ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Caràcter: ordinari
Data: 24 de novembre de 2005
Lloc: Casa de la Vila
Assisteixen
Alcalde
JAUME DANTI I RIU
Regidors
ENRIC BARBANY I BAGES
SANTIAGO MARTI DIAZ
JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI
JOAN IGLESIAS I BARCIA
MARTÍ FERRES I OLLE
ARMANDO CAÑIZARES BATLLE
FRANCESC MONTES I CASAS
ANDREU GUAL I TOMBAS
JORDI SALA I DRUGUET
Absències justificades
DAVID DURAN I VIAPLANA
Absències no justificades
Secretaria
Marina Escribano Maspons
Assessor jurídic
Artur Obach Martinez

A la Casa de la Vila a les vuit del vespre
del dia 24 de novembre de dos mil cinc,
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
ORDRE DEL DIA:
1.
Aprovació Acta sessió 29
de setembre de 2005
2.
Informació Diversa
3.
Aprovació inicial Ocupació
directa dels terrenys del PPO-1 Can
Naps per a la seva destinació a
equipament escolar
4.
Modificació
Ordenances
Municipals de Circulació de vehicles i
vianants
5.
Ratificació convenis de
cessió de la UAU-26 de Can Feu
6.
Adhesió
conveni
Departament de Justícia de la
Generalitat
7.
Moció
d’adhesió
al
Manifest per una empresa inclusiva
8.
Moció CIU: Domini “.cat”
com a domini de referència en la
presència del consistori a la xarxa.
9.
Afers urgents i sobrevinguts
10.
Precs i Preguntes
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1.

APROVACIÓ ACTA SESSIÓ 29 DE SETEMBRE DE 2005

L’Alcalde sotmet a votació l’acta corresponent a la sessió del Ple de data 29 de setembre de
2005, i S’APROVA PER UNANIMITAT.
2.

INFORMACIÓ DIVERSA

L’Alcalde informa que d’allò solꞏlicitat al Pla ocupacional, s’han concedit els projectes de 4
peons i 1 treballadora familiar. No han estat concedits el tècnic d’esports, el de joventut ni
el de promoció econòmica.
El regidor Jordi Sala explica que el Jorge Julines ocuparà la vacant de peó a la brigada
municipal.
El regidor Martí Ferrés explica que s’han adjudicat les obres de la piscina municipal a
Tenissinco, per un import de 219.715€, a executar en un termini de 4 mesos i mig.
El regidor Santi Martí diu que ha finalitzat la primera fase del Pla de Sistemes d’Informació,
i que només manca una sessió per a usuaris avançats de l’aplicació informàtica.
Aquest procés ha consistit per una banda en automatitzar el registre d’entrada i sortida, que
ja s’havia iniciat, però ara s’ha pogut enllestir amb el traspàs de l’arxiu antic al nou
programa. D’altra banda, suposa la nova gestió informatitzada dels expedients d’obres,
d’activitats, dels òrgans colꞏlegiats i dels expedients sancionadors i de restabliment de
legalitat urbanística.
S’espera que aquestes eines es vagin utilitzant cada cop més per part dels treballadors.
Quedaran alguns expedients més a introduir, que es miraria de fer de cara al proper any, a
partir de noves subvencions.
El regidor destaca l’adhesió al SITMUN, una eina informativa d’aspectes geogràfics, que
comporta la introducció de noves eines a la mecànica de treball dels tècnics.
El regidor Martí Ferrés explica que s’ha instalꞏlat la calefacció als dos vestuaris del camp de
futbol, que ja feia temps que s’havia demanat. El vestuari de Pinedes Castellet, que l’any
passat s’hi va posar una vidriera, s’està estudiant instalꞏlar-hi també la calefacció.
El regidor Enric Barbany parla de la via pública a Ca L’espardenyer. Explica que la
propietat de Ca L’espardenyer ha presentat un projecte de tanca i pavimentat de la via
pública, que s’ha esmenat per part del Serveis Tècnics Municipals, amb incorporació de
suggeriments. Els veïns també hi ha aportat suggeriments. En general es veu bé; la idea és
garantir que hi hagi una bona solució d’urbanització.
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3.
APROVACIÓ INICIAL OCUPACIÓ DIRECTA DELS TERRENYS DEL PPO-1
CAN NAPS PER A LA SEVA DESTINACIÓ A EQUIPAMENT ESCOLAR
“Relació de fets
1. La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 20 de gener de 1995, va
aprovar definitivament les Normes Subsidiàries de Planejament del terme municipal de Santa
Eulàlia i van ser publicades al DOGC en data 11 de novembre de 2005. Entre altres, aquest
planejament marc delimita un sector de sòl urbanitzable, identificat com a PPO-1 Can Naps.
2. L’article 49-3.2 de la Normativa de les NSP, en concordança amb el plànol número 9
d’aquest planejament general, determina que els terrenys objecte de la present ocupació
directa, es destinaran en el context del PPO-1 Can Naps i amb caràcter vinculant a
EQUIPAMENT ESCOLAR I A VIALITAT.
3. Els terrenys, destinats a equipament escolar, tenen una superfície conjunta de 8.792,35 m2
i estan situats entre el Camí del Serrat i el Camí de Salve Regina, al costat de l’actual Escola
Bressol i els terrenys destinats a vialitat (consolidació de les amplades dels carrers Camí del
Serrat i Camí de Salve Regina) tenen una superfície conjunta de 470,97m2.
4. El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, donades les necessitats de
places escolars i com a previsió per atendre l’escolarització dels alumnes, ha urgit a
l’Ajuntament perquè posi amb la màxima celeritat els terrenys a la seva disposició i es pugui
iniciar el projecte i la posterior construcció del nou colꞏlegi d’educació infantil i primària.
5. Els terrenys reservats per a sistemes urbanístics si són compresos en un àmbit
d’actuació urbanística sotmès al sistema de reparcelꞏlació, com és aquest cas, passen a
titularitat pública mitjançant cessió obligatòria i gratuïta. Tanmateix, si per raons que en
justifiquen la necessitat, cal avançar l’obtenció de la titularitat pública es pot recórrer a
l’ocupació directa dels terrenys, en les condicions que s’estableixen a l’article 150 de la llei
2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme (LUC); desenvolupat reglamentàriament per l’article 41
del Decret 287/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament parcial de la llei
2/2002, d’Urbanisme (RPLUC).
6. L’àrea de Secretaria i els Serveis Tècnics Municipals han elaborat, respectivament,
informes justificatius de la necessitat de l’ocupació urgent, de la qual es desprèn que la
totalitat dels terrenys reservats per a equipaments escolars són de propietat privada, en
concret de la Sra. Montserrat Comas
Castellsagué, Sra. Mercedes Ganduxé Canudas i de Associated Investment, S.L., els quals
hauran de fer efectius els seus drets i obligacions dins del sector de sòl urbanitzable
identificat com a PPO-1 Can Naps.
L’informe elaborat pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament determina, en funció de la superfície
ocupada, els aprofitaments urbanístics susceptibles d’adquisició pel propietaris dels terrenys
que s’han d’ocupar, la relació dels terrenys, béns i drets afectats, la de les persones
propietàries i la de la resta de titulars de drets sobre els terrenys, tal com ho exigeix l’article
41.1 del RPLUC.
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Fonaments de dret:
1. L’article 34.6 de la llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme (en endavant abreujat, LUC),
estableix que els terrenys reservats per a sistemes urbanístics, si són compresos en un àmbit
d’actuació urbanística sotmès al sistema de reparcelꞏlació, passen a titularitat pública
mitjançant cessió obligatòria i gratuïta, sens perjudici del que estableix l’article 150 de la
mateixa llei pels casos en què cal avançar l’obtenció de la titularitat pública per mitjà del
procediment d’ocupació directa.
2. Segons el citat article 150 LUC s’entén per ocupació directa l’obtenció de terrenys que
essent afectats pel planejament urbanístic a qualsevol tipus de sistema urbanístic, general o
local, s’hagin d’incorporar per cessió obligatòria al domini públic. L’ocupació directa comporta
el reconeixement de l’administració actuant del dret dels propietaris a participar en el
repartiment just dels beneficis i les càrregues en el si d’un sector de planejament o polígon
d’actuació concrets.
3. L’article 41 del Decret 287/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament parcial
de la Llei 2/2002, d’Urbanisme (DOGC ) regula amb detall els requisits i tràmits als quals s’ha
d’ajustar el procediment d’ocupació directa.
Per tant, d’acord amb els antecedents i fonaments de dret que s’han exposat, es proposa
l’adopció dels següents
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa amb l’abstenció del grup de CIU, es
proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment l’ocupació directa dels terrenys que, afectats pel sector de sòl
urbanitzable a sistemes urbanístics d’equipaments escolars, es destinaran a la construcció
d’un nou Centre Públic d’Ensenyament Infantil i Primari (CEIP) a Santa Eulàlia de Ronçana,
d’acord amb la justificació de la necessitat de l’ocupació, l’executivitat i la concreció de l’àmbit
de reparcelꞏlació que resulten dels informes elaborats a tal efecte, i que es sintetitzen de la
següent manera:
1.1

Relació dels terrenys i persones propietàries.

Propietari

Referència Cadastral

Superfície Inicial

Superfície Ocupació

Montserrat
Comas
Castellsagué
Mercedes
Ganduxé
Canudas
Associated
Investment, S.L.

5221408 DG 3152 S
001YL

Sup. Conjunta és de

Sup. Conjunta
d’ocupació és de

Total superfície
ocupació directa

5221405
001WL

DG

3152

5221409
001GL

DG

3152

S 6.032,12 m2 per
equipament escolar i
458,20m2 per a vial
S 2.773m2 (2760,23m2
de cessió per equip. I
12,77m2 de vial

6.032,12 m2 per
equipament escolar i
458,20m2 per a vial
---6.490,32 m2
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1.2 De la relació esmentada no cal tramitar l’expedient d’ocupació pels terrenys d’Associated
Investment atès que el titular ha anticipat voluntàriament la cessió mitjançant conveni amb
l’Ajuntament de data vint-i-set de juliol de 2005.
1.3 Quant a la determinació provisional dels aprofitaments urbanístics susceptibles
d’adquisició pels propietaris dels terrenys que ara s’ocupen anticipadament:
L’ocupació directa comporta el reconeixement dels drets dels propietaris a participar en el
repartiment just dels beneficis i les càrregues en l’àmbit del PPO-1 Can Naps, en proporció a
la superfície de les finques originàries que ara s’ocupen anticipadament i d’acord amb les
determinacions que figuren en l’article 49 de la NN de les vigents NSP i del que s’adjunta
fotocòpia compulsada.
Per tant, el dret dels propietaris a participar en el repartiment dels beneficis i de les despeses
serà proporcional a la superfície de les seves finques originàries incloses dins del sector.
Les despeses d’urbanització a càrrec dels propietaris comprenen els conceptes que es
detallen en l’article 114.1 de la llei 2/2002, de 14 de març, les quals es repartiran entre els
adjudicataris de les finques resultants en proporció al valor d’aquestes.
Segon.- Obrir un termini d’informació pública de l’acord d’aprovació inicial, juntament amb el
document que en justifica la necessitat de l’ocupació, l’executivitat i la concreció de l’àmbit de
reparcelꞏlació en el qual els propietaris han de fer efectius els seus drets i obligacions, durant
d’un mes, per mitjà de la publicació dels corresponents edictes en el BOP i en la premsa
periòdica; amb audiència simultània pel mateix termini a les persones propietàries i titulars de
drets inscrits al Registre de la Propietat, i a la resta de titulars de drets que siguin coneguts,
per a la formulació d’alꞏlegacions. Així com a d’altres interessats a l’expedient.
El termini d’informació pública es computa des l’endemà de la darrera publicació obligatòria. I,
en el d’audiència, el còmput per a cadascuna de les persones interessades, es fa des de
l’endemà de la notificació individualitzada, tret del cas en què la darrera publicació obligatòria
sigui posterior.
Tercer.- Solꞏlicitar al Registrador de la Propietat la pràctica d’una nota marginal a la inscripció
de les finques afectades per tal que en quedi constància de l’inici del
procediment d’ocupació directa de les mateixes.
Quart.- Disposar que, una vegada finalitzat el termini d’informació pública i el d’audiència als
interessats, si no s’han presentat alꞏlegacions l’acord d’aprovació inicial quedarà elevat
automàticament a definitiu, sens perjudici de la seva publicació i notificació als interessats. En
aquest supòsit, dins del termini d’un mes des de la publicació definitiva, s’aixecarà una acta
amb el contingut que prescriu l’article 41.1 del Decret 287/2003, de 4 de novembre, que
aprova el Reglament parcial de la Llei 2/2002, d’Urbanisme.”
Cinquè.- Facultar expressament el Sr. Alcalde per a la tramitació necessària amb el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
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L’alcalde explica que s’inicia aquest expedient per tal de poder posar a disposició del
Departament d’Ensenyament el solar per a la construcció de la segona escola de primària.
Explica que fins al darrer moment s’ha intentat anar per la via de la negociació i evitar iniciar
l’expedient d’ocupació directa,. Semblava que hi havia bona predisposició per part de les
persones interessades, però al final no ha estat possible la via del conveni.
La Secretària explica que l’expedient ja es va iniciar però que arrel de les alꞏlegacions fetes a
l’acord anterior, es van estimar parcialment, en el sentit que es va produir un error en la
identificació dels propietaris, i es va arxivar.
El regidor Joaquim Brustenga considera aquesta via massa agressiva, un enfrontament,
cosa que ja van dir en el seu moment i ara ho repeteixen. Mai s’havia fet aquest procediment
a Santa Eulàlia .
A la Comissió Informativa, es va dir que l’assumpte estava molt madur, amb moltes
possibilitats d’acord amb els propietaris, i que potser es retiraria aquest punt de l’ordre del
dia. Opina que s’haurien d’haver esgotat les possibilitats amb els propietaris abans de fer la
ocupació directa. Per això, s’abstindran.
L’alcalde diu que a la Comissió Informativa no es va parlar de maduresa en l’assumpte.
Dissortadament, el que semblava una possibilitat , al final no ho ha estat, I explica que si
s’obre aquesta via és per la necessitat de la nova escola de primària. Insisteix en què s’han
fet tots els passos possibles, però que finalment s’ha d’optar per aquesta via.
El regidor Joaquim Brustenga diu que a la Comissió informativa es va dir que potser es
retirava el punt de l’ordre del dia, per això li semblava que l’escenari era molt més avançat
del que en realitat era.
S’APROVA AMB 7 VOTS A FAVOR DELS GRUPS INDEP-ERC, PSC, PP I AMB 3 VOTS
D’ABSTENCIÓ DE CIU.
4. MODIFICACIÓ ORDENANCES MUNICIPALS DE CIRCULACIÓ DE VEHICLES
I VIANANTS
Atès que el Ple d’aquest Ajuntament, en data 26 de juliol de 2001, aprovà el text de
l’ordenança Municipal de Circulació de Vehicles i vianants,
Atès que la Llei 17/2005 de 19 de juliol pel que es regula el permís i la llicència de conducció
per punts, modifica el text articulat de la llei sobre tràfic, Circulació de vehicles a motor i
seguretat vial, afecta en la modificació de la gradació de les sancions i el seu import a les
actuals Ordenances Municipals de Circulació,
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança Municipal de Circulació de
Vehicles i vianants de Santa Eulàlia de Ronçana, segons el text que s’incorpora a aquest
acord.
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Segon.- Sotmetre a informació pública aquest acord per un termini de trenta dies, mitjançant
anunci al butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de la corporació, als efectes
d’alꞏlegacions, reclamacions i suggeriments, que es podran presentar en l’esmenta’t termini
de trenta dies, a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci.
Tercer.- Disposar que, si en l’esmentat termini no es formula cap alꞏlegació ni reclamació,
l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitat d’un nou acord exprés, i es
procedirà directament a la publicació dels articles modificats de l’Ordenança.
ANNEX:
Relació de denuncies de trànsit que haurien de passar de lleus a greus. El seu import
passarà de 48´08 EUROS o 36´06 Euros a 108´18 EUROS:

ART. 8 OPC 17. Circular utilitzant cascos o auriculars connectats a aparells receptors o
reproductors de so.
ART. 8 OPC 18. Circular utilitzant dispositius de telefonia mòbil o qualsevol altre mitjà o
sistema de comunicació no homologats.
ART. 8 OPC 19. Circular amb menors de dotze anys situats en els seients davanters dels
vehicles, o com a passatgers de ciclomotors o motocicletes.
ART. 8 OPC 20. Circular amb vehicles que portin mecanismes o sistemes per eludir la
vigilància dels agents de trànsit o que emetin o facin senyals amb aquesta finalitat.
ART. 8 OPC 21. Circular per autopistes i autovies amb vehicles de tracció animal, bicicletes,
ciclomotors i vehicles per a persones amb mobilitat reduïda .
ART. 10 OPC 4. No utilitzar el conductor de ciclomotor de tres o quatre rodes el cinturó de
seguretat.
ART. 10 OPC 5. No utilitzar el passatge de ciclomotor de tres o quatre rodes el cinturó de
seguretat.
ART. 26 OPC 9. No utilitzar el casc de protecció el conductor d’una motocicleta.
ART. 26 OPC 10. No utilitzar el casc de protecció el passatger d’una motocicleta.
ART. 26 OPC 11. No utilitzar el casc de protecció el conductor d’un ciclomotor.
ART. 26 OPC 12. No utilitzar el casc de protecció el passatger d’un ciclomotor construït per a
dues places.
ART. 26 OPC 13. No utilitzar el casc de protecció homologat, el conductor.
ART. 26 OPC 14. No utilitzar casc de protecció homologat, el passatger.
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ART. 51 OPC 7. Circular el conductor d’un vehicle sense fer ús del cinturó de seguretat.
ART. 51 OPC 8. Circular l’acompanyant del seient davanter d’un vehicle sense fer ús del
cinturó de seguretat.
ART. 51 OPC 9. Circular l’acompanyant dels seients posteriors d’un vehicle sense fer ús del
cinturó de seguretat.

S’APROVA PER UNANIMITAT
5.

RATIFICACIÓ CONVENIS DE CESSIÓ DE LA UAU-26 DE CAN FEU

Atès que entre juliol i octubre de 2005, l’Ajuntament va subscriure convenis urbanístics amb
quatre propietaris de Can Feu, en què aquests cedien terrenys a efectes de la seva
destinació vialitat, per superfícies de:
Joan Duran Molins
122 m2
Elisabet València Vilardebò 160 m2
Ramon Roura Riera
64,35 m2
Marta Barbosa Comellas
26 m2

Atès que la clàusula sisena dels convenis requeria la ratificació de l’acceptació de la cessió
de terrenys per part del Ple de la Corporació,
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, amb l’abstenció del grup de CIU,
Es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Acceptar les cessions de terreny a favor de l’Ajuntament efectuades per Joan Duran
Molins, Elisabet València Vilardebò, Ramon Roura Riera i Marta Barbosa Comellas, per una
superfície total de 372,35 m2.
El regidor Joaquim Brustenga diu que no estan d’acord en aquest punt per tres raons. En
primer lloc perquè s’han fet reunions individuals amb els diferents propietaris, del que van
sortir convenis diferents, sense que uns tinguin coneixement dels altres, i es pregunta què
passarà quan la gent conegui el contingut dels altres convenis i vegin que altra gent ha
obtingut més diners. Creu que s’havia d’haver reunit a tots alhora. Efectivament, reconeix,
els casos haurien estat diferents, per les peculiaritats de cadascun, però hi hauria hagut
més transparència. Considera que això crearà greuges i antecedents.
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En segon lloc, diu que no s’han ratificat a la primera sessió de Ple que s’ha celꞏlebrat des
de la data. Si l’acord diu una cosa, que compromet, s’ha de complir. Es podria canviar el
redactat pels propers convenis que es facin.
En tercer lloc, el regidor diu que el Ple ha d’acceptar la cessió d’aquests terrenys. I no
només no s’han ratificat a la data que tocava, sinó que algunes s’han arribat a pagar sense
passar per la ratificació. Opina que l’equip de govern està fent servir el Ple com a tràmit
administratiu, i el Ple és l’òrgan de màxima decisió. El regidor no vol que els partits de
l’oposició siguin mers espectadors.
L’Alcalde diu que òbviament no tenen aquesta consideració que diu el regidor Brustenga
del Ple, ni dels partits de l’oposició.
El regidor Enric Barbany diu que els convenis no tots han estat negociats individualment,
en algun cas ha estat de manera conjunta, perquè per exemple un camí afectava a dues
famílies. I entén que no es pot fer el mateix tracte a diferents persones, en tant que cada
una té unes particularitats, unes necessitats; cada veí volia diferents coses: un canvi de
tanca, la modificació d’un camí, un accés a la finca, etc. Des del govern agraeix a les
famílies per la disponibilitat i per l’esforç fet,de cara els veïns de Can Feu i del conjunt de
tot Santa Eulàlia, perquè a través de l’Ajuntament són els que es fan càrrec dels costos
d’aquestes cessions.
Pel que fa als convenis, el regidor creu que han estat prou satisfactoris els acords als que
s’ha arribat, i si es paga a preu diferent, és en funció de l’ús de la finca urbana, si és
agrícola o no, si era solar, i de les demandes de la propietat.
L’assessor jurídic Artur Obach intervé clarificant en primer lloc que el Ple no és l’òrgan de
màxima autoritat, sinó que és una qüestió de repartiment de competències, no hi ha una
jerarquia. Pel que fa a les cessions, més que cessió es podria considerar com una
adquisició, i com que no passa del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, pot aprovarne l’adquisició l’alcalde. Però com que responia a qüestions urbanístiques, s’optava per la
fórmula de convenis de cessió. I afegeix que tampoc caldria aprovar les cessions per Ple.
D’una manera o altra caldria revisar el procediment, de forma que l’Alcalde només hagués
de donar compte al Ple o bé optar per la via de la ratificació, i per tant la cessió no seria
eficaç fins a aquesta ratificació.
L’alcalde diu que en l’esperit del govern i en qüestions com incorporar béns al municipi,
està dur-ho al Ple, a efectes de major coneixement.
El regidor Brustenga diu que no és un problema de redactat , el dels convenis, sinó de
l’equip de govern, de no dur-ho al Ple quan tocava. I li pregunta al regidor Barbany si s’ha
reunit conjuntament la Sra. Barbosa i el Sr. Roure.
El regidor Barbany respon que no s’han reunit junts,.
El regidor Brustenga diu que no està d’acord amb el que diu sobre la condició de rural de
les finques, perquè tot és urbà. En concret és urbà el que cedeixen,. No és, per tant, un bon
argument. I afegeix que no s’ha respost a per què s’ha pagat amb tanta pressa.
El regidor Barbany diu que hi ha hagut voluntat per part de les dues parts, de l’Ajuntament i
de la família.
El regidor Brustenga diu que no deixa al ciutadà content perquè no coneix en quins termes
s’està negociant amb la resta de propietaris.
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L’alcalde diu que l’objectiu final és que si un necessita una tanca, o una connexió, que això
es faci no jutja si un sabrà o què pensarà de les negociacions amb les diferents propietats. I
ratifica l’agraïment expressat pel regidor Barbany.
El regidor Andreu Gual diu que l’esperit era que les cessions fossin ratificades pel Ple.
Recorda que és una de les coses que CIU va demanar. I diu que la comparativa que s’ha
fet amb d’altres governs de CIU, no és gaire escaient.
L’alcalde diu que l’equip de govern està i treballa perquè el Ple estigui per la seva funció.
El regidor Cañizares hi està d’acord, i diu que hi ha hagut un error i és cert. S’havia d’haver
fet al primer Ple, i no s’ha fet.
Sobre el fet que algú que no busqui el lucre en una cessió sigui o es consideri absurd o
incrèdul, doncs no li agrada. No li agrada apreciar que es consideri que el més intelꞏligent
seria buscar algun benefici.
S’APROVA AMB 7 VOTS A FAVOR DELS GRUPS INDEP-ERC, PSC, PP I AMB 3 VOTS
D’ABSTENCIÓ DE CIU.
6.

ADHESIÓ CONVENI DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA DE LA GENERALITAT

Atès que en data 26 d’octubre de 2005 s’ha subscrit un conveni entre el Departament de
Justícia de la Generalitat de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) en què es fixen les línies de
colꞏlaboració entre el Departament de Justícia i les entitats locals en l’execució de programes
que són competència de la Secretaria de Serveis penitenciaris, Rehabilitació o Justícia
Juvenil,
Atès que el Pacte tercer del Conveni estableix que les entitats locals interessades a
colꞏlaborar amb el Departament de Justícia adreçaran un escrit d’adhesió,
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció dels
següents
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana al conveni de
colꞏlaboració subscrit entre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya,
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya en
data 26 d’octubre de 2005, per tal de colꞏlaborar en l’execució de programes en l’àmbit de
competències de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, rehabilitació o Justícia Juvenil.
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a formalitzar el document d’adhesió de l’esmentat conveni.
Tercer.- Notificar aquest acord al Departament de Justícia, a l’ACM i a la FMC, als efectes
adients.
S’APROVA PER UNANIMITAT.
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7.

MOCIÓ D’ADHESIÓ AL MANIFEST PER UNA EMPRESA INCLUSIVA

Vist el document “Manifest per una empresa inclusiva” elaborat per la Plataforma
Ciutadana per l’empresa inclusiva a Catalunya, en el que es detallen les condicions que es
consideren imprescindibles per tal d’avançar cap a la inclusió de les persones amb
discapacitat en l’empresa ordinària,
Atès que l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana comparteix la convicció de la
necessitat de treballar per la eliminació de barreres i per la inclusió de persones amb
discapacitat a l’empresa pública i privada,
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció del
següent
ACORD:
Primer.- Aprovar l’adhesió al “Manifest per una empresa inclusiva”, elaborat per la
Plataforma Ciutadana per l’empresa inclusiva a Catalunya.
S’APROVA PER UNANIMITAT.
8.
MOCIÓ CIU: DOMINI “.CAT” COM A DOMINI DE REFERÈNCIA EN LA
PRESÈNCIA DEL CONSISTORI A LA XARXA.
La consecució d'un domini propi de primer nivell d’Internet (.CAT) ha estat des de fa anys una
aspiració de la comunitat internauta catalanoparlant. En la mesura que Internet influeix cada
cop més en l'activitat econòmica, social i cultural de tots els colꞏlectius humans, es fa evident
la necessitat que la nostra llengua i la comunitat humana que l’empra tinguin una presència
pròpia a la xarxa, i que aquesta presència sigui fàcilment identificable.
Aquest domini .CAT s’ha aconseguit. L’aprovació del domini “.cat” per part de la Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) és una notícia d’una extraordinària
importància, ja que per primer cop la comunitat cultural catalana podrà disposar d’un domini
propi a Internet.
Sota el domini “.CAT” s’hi podran registrar dominis d’aquelles entitats, empreses i persones
que s’expressin en llengua catalana i/o es dediquin al foment de la cultura catalana.
Per això, atès que la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) va
autoritzar el passat divendres 16 de setembre la creació del domini “.cat” per a la comunitat
cultural i lingüística catalana a la xarxa.
Atès que el nou domini “.cat” pot ser utilitzat per qualsevol institució, empresa, o particular
que formi part de la comunitat cultural catalana.
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Atès que aquest domini pot ser, doncs, un punt de trobada comú per a les pàgines web que
ara usen dominis diversos (“org”, “.net”, “.es”).
Entenent que la substitució no es podrà realitzar de forma immediata, sinó que necessitarà
passar els tràmits preceptius per a la incorporació d’aquest nou domini.
En relació als antecedents exposats,
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Tant bon punt sigui possible, l’Ajuntament afegirà el domini “.cat” als llocs web
municipals, esdevenint aquest el domini de referència en la presència del consistori a la
xarxa.
Segon. Donar trasllat d’aquests acords a tots els grups del Parlament, a la Generalitat de
Catalunya, i a les associacions municipalistes de Catalunya.
El regidor Joaquim Brustenga creu molt oportú acollir-se al domini .cat, perquè és una
ocasió per a refermar el català a la xarxa i al món.
El regidor Santi Martí està totalment d’acord amb aprovar al moció i fer un pas més enllà,
fent les gestions oportunes per a crear un domini propi de Santa Eulàlia de Ronçana, amb
un acrònim el més identificable i fàcil possible.
El regidor Brustenga es mostra d’acord.
S’APROVA PER UNANIMITAT.
9.

AFERS URGENTS I SOBREVINGUTS

No n’hi ha.
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10.

PRECS I PREGUNTES

Precs:
- El regidor Joan Iglesias planteja: Algunes vies de comunicació de Santa Eulàlia estan
tallades per obres des de fa molt temps, originant greus perjudicis als usuaris. Demanem a
l’equip de govern que d’una vegada posi fi a aquesta situació tan incòmoda i perjudicial pels
veïns de Santa Eulàlia.
El regidor Enric Barbany diu que es poden donar previsions compromeses per les pròpies
promocions. I aquestes van en la direcció que alguns carrers com Lluís Companys i camí del
Gual s’obrin abans del 6 de desembre.
Comparteixen totalment la preocupació des del primer dia, i s’hi està treballant a fons des de
moltes àrees perquè això es solucioni el més aviat possible.
-

El regidor Joan Iglesias diu que hi ha llocs cèntrics de Santa Eulàlia que estan ocupats tot
l’any per pancartes anunciant diversos actes, donant una imatge de deixadesa gens
beneficiosa. Ara hem vist com també la barana de davant de l’Ajuntament està ocupada
per dues pancartes, i pensem que no és el lloc adequat. Demanem que es aquestes de
l’Ajuntament facin retirar i s’impedeixi colꞏlocar-ne de noves.

L’alcalde està d’acord amb retirar les que passen de la data.
El regidor Iglesias diu que no fa goig tenir les pancartes penjades en determinats llocs, i que
caldria trobar un nou espai.
Preguntes:
-

El regidor Andreu Gual pregunta: no hem sabut res més sobre l’abocament de fangs als
camps de Can Tries, malgrat haver estat nosaltres els que vam avisar a l’equip de
govern del que estava passant. Ens vareu dir que ens donaríeu una còpia de l’anàlisi
practicat i que encarregaríeu una segona anàlisi més detallat, i fins avui no hem sabut
res més. Volem que ens digueu en quin punt es troba aquest expedient i demanem que
se’ns lliuri una còpia de les anàlisis que s’hagin fet.

El regidor Santiago Martí respon que l’ACA va fer una visita i es va arribar a un acord per a
resoldre la problemàtica. Aquest passava per retirar bona part de les terres aportades, i
deixar-ne una part que s’utilitzaran per a refer el marge existent.
El regidor Andreu Gual diu que han passat mesos i no es sap res d’aquestes analítiques
que s’havien de fer.
El regidor Santi Martí diu que per part dels Serveis Tècnics es dubtava de si calia fer una
nova analítica.
L’alcalde diu que entre els tècnics de l’ACA i els municipals es va arribar conjuntament a
aquesta conclusió , que no calia una nova analítica.
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-

El regidor Andreu Gual pregunta: Hem vist com algunes de les alzines trasplantades
davant de Can Burguès s’han mort. Volem que se’ns informi al respecte i sobre les
actuacions que es pensen dur a terme.

El regidor Barbany diu que la mortaldat és degut a un conjunt de factors; d’una banda el rec,
que va deixar de fer-se amb la mateixa freqüència, i que finalment s’ha deixat de regar. Des
de l’Ajuntament es lamenta la pèrdua d’aquestes alzines. En el moment de fer la recepció,
l’Ajuntament haurà de veure en quines condicions està aquesta zona verda.
- El regidor Andreu Gual pregunta: a la Comissió Delegada que es va celebrar el 21 de
juliol passat, el nostre regidor va demanar explicacions de per què s’adjudiquen
determinats subministraments a empreses que presenten un pressupost superior a
d’altres, i posava un exemple concret. El regidor d’Hisenda va dir que demanaria les
oportunes explicacions als tècnics i ens ho comunicarien, però encara no en sabem res.
Volem que ens digueu què pot justificar que es compri un producte a un determinat
proveïdor més car que el mateix producte ofert per un altre.
El regidor Barbany respon que les adjudicacions que proposen els tècnics són en funció de
criteris econòmics, de qualitat i de terminis; no només es té en compte el preu.
- El regidor Joan Iglesias pregunta: porteu dos anys en el govern i ja han desaparegut
dues fonts del poble, una per any, la de Can Serra i la de Can Artigues. Volem saber com
es pot justificar aquesta desaparició i si, com a mostra de la transparència que dieu tenir,
penseu comunicar als habitants de Santa Eulàlia que aquestes dues fonts ja no
existeixen.
L’alcalde diu que la Font de Ca l’Artiguetes i a més tot el camí de Rosàs, hi ha el compromís
de l’empresa Ferrovial que es deixarà tal i com estava abans de l’actuació que ha fet que la
malmeti.
El regidor Iglesias opina que hi ha hagut suficient temps perquè ja s’hagués fet.
L’alcalde hi està d’acord.
- El regidor Andreu Gual pregunta: Ja fa temps es va prendre la decisió de reordenar el
trànsit de la Sagrera però encara no s’ha fet. Quan es pensa iniciar aquesta reordenació?
L’Alcalde respon que està per fer-se de manera imminent.
- El regidor Joaquim Brustenga diu que a la Comissió Delegada de finals d’octubre, a una
pregunta del regidor Francesc Montes, l’Alcalde i el Regidor d’Hisenda van assegurar que
no es devia res a ATLL per les obres de la xarxa d’abastament d’aigua potable, i ens
assabentem que en aquests moments l’Ajuntament de Santa Eulàlia deu a ATLL per
aquest concepte:
99.462,00 EUR des del 06/05/05
119.919,13 EUR des del 05/08/05
40.932,13 EUR des del 11/09/05
Això suma 260.313,26 EUR, quantitat a la que s’hi ha d’afegir 2.001,31 EUR en concepte
d’interessos de demora calculats fins el setembre passat, més una altres 243.309,20 EUR
que vencen abans de final d’aquest mes de novembre. En total, doncs, 503.622,46 EUR,
o el que és el mateix, quasi 84 milions de pessetes, més els interessos de demora
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d’octubre i novembre. Exigim una explicació del perquè d’aquests endarreriments i
sobretot, per què se’ns va amagar la veritat.
L’alcalde recorda que l’acta de la comissió esmentada es va esmenar perquè el què havia
dit era que s’estava fent el que s’havia acordat amb els responsables d’ATLL, perquè tal i
com consta al conveni signat entre els diferents Ajuntaments i ATLL, es preveia que en
cas que algun ajuntament o diversos agrupadament fos beneficiari d’alguna subvenció
aprovada en el PUOSC, es podrà delegar en ATLL les funcions d’ens gestor de l’obra en
concret. D’aquesta manera, la Generalitat pagaria i de fet pagarà directament a ATLL les
quantitats corresponents als PUOSC concedits. Ara bé, això no és vàlid per a les
concessions de FEDER, en aquest cas, les pagarà directament l’Ajuntament. Els
pagaments es faran segons el Pla acordat amb la direcció d’ATLL.
El regidor Barbany diu que es pagarà a ATLL d’acord amb el calendari de pagament que
es va acordar, i que no es pagaran interessos de demora, tal i com es va acordar també.
L’alcalde diu que podria ser que la carta es rebés, i el propi cap dels Serveis Econòmics
digués que allò no era vàlid, degut als acords presos amb la gerència d’ATLL.
L’alcalde afegeix que el gerent va felicitar l’Ajuntament, expressant que tant de bo a la
resta d’ajuntaments hi hagués un pla de pagament tan detallat com a Santa Eulàlia de
Ronçana.
El regidor Brustenga pregunta si es sap quan toca fer el proper pagament.
El regidor Enric Barbany diu que es farà abans d’acabar l’any.
L’alcalde diu que pot ser que també hi tingui a veure, en tot aquest assumpte, el fet que el
Consell Comarcal és qui ho gestionava en un principi i això hagi creat certa confusió.
El regidor Joaquim Brustenga demana que se’ls tingui al dia dels pagaments a ATLL.

I a tres quarts menys cinc de deu s’aixeca la sessió i s’estén aquesta acta, i jo, la
Secretària, ho certifico.
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