROVACIÓ ACTES DEL PLE DE LES SESSIONS DE DATA 24 DE 
SETEMBRE I 13 D’OCTUBRE DE 2009 
 
L’Alcalde sotmet a votació les actes corresponents a les sessions del Ple de dates 24 
de setembre i 13 d’octubre les quals s’aproven per unanimitat. 
 
2. INFORMACIÓ DIVERSA 
 
      
L’Alcalde informa de la contractació a través dels Plans Ocupacionals de sis 
treballadors: un dinamitzador juvenil, dos peons, dues netejadores i una dinamitzadora 
d’agricultura ecològica. Enguany la Generalitat aportarà el 75% dels salaris i 
l’Ajuntament el 25%. 
 
El Sr. Armando Cañizares informa que des del mes de novembre s’ha posat en marxa 
la nova assessoria per joves, amb col·laboració de la Mancomunitat de la Vall del 
Tenes i del Servei d’Ocupació de Catalunya. 
Pel què fa al procés de participació de l’assemblea de joves, tindrà lloc demà divendres 
per parlar del pressupost de joventut, de les accions realitzades i les del proper any. 
De les 213 propostes rebudes, 40 accions són factibles de poder debatre i portar a 
terme.  
S’informa també que està en procés la inscripció al curs de monitor de lleure fins el 4 
de desembre. 
 
El senyor Santi Martí informa sobre el projecte de gasoducte Martorell-Figueres. 
L’Ajuntament ha rebut comunicació de l’addenda del projecte, amb un nou traçat pel 
nostre terme municipal, i que es sotmet a informació pública. S’ha reunit als veïns per 
informar-los i poder plantejar amb ells les al·legacions oportunes. S’han presentat 
al·legacions en dos sentits: en cas que l’execució obra vingui de manera posterior a 
qualsevol infraestructura viària que es pugui fer i a la que es pugui acoblar, s’entén que 
cal prioritzar aquesta infraestructura i per tant, redefinir el traçat del gasoducte; en 
segon lloc, Creuen que el traçat ha millorat, no es pot informar favorablement perquè el 
nivell de detall és insuficient, i es demana major concreció.  
 
L’Alcalde informa sobre les activitats que s’estan duent a terme des de l’àrea de 
promoció econòmica, i en aquest sentit la trobada que es farà la setmana que ve, amb 
els empresaris per les iniciatives i projectes que ja es duen a terme, però també per 
noves idees o projectes, com el 24X7 o el projecte Dinamitza’t. En el conjunt 
d’empreses es presentarà la diagnosi econòmica competitiva, i el nou programa Èxit, 
de suport a emprenedors i a empreses, de finançament i subvencions a empreses, i 
programa de formació per aturats i ocupats.          
 
El Sr. Quim Blanch informa de la signatura d’un Protocol amb els Mossos d’Esquadra, 
per tal de fer un pla alternatiu a la imposició de multes. Es tracta d’un pla correctiu i 
alternatiu amb joves amb problemàtica relativa a drogodependències, en què faran 
activitats per la comunitat. 
Així mateix s’elaborarà un catàleg i un fulletó informatiu i de suport que es donarà a les 
famílies. Es tracta d’un pla pilot ambiciós, que s’espera pugui anar avançant i millorant, 
i que es pugui anar informant a més famílies del Programa de Prevenció de 
Drogodependències. 
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El Sr. Jordi Sala informa que la Festa Major d’Hivern es celebrarà els dies 4 i 5 de 
desembre i fins els dies 12 i 13 de desembre. Explica els diferents actes que hi haurà, 
entre d’altres: la mostra gastronòmica, l’actuació de Toti Soler, la Fira d’Artesania i les 
entitats solidàries i l’actuació dels Trinxaries. S’informa també que el dia 12 de 
desembre hi haurà una ballada de les colles de gitanes i un acte d’homenatge als 
balladors més grans del nostre poble per commemorar els 125 anys de les Colles de 
Gitanes. 
 
L’Alcalde informa de la iniciativa que s’està duent a terme des del Consell Social i 
l’Àrea de Joventut de cara a enfortir l’agermanament amb Blangoua que ja compleix 4 
anys. Es treballa amb la idea que un grup de joves faci un camp de treball i un grup 
d’adults una estada de solidaritat. La idea és que és fer-la a mitjans de juliol del 2010. 
 
 
3. DONAR COMPTE DE DECRETS D’ALCALDIA I ALTRES RESOLUCIONS 
   
Es dóna compte dels decrets dictats per aquesta Alcaldia entre les dates 2 de 
setembre i 30 d’octubre inclosos. 
Així mateix es dóna compte de la cessió anticipada d’una superfície al carrer Mestre 
Joan Batlle.  
 
 
 
(A les 20’30 hores el senyor Francesc Montes s’incorpora a la sessió).  
 
 
4. APROVACIÓ PROVISIONAL 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. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana en sessió extraordinària de 13 
d’octubre de 2009 va 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. 
  
L’acord ha estat sotmès a informació pública mitjançant inserció d’un anunci al BOP , a 
un diari de majori difusió i al tauler d’edictes de l’ajuntament per termini d’un mes. En 
aquest termini no s’han presentat al·legacions. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment 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.  
 
Segon.- Trametre aquest acord i l’expedient complet a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme per a la seva aprovació definitiva i publicació al DOGC. 
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Es sotmet l’acord a votació i S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
5. APROVACIÓ PROVISIONAL DE 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. 
 
 
El Ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana en sessió extraordinària de 13 
d’octubre de 2009 va 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. 
 
L’acord ha estat sotmès a informació pública mitjançant inserció d’un anunci al BOP , a 
un diari de majori difusió i al tauler d’edictes de l’ajuntament per termini d’un mes. En 
aquest termini no s’han presentat al·legacions. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment 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 
 
Segon.- Trametre aquest acord i l’expedient complet a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme per a la seva aprovació definitiva i publicació al DOGC. 
 
Es sotmet l’acord a votació i S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
6. APROVACIÓ ADHESIÓ AL CONVENI MARC ENTRE CATALUNYA A 
TRAVÉS DE L'AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA I L'EMPRESA ECOEMBES 
PER LA RECOLLIDA I TRACTAMENT D'ENVASOS. 
 
 
Com a entitat local, l’Ajuntament de Sta. Eulàlia de Ronçana s’ha d’adherir al conveni 
marc signat entre la comunitat autònoma i Ecoembes referent  al sistema integrat de 
residus gestionat per Ecoembes, segons el que disposa l’article 9 del reglament de 
desenvolupament de la Llei d’Envasos per tal de poder facturar els conceptes de 
recollida i recuperació d’envasos a Ecoembes així com per poder gaudir de tots els 
altres drets i obligacions derivats d’aquest conveni. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
 
ACORDS: 
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Primer.- Aprovar la signatura del conveni d’adhesió de l’Ajuntament de Sta. Eulàlia de 
Ronçana al conveni marc firmat entre la comunitat autònoma de Catalunya i 
Ecoembes. 
 
Segon.- Notificar a les parts interessades la signatura d’aquest conveni. 
 
El Sr. Martí Ferrés explica que és un conveni marc que es fa cada dos anys, entre 
Departament de Medi Ambient de la Generalitat i Ecoembes. Enguany ha estat molt 
satisfactori, perquè els municipis de residu mínim sempre anaven més a la baixa en el 
retorn d’envasos que la resta, i aquest cop s’ha tingut en compte a aquests municipis, i 
tindrem més aportació de retorn pels dos propers anys.  
 
Es sotmet l’acord a votació i S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
7. MODIFICACIÓ REPRESENTANTS MUNICIPALS GTS VALLÈS ORIENTAL 
Atès que en la sessió plenària de 19 de febrer d’enguany es va acordar aprovar 
inicialment la creació i constitució del Consorci del Govern Territorial de Salut del Vallès 
Oriental Sector Central, així com els seus estatuts, designant a Enric Barbany i Bages 
com a representant titular i a Anna Blanch Lopez com a representant suplent al Consell 
Rector del Govern Territorial de Salut del Vallès Oriental Sector Central. 

Atesa la renúncia com a regidora de la Sra. Blanch, i de la modificació de les 
delegacions d’alcaldia,  

Es proposa al ple l’adopció dels següents acords:  

Primer.- Designar al Sr. Armando Cañizares Batlle com a representant suplent al 
Consell Rector del Govern Territorial de Salut del Vallès Oriental Sector Central. 

Segon.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental i a la Regió 
Sanitària Barcelona del Servei Català de la Salut. 

 
Es sotmet l’acord a votació i S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
8. MOCIÓ EN RELACIÓ AL SUPORT A CELEBRACIÓ D'UNA CONSULTA 
POPULAR AL MUNICIPI 
 
 
El passat diumenge 13 de setembre es va realitzar a la vila d'Arenys de Munt (el 
Maresme) una consulta popular sobre la voluntat ciutadana que el poble català es 
constitueixi en un estat independent. Aquesta iniciativa ciutadana comptava, al principi, 
amb el suport del consistori arenyenc i de la majoria de grups polítics. Diversos partits 
encapçalats per la Falange Española de las JONS es van mostrar contraris a la 
celebració d'atorgar veu al poble d'Arenys de Munt i finalment la Fiscalia de l'Estat va 
prohibir que l'Ajuntament d'Arenys col·laborés en aquesta expressió de democràcia.  
 
Responent a aquesta agressió directa als drets fonamentals de les persones i els 
pobles, que és expressar l'opinió, diversos municipis del país ja han decidit convocar 
consultes populars en la mateixa direcció, com a defensa de la democràcia que queda 
en entredit amb aquesta mena de sentències. 
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Atès que la llibertat d'expressió de les persones és un dels béns que cal preservar i si 
aquesta característica s'aplica a tota una comunitat municipal encara té més valor en 
ella mateixa perquè afecta més gent i les seves decisions són més transcendentals, 
 
Atès que últimament estem assistint a una reafirmació de la personalitat col·lectiva 
catalana  i creix l’opinió segons la qual per millorar el seu nivell de vida cal aconseguir 
un estatus polític que impliqui la total sobirania de la nostra nació, 
 
Atès que va quedant palès que només des de la unitat de les forces polítiques i de la 
societat civil es podrà aconseguir aquesta fita, 
 
Atès que Santa Eulàlia de Ronçana no ha de deixar passar aquesta oportunitat i cal 
que ens sumem a les consultes de moltes viles i ciutats de Catalunya que també ho 
estan fent, 
 
Atès que les catalanes i els catalans tenim èticament la força de la raó a l'hora de 
decidir el nostre futur, 
 
Atès que en democràcia, el poble sempre ha de poder expressar la seva opinió,  
 
Atès que en les darreres setmanes s’ha constituït la plataforma organitzadora per la 
consulta popular sobre la independència de Catalunya a Santa Eulàlia de Ronçana, 
formada per entitats i persones a títol individual del municipi, i amb l’objectiu 
d’organitzar una consulta a Santa Eulàlia de Ronçana, 
 
Volem manifestar, també, que mentre el Parlament està tramitant la Llei de consultes 
populars per via del referèndum, el mecanisme de les consultes populars convocades 
per entitats cíviques i socials amb el suport dels ajuntaments és el camí a seguir. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Felicitar la gent i els representants municipals d'Arenys de Munt per la 
demostració de civisme i democràcia participativa que han dut a terme, convertint una 
consulta popular en una festa i demostrant que exercir el dret a decidir és possible. 
 
Segon.- Proclamar el dret del poble de Catalunya a exercir el dret a l’autodeterminació, 
reconegut per les Nacions Unides. 
 
Tercer.- Pronunciar-se a favor de les consultes per la independència com un camí per 
a l’exercici de la plena sobirania del nostre poble. 
 
Quart. Declarar la legitimitat d’aquestes consultes i encoratjar les entitats cíviques i 
culturals de Santa Eulàlia de Ronçana a emprendre el procés per fer una consulta en 
aquesta localitat que tindria el suport de les forces polítiques que formen part d’aquest 
consistori. 
 
Cinquè.- Fer arribar aquest acord al president del Parlament de Catalunya, al de les 
Illes Balears i del País Valencià, a l'Ajuntament d'Arenys de Munt, als portaveus dels 
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diferents grups amb representació a la cambra, a l'entitat Decidim.cat. i a la 
Coordinadora per la consulta sobre la independència. 
 
L’Alcalde explica que l’Empenta Ronçanenca per l’Autodeterminació ha presentat 
aquesta moció perquè si es considerava oportuna s’aprovés pel Ple. La presenten 
conjuntament els grups d’Independents-ERC i de CIU.  
Des d’Indep-ERC, consideren que han de reconèixer aquesta iniciativa ciutadana i 
aquest esforç, així com la il·lusió amb la que treballen tots els membres de l’ERA. És 
un exemple de democràcia i llibertat. Comparteix algunes motivacions que porten al 
seu grup a donar suport a que es faci aquesta consulta, entre d’altres que cal avançar 
pel canvi, i que hi ha raons que porten cap a aquest objectiu: com la normalitat 
nacional, plena capacitat de decisió, progrés social, infraestructures capdavanteres i 
serveis de qualitat, per dignitat, per assegurar la pervivència de la nostra cultura, per 
tenir representació a organismes internacionals, i de manera molt important, per motius 
econòmics, que és el dèficit fiscal de Catalunya.  
Creu que és una oportunitat per avançar en aquesta línia, i cal aprofitar-la. Ha de servir 
com a sensibilització de la nostra identitat com a país, una manifestació inequívoca del 
dret a decidir i per reclamar i acabar exercint la plena sobirania. 
Aprofita per agrair el treball i l’esforç de totes les persones que treballen perquè el 
present i el futur siguin millor i també és un moment per recordar persones que han 
treballat per la pau, la sobirania, la cooperació i pel coneixement dels pobles. Destaca 
en particular la persona de Pau Casals. Finalment, anima a participar activament en la 
consulta de l’ERA del proper 13 de desembre. 
 
El Sr. Joaquim Brustenga explica que el seu grup recolza aquesta moció amb 
entusiasme i amb il·lusió, perquè la consideren una oportunitat històrica i aclareix que 
el que s’aprova no és un sí o un no a la independència de Catalunya, sinó que es 
planteja és si es recolza que es pugui fer una consulta on el poble es manifesti de 
manera democràtica i lliure. 
 
El Sr. Quim Blanch manifesta la seva opinió com segueix: abans de tot voldríem fer 
una valoració política, més endavant entraré en qüestions més tècniques del perquè de 
la posició socialista 
Per tot el que ens diu la nostra història com a poble, Catalunya ha estat sempre una 
terra d’oportunitats, amable i acollidora. 
El fet de trobar-nos en el Mediterrani, bressol de totes les cultures i fruit de les 
migracions que s’han anat produint de fa segles i de la diversitat de civilitzacions que 
ens han visitat i s’han anat instal·lant en el nostre país, per citar-ne algunes, fenicis, 
grecs, romans, gots i visigots, àrabs, jueus, les migracions del segle passat de cultures 
de la pròpia península ibèrica i per què no també d’Europa i últimament de la resta del 
món, ens ha anat modelant com a persones. Aquesta confluència i diversitat de 
cultures, acompanyada de la capacitat integradora que de sempre ha tingut el nostre 
país, ha vertebrat la nostra societat, i ha donat una identitat pròpia a Catalunya. 
Aquesta diversitat i integració, aquest intercanvi de cultures, ens ha dut a ser un país 
capdavanter, que es veu amb enveja des del nostre entorn, des d’Europa i des del 
món. Això no s’ha d’acabar, ni s’acabarà, Catalunya ha de seguir sent el que ens ha dit 
la història, si vol seguir sent el que és.  
Recordem el “català és el que viu i treballa a Catalunya”, per això si, sense matisos ni 
exclusions, respectant totes les idees, tothom té el mateix dret a l’hora de manifestar 
les seves opinions.  

  Página 7 de 16 



 
Catalunya avui és el que és, perquè totes les persones nouvingudes s’han incorporat i 
han col·laborat han vertebrat el país, en fer-lo gran,  amb el seu esforç de cada dia i 
des de tots els àmbits de la societat, i això  mereix  tot el reconeixement i consideració. 
Això és la grandesa de Catalunya, la capacitat d’integració i d’oportunitats per a tothom 
que vulgui viatjar amb aquest gran vaixell.  
I és des d’aquesta òptica on el socialistes mantenim un criteri que oferim a la societat, 
la nostra visió política del que ha de ser Catalunya. La nostra opció, que avalen 
centenars de milers de catalans, passa per constituir-nos en un estat federal asimètric, 
dins d’una federació d’estats espanyola i fins i tot ibèrica. 
Asimètric, diferent des de la diversitat, on es respectin les tradicions, la cultura i la 
llengua, on gestionem la nostra capacitat de generar riquesa, amb plena autonomia, 
sense dependències, amb quotes participació i solidaritat i respectant les competències 
que s’atribueixin a l’administració federal. Models federals que tenen les economies 
capdavanteres mundials: EEUU. Alemanya  etc. 
Els socialistes de Santa Eulàlia sempre ha tingut una posició clara: no entra dins dels 
nostres idearis el discurs independentista, el respectem però no el compartim.  
Un cop establertes les nostres posicions polítiques, entenem que la moció que es porta 
a aprovació, que en aparença vol ser de suport a una consulta popular, té un objectiu 
final diferent al que nosaltres proposem per a Catalunya i això per si sol ja ens obliga a 
votar en contra d’aquesta moció. No estem en contra de les consultes populars, però hi 
ha  un fet institucionalment prou important què no podem deixar de banda. 
El Parlament de Catalunya està desenvolupant la Llei de consultes populars i fins que 
no resti aprovada, l’article 149 de la Constitució espanyola, ens remet al article 71 de la 
Llei 7/1985 de 2 d’Abril Reguladora de las Bases de Regim Local, estableix què quan 
les comunitats autònomes tinguin competències estatutàries, els consistoris per majoria 
absoluta i amb l’autorització del govern de la nació, poden sotmetre a consultes 
populars assumptes de competència pròpia municipal, i és un dret dels veïns demanar 
la consulta popular en els terminis previstos en l’article 18 de la Llei. 
En el que fa referència als assumptes estrictament legals, aquests no es poden tractar 
en consultes populars, doncs hi ha una legislació que ho regula i la iniciativa s’ha 
d’avalar amb 500.000 signatures, davant el parlament autonòmic o nacional. 
Independentment del pensament individual de cada membre d’aquest consistori, la 
responsabilitat política del càrrec que ocupem ens obliga a garantir el compliment de la 
llei vigent. Si no  hi estem d’acord, com a legisladors tenim la facultat de canviar o 
modificar les lleis. 
Recordem que l’Estatut de Catalunya del 2006, va ser votat i va rebre l’aprovació de la 
majoria dels catalans, i hem d’acatar el que vam votar fa justament 3 anys.   
Defensem què s’incrementin els canals de participació del ciutadans i ciutadanes en la 
política, però sense embuts, amb regles clares i amb el procés garantit i fiable.   
Però també manifestem, que ningú s’equivoqui, el fet que no votem a favor de la 
moció, no significa ni de lluny que els socialistes estem al costat de les postures 
extremistes que es van viure a Arenys de Munt, el dia de la consulta. 
 La nostra societat ja és molt madura i no ha de donar cabuda a persones que pensen 
que per la força, s’imposaran per sobre de la paraula i els ideals, aquests col·lectius 
haurien de ser rebutjats i allunyats de la nostra societat. Respectem als que pensen 
diferent i defensen els seus actes mitjançant les paraules, els respectem per la seva 
valentia, encara que pensem que estan equivocats, mentre els que s’amaguen en 
postures de força, buscant l’enfrontament, no mereixen cap consideració. 
I a l’ERA, només dir-vos que les persones i la societat millora quant la participació 
ciutadana és activa. No pretenem que canvieu res dels vostres ideals i objectius, quan 
la defensa d’un ideal es fa amb honradesa i amb convicció, té  tota la consideració i el 
respecte del socialistes de Santa Eulàlia. 
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Només per això el nostre vot serà negatiu i perquè tenim seriosos dubtes de que 
s’ajusti a jurisprudència, i per tant la moció haurà d’estar modificada en el sentit que 
quedi constància dels partits politics que en donen suport. 
Siguin els que siguin els esdeveniments futurs, desitgem que Santa Eulàlia continuï 
demostrant que per damunt de les idees, hi ha la convivència i el respecte entre les 
persones. 
Un cop manifestat el nostre sentit de vot aquesta vegada no entrarem en cap debat.   
 
El Sr. Francesc Montes explica que ja s’havia parlat de consultes populars en un altre 
ple, i havia quedat clar que el seu grup no hi tenia cap inconvenient, però en aquest 
cas, els transfons és donar peu a l’autodeterminació de Catalunya. I afegeix, que el 
resultat no s’ajustarà a la realitat. Opina que com a regidors de Santa Eulàlia, aquest 
és un tema que transcendeix l’àmbit municipal, i que no és on pertoca el debat, sinó a 
l’àmbit autonòmic.  
 
El Sr. Joaquim Brustenga es dirigeix al Sr. Quim Blanch per puntualitzar la seva 
intervenció: en primer lloc diu que Catalunya ja no és capdavantera, que s’està 
empobrint per la intervenció i el tracte de l’Estat; en segon lloc, aquesta consulta no té 
com a objectiu final la independència, sinó saber què opina la gent, d’altra banda pel 
què fa a la il·legalitat de la consulta és dubtosa perquè a Arenys no es va poder aturar. 
L’Estat no podrà evitar-ho a tots els municipis, i els Serveis Jurídics han avalat aquesta 
proposta d’acord. També diu que és precisament el que es vol dir la moció, que no es 
pot imposar per la força el què ha de dir la paraula, i vol que la gent es pronunciï.  
 
Finalment diu que el debat rau en si estem d’acord en què la gent parli o no. 
 
La Sra.  Isabel Valls diu que no hi ha ningú que pugui vetar que el poble de Catalunya 
que vol ser una nació, no pugui decidir. Està per la llibertat dels pobles a decidir. 
 
L’Alcalde remarca que és l’Empenta Ronçanenca per l’Autodeterminació la que 
organitza la consulta, no pas l’Ajuntament. Es vol fer en el marc legal vigent. 
I sobre si s’escau o no, perquè és una qüestió supramunicipal, s’ha portat a debat al 
Ple, de resultes d’una petició d’un col·lectiu del poble. Estem aquí per treballar pel 
poble, però també per Catalunya i pel món. 
 
Sotmesa la proposta a votació 
S’APROVA PER 4 VOTS A FAVOR D’INDEP-ERC, 5 A FAVOR DE CIU, 3 EN 
CONTRA DE PSC I L’ABSTENCIÓ DEL PP 
 
 
9. ACORD D'ADHESIÓ AL MANIFEST DE COMPROMÍS AMB LA INFÀNCIA I 
ADOLESCÈNCIA DE CATALUNYA  
 
Vist el text del manifest pel Compromís vers la infància davant el 20è Aniversari de la 
Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de l’Infant 
El document planteja noves orientacions de la situació de la infància al món i el seu 
tractament. 
Vist el text del Manifest que s’adjunta: 
 
Compromís vers la infància davant el 20è Aniversari de la Convenció 
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El 20 de novembre farà vint anys que, en el marc de l’Assemblea General de 
l’Organització de les Nacions Unides (ONU) de 1989, es va aprovar la Convenció de 
les Nacions Unides sobre els Drets de l’Infant. Alhora es creava el Comitè dels Drets 
de l’Infant per vetllar pel seu compliment i fer-ne el seguiment. La Convenció fou 
concebuda com a declaració amb caràcter universal i per ser ratificada pels estats. 
El document planteja noves orientacions de la situació de la infància al món i el seu 
tractament. 
Reconeix l’infant com a subjecte de dret, cosa que implica: reconeixement del seu 
protagonisme a l’hora d’expressar la seva opinió i escoltar la seva veu, participació 
efectiva, diàleg respectuós, responsabilitat, possibilitat d’actuar i decidir conjuntament 
com a col·lectiu. 
Tot això serà possible si s’actua eficaçment en la resolució de les situacions punyents 
d’injustícia i vulneració, com ara: abusos i maltractaments; explotació laboral; mortalitat 
infantil; utilització dels infants en conflictes armats; pobresa, exclusió i desemparament; 
explotació sexual; inaccessibilitat a serveis de salut i manca d’educació i d’un 
desenvolupament adequat. 
Cal resoldre les situacions alarmants que tenen orígens i processos diversos en un 
món fet a la mida dels adults, amarat de conflictes que ells mateixos han creat, les 
víctimes propiciatòries dels quals acaben sent les persones més fràgils, les més 
desemparades i les més agredides. 
Ara, a vint anys vista de l’aprovació de la Convenció, en el moment de la seva 
commemoració, reconeixem que hi ha encara innombrables qüestions no resoltes i 
reptes que cal afrontar amb el compromís de posar els mitjans necessaris per al ple 
compliment dels seus drets. 
La commemoració de la Convenció dels Drets de l’Infant d’aquest 20 de novembre ha 
de servir per fer balanç de la situació de la infància i l’adolescència al nostre país, per 
avaluar el grau de compliment de la Convenció, per definir els reptes que en aquest 
sentit tenim pendents com a societat i per fer una crida a totes les persones i 
institucions per aconseguir que sigui un compromís real, perquè els drets dels infants 
siguin plenament respectats i estiguin totalment garantits. 
En aquest sentit, els sotasignants demanem compromisos ferms i concrets per renovar, 
intensificar i estimular la mobilització a favor de la infància. Per això ens adrecem: 
1. Als pares i mares i les famílies, perquè assumeixin la responsabilitat de suport, 
protecció, acompanyament i educació dels infants, escoltant i respectant el seu punt de 
vista en totes aquelles qüestions que els afectin. 
2. A les institucions i administracions públiques, perquè liderin autèntiques polítiques 
d’infància que insisteixin en la prevenció, la protecció, la provisió i la participació en 
aquest àmbit, a fi de garantir el correcte desenvolupament d’aquest sector sensibilitzant 
la ciutadania envers les seves necessitats. 
3. Als partits polítics, perquè siguin capdavanters en propostes innovadores i perquè 
incloguin en els seus programes accions que permetin millorar les condicions de vida 
de la infància i eradicar aquelles situacions que vulnerin els seus drets. 
4. A les persones que legislen, als jutges i jutgesses i als cossos de seguretat, perquè 
vetllin per l’interès superior de l’infant i garanteixin la seva protecció jurídica contra 
l’explotació de tota mena, la violència, els abusos, les marginacions, i siguin 
exquisidament sensibles en el tracte amb infants i adolescents. 
5. A les entitats, associacions i, en general, a tots els agents socials, perquè des del 
seu àmbit d’actuació es comprometin a esforçar-se per atendre les necessitats dels 
infants de la seva comunitat i contribueixin a la sensibilització social envers les seves 
necessitats. 
6. Als diversos professionals que treballen des de diferents vessants en l’àmbit de la 
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infància –professionals de l’educació formal i no formal, titulats en treball social, 
educació social, personal sanitari, etc.– en un determinat territori, perquè ho facin 
conjuntament per detectar les necessitats dels infants, garanteixin la seva protecció, 
vetllin pel seu benestar i contribueixin a millorar les seves condicions de vida i el seu 
desenvolupament. 
7. Als mitjans de comunicació, perquè respectin els horaris de protecció infantil i vetllin 
pels continguts adreçats als infants, a fi que es garanteixi el seu dret a una informació 
adequada i la protecció de la seva intimitat; perquè evitin de caure en el 
sensacionalisme de determinades notícies relacionades amb la infància i siguin 
capaços de denunciar-ne les possibles vulneracions. 
8. A tota la ciutadania en general, perquè escolti la veu dels infants, sigui sensible a les 
seves necessitats i reconegui la seva plena ciutadania atorgant-los els mateixos drets i 
deures que a la resta de la població. 
9. Als mateixos infants, perquè reclamin informació sobre els seus drets i n’exigeixin el 
compliment; perquè facin escoltar la seva veu, manifestin les seves opinions i 
s’organitzin com a col·lectiu per defensar els seus interessos, i, alhora, perquè 
reconeguin en la figura de l’adult el paper d’acompanyant, indispensable per al seu 
desenvolupament integral i harmònic. 
La millor forma de celebrar aquest aniversari és sumant els esforços i compromisos de 
tota la societat catalana, refermant la necessitat de continuar treballant plegats per 
millorar l’atenció, la promoció, la protecció i la participació de la infància i l’adolescència 
de Catalunya. 
  
Vist  l’informe favorable de la comissió informativa,  
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana al Manifest de 
compromís amb la infància i adolescència de Catalunya, amb motiu de la celebració del 
20è aniversari de la Convenció dels Drets de l'Infant. 
 
La Sra. Anna Arnella explica que al nostre país els drets estan ben preservats, però no 
és així a la resta del món. S’ha de continuar treballant plegats per la protecció de la 
infància i l’adolescència. 
 
Es sotmet l’acord a votació i S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
10. ACORD D’ADHESIÓ AL MANIFEST CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 
 
 
L’ACM, la Federació de municipis de Catalunya, i l’Institut Català de les Dones i les 
Diputacions han elaborat un Manifest contra la violència masclista en el marc de la 
commemoració del dia contra la violència de gènere del proper 25 de novembre. 
 
Aquest Manifest, consensuat entre totes les Administracions i Institucions, pretén ser 
una crida a l’acció de les mateixes i de tota la ciutadania contra la violència contra les 
dones i s’emmarca en la Llei 5/2008 sobre El dret de les dones a eradicar la violència 
masclista. Pretén, a més, ser un element de reflexió, de reivindicació i de cohesió entre 
totes les forces socials i institucionals per eliminar la xacra de la violència de la nostra 
societat. 
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 Vist el text del manifest que s’adjunta a l’expedient, i l’informe favorable de la comissió 
informativa,  
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió al manifest contra la violència de gènere en el marc de la 
commemoració del dia contra la violència de gènere del passat 25 de novembre. 
 
 
Segon.- Donar trasllat del present acord a l’ACM, la Federació de municipis de 
Catalunya, l’Institut Català de les Dones i les Diputacions. 
 
El Sr. Quim Blanch diu que estan esperançats que entre tots puguem erradicar la 
violència de gènere. Destaca la importància d’aquest problema. 
 
La  Sra. Anna Arnella vol destacar que la violència masclista destrossa vides, famílies. 
S’ha de treballar i lluitar perquè les relacions entre sexes sigui a partir del respecte, 
l’autonomia i la llibertat. 
 
 
Es sotmet l’acord a votació i S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
11. MOCIÓ EN RELACIÓ A L’AUGMENT DE L’IVA PER PART DEL GOVERN 
ESPANYOL 
 
 
Atès que l’anunci per part del Govern de l’Estat d’augment de dos punts de l’IVA a 
partir del mes de juliol de 2010 i de forma permanent en el futur, perjudicarà no només 
a les famílies i les empreses, sinó també a les administracions locals.  
 
Atès que aquest augment pot suposar una disminució del consum per part dels 
ciutadans, agreujant la crisi econòmica que es pateix en aquests moments.   
 
Atès que des de la perspectiva institucional, el fet que l’Ajuntament sigui considerat 
com un consumidor final, dóna com a resultat que no puguem deduir-nos l’IVA 
suportat, tant dels serveis, productes i obres que la nostra corporació local contracta.  
 
Atès que aquest augment de l’IVA comportarà un augment de la despesa corrent dels 
ajuntaments i una major dificultat per a realitzar inversions. 
 
Atès que tots els ajuntaments de Catalunya tenen en aquests moments greus 
problemes financers, fruit del descens en els ingressos i la manca d’un nou model de 
finançament local que doni una bona resposta a les competències i als serveis que 
actualment estan desenvolupant. 
 
Atès que existeix una reivindicació històrica del municipalisme català per a que les 
administracions locals no estiguin subjectes al pagament de l’IVA. 
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En relació als antecedents exposats, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS:  
 
Primer.- Demanar que el Govern de l’Estat que no faci efectiu aquest augment de l’IVA 
que perjudica greument famílies, empreses i institucions locals.  
 
Segon.- Sol·licitar al Govern de l’Estat que faci els tràmits necessaris per a que les 
administracions locals no paguin l’IVA. 
 
Tercer.- Que aquest acord es faci arribar al President del Govern Espanyol, als grups 
parlamentaris del Congrés dels Diputats, al Consell Comarcal del Vallès Oriental, a 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de 
Catalunya.  
 
 
Aquesta moció s’ha presentat conjuntament per CIU, INDEPENDENTS-ERC I PSC 
 
El Sr. Joaquim Brustenga diu que amb l’aportació del grup del PSC i d’Indep-ERC ha 
quedat més complerta. La proposta de moció es fa en l’actual context de crisi 
econòmica, el consum disminueix, i les factures de l’ajuntament incrementaran. 
 
El Sr. Francesc Montes proposa modificar l’acord segon, en el sentit que allí on diu:  
 
“Sol·licitar al Govern de l’Estat que faci els tràmits necessaris per a que les 
administracions locals no paguin l’IVA”. 
 
hi digui:  
 
Sol·licitar al Govern de l’Estat que faci els tràmits necessaris per a que les 
administracions locals quedin exemptes de l’IVA. 
 
 
El Sr. Santi Martí diu que el què es proposa ajudaria a suportar la crisi i sobretot l’acord 
segon, perquè els ajuntaments són grans patidors del pagament de l’IVA. I a més fa 
una altra petició, i és que la tramitació no sigui tan lesiva per les empreses. Cal estudiar 
la devolució de l’IVA en casos de morositat. 
 
S’incorpora el canvi proposat, i l’acord queda com segueix:  
 
ACORDS:  
Primer.- Demanar que el Govern de l’Estat que no faci efectiu aquest augment de l’IVA 
que perjudica greument famílies, empreses i institucions locals.  
 
Segon.- Sol·licitar al Govern de l’Estat que faci els tràmits necessaris per a que les 
administracions locals quedin exemptes de l’IVA. 
 
Tercer.- Que aquest acord es faci arribar al President del Govern Espanyol, als grups 
parlamentaris del Congrés dels Diputats, al Consell Comarcal del Vallès Oriental, a 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de 
Catalunya.  
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Es sotmet l’acord a votació i S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
12. AFERS URGENTS I SOBREVINGUTS 
 
No n’hi ha 
 
13. PRECS I PREGUNTES 
 
La Sra. Isabel Valls fa les següents preguntes:  
 
1. Han tingut coneixement de certs actes de vandalisme en un barri de Santa Eulàlia, i 
vol conèixer que s’està fent al respecte.  
 
L’alcalde diu que s’està fent un treball transversal amb els diferents professionals de 
l’ajuntament per a tractar aquest tema, i per com es pot acompanyar, dissuadir, etc. 
d’aquests comportaments.   
 
El Sr. Quim Blanch diu que la resposta de l’ajuntament ha estat ràpida. En el Consell 
de barris es va parlar d’aquest tema i per engegar un pla d’actuació, reunint-se 
immediatament els diferents professionals. La Policia Local va seguir fent i inclús va 
incrementar les rondes pel barri, però fins ara no s’ha pogut identificar a cap grup. El 
regidor diu que el pla que s’ha marcat segueix en peu, es segueix fent seguiment, i s’ha 
previst un termini de dues setmanes aproximadament, per mirar d’identificar les 
persones responsables i també es farà una reunió amb l’Associació de Veïns i 
s’informarà de tot el què s’està fent per solucionar el problema. 
 
La Sra. Isabel Valls diu que s’han rebut altres denúncies d’altres indrets del municipi. 
Demana que a part d’incidir puntualment en aquest barri, també es faci un pla de 
seguiment a tot el municipi, en els llocs de reunió que es coneixen. 
 
L’Alcalde contesta que de fet aquest seguiment ja es fa d’aquesta manera que demana 
la regidora.  
 
El Sr. Miquel Moret fa els següents precs i preguntes:  
 
1. Convida a la 2a Pedalada de Mountain Bikes en el marc de la Marató de TV3. 
 
2. El Sr. Miquel Moret pregunta si es posaran carpes a la Fira d’Artesans. 
 
L’Alcalde respon que des de l’Àrea de Promoció Econòmica s’ha mirat d’estalviar i per 
això s’ha optat perquè els propis artesans instal·lessin les seves parades, i així també 
hi haurien menys hores extres de personal. Es compta que la instal·lació de tots els 
estands de la fira estiguin en condicions, i amb un cost inferior al d’altres anys. 
 
El Sr. Miquel Moret proposa que s’instal·lin carpes d’una certa homogeneïtat, i que es 
miri d’organitzar diferent aquesta instal·lació, per tal d’estalviar en costos. 
 
3. Pregunta per la col·locació del rètol a Piscines Castellet. Ha constatat que hi és, però 
no entén l’horari que hi posa, no troba adequat l’horari del bar de la instal·lació.  
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El Sr. Martí Ferrés respon que és l’horari d’obertura i tancament de les instal·lacions en 
general, no del bar exclusivament. És un horari general per adequar-se a les 
necessitats, i les 00.00 h. és pel cap de setmana. El cartell, recorda, també diu que 
l’Ajuntament es reserva el dret a modificar l’horari en cas d’alguna activitat especial. 
 
El Sr. Miquel Moret no comparteix el criteri d’horari, i menys quan considera que s’ha 
d’estalviar per motius d’energia.  
El Sr. Martí Ferrés repeteix que l’horari del cartell és general.   
 
El Sr. Andreu Gual fa els següents precs i preguntes:  
 
1. Mostra la seva sorpresa que s’estigui parlant d’estalvi en un marc de crisi, i que 
s’estiguin observant malbarataments a l’ajuntament, i posa alguns exemples: el rec 
d’arbres en època d’estiu, mànegues, etc. Prega austeritat i estalvi, en concret a l’àrea 
de serveis. 
 
2. Diu que les fulles caigudes a La Bimba, no s’han recollit i pot provocar caigudes per 
relliscades. Troben convenient adquirir una màquina per netejar el carrers. Vol conèixer 
si hi ha alguna solució mentrestant no es pugui adquirir aquesta màquina. 
 
El Sr. Jordi Sala respon que la despesa que planteja el regidor era la necessària per 
prestar els serveis prioritaris a l’època d’estiu, en què hi havia dos treballadors de la 
brigada perquè la resta era de vacances. De moment no hi ha plantejament de comprar 
aquesta màquina proposada pel regidor. 
 
El Sr. Andreu Gual pregunta què es farà mentrestant. 
 
El Sr. Jordi Sala diu que ja s’han netejat alguns llocs com el Pont de l’Areny, la petanca 
de La Campinya, la de Can Juli, i es seguirà netejant altres llocs del poble. 
 
 
3. En referència a unes obres que es van executar fa uns anys, del col·lector de 
clavegueram, a la zona del Portús que connecta a l’alçada del pont de Can Donat. 
L’actuació va durar més del previst per problemes, i després es va fer un altre col·lector 
a l’altre costat. Aquests dies veuen que s’ha aixecat de nou aquesta zona, i volen saber 
a què es deu.  
 
Santi Martí diu que l’obra la fa el Consorci, i la justificació és que hi ha hagut diversos 
problemes, deguts a un tema de pendents. Ja se’n va informar a la Comissió Delegada. 
 
El Sr. Andreu Gual pregunta si l’ajuntament farà alguna queixa per haver de repetir una 
obra ja executada. 
 
El Sr. Santi Martí respon que les queixes s’han fet i precisament per això s’estan duent 
a terme aquestes actuacions. No s’ha previst fer cap tipus de comentari addicional al 
Consorci, al contrari, s’està satisfet perquè es donarà resposta a problemes que hi 
havia. 
 
El Sr. Joaquim Brustenga fa les següents preguntes:  
 
1. Explica que els veïns del riu van informar-los que l’Agència Catalana de l’Aigua havia 
acceptat la proposta de fer algunes actuacions sense tocar cap parcel·la. Des de CIU 
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no en sabien res. Es mostra molest perquè és membre actiu de la Comissió de 
seguiment del riu, i no ha rebut aquesta informació. Demana que no torni a passar 
aquesta manca d’informació. 
 
L’Alcalde respon que no hi ha motiu per estar molest, perquè no hi ha escrit de l’ACA 
d’acceptació, ni s’ha comunicat res de nou en les últimes setmanes sobre el riu. No hi 
ha cap informació nova des de la darrera reunió amb l’ACA, de la que els grups en 
tenen coneixement. 
 
2. En el Ple del 24 de setembre va plantejar la qüestió de l’assegurança de la Policia 
Local. Vol saber si després de 2 mesos s’ha arribat alguna conclusió i es pensa millorar 
l’assegurança del cos de la Policia Local. 
 
L’Alcalde explica que no hi ha una assegurança específica per cap col·lectiu de 
l’ajuntament, i per tant tampoc per la Policia Local. S’està treballant en global pel que fa 
a les assegurances, tant pels treballadors, com per la responsabilitat civil de 
l’ajuntament. Es vol tractar aquest tema des d’una perspectiva completa, no només per 
la Policia. 
 
I a les deu de la nit, es dóna per finalitzada la sessió i s’estén aquesta acta, i jo, la 
secretària, ho certifico, amb el vist-i-plau de l’Alcalde. 
 
 
 
L’Alcalde     Marina Escribano Maspons 
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