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SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 

Caràcter:       Ordinari 
Data:           25/11/2015  
Lloc:             sala de plens 
 
 
Assisteixen 
 
Alcalde 
FRANCESC BONET NIETO 
 

Regidors 

JORDI ORRIOLS VILARÓ 
MONSERRAT TORRES BAJONA 
ANNA Mª CABOT MONTES 
FRANCESC X. DANTÍ ESPINASA 
RAMON VILAGELIU RELATS 
ANGEL EXOJO LOZANO 
PERE CABOT BARBANY 
ALICIA MORENO RODRIGUEZ 
ESTEVE AYMA PEDROLA 
VICENÇ FUERTES BERGUA 
ABRAHAM REQUENA RUIZ 
AGUSTÍ GONZALO ALVAREZ 
 
Excusen la seva assistència 
Cap 
 
Secretària accidental 
Marina Escribano Maspons 

 

A la Casa de la Vila a les 19:34 hores del dia 25/11/2015, es van reunir sota 
la Presidència del Sr. Alcalde, els regidors que al marge es relacionen, assistits per 
la Secretària accidental, 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: 
1. Aprovació de l’acta anterior 

2. Informació diversa 

3. Donar compte de decrets i resolucions d'alcaldia 
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4. Ratificar l'acord de la Junta de Govern Local de 8/10/2015, designant 
representant  de la Corporació a l'Assemblea General de la Xarxa Local de 
Consum de la Diputació de Barcelona. 

5. Declaració de l'activitat desenvolupada al Centre Ocupacional per la 
Cooperativa APINDEP, d'especial interès, amb finalitat de benefici social i 
sense ànim de lucre 

6. Creació del Consell de Medi Ambient 

7. Acord pagament factures 2012-2013-2014 SGAE 

8. Moció de suport al Manifest pel Dia Internacional per a l'eliminació de la 
violència envers les dones 

9. Proposta d'acord per manifestar el ple suport i l’adhesió de l’ajuntament a la 
resolució 1/XI del Parlament de Catalunya 

10. Moció relativa a la proposta de resolució del Parlament de Catalunya del 27 
d'octubre, presentada per part de ls grups Junts pel Sí i CUP 

11. Moció de rebuig a la instrumentalització política del Tribunal Constitucional 

12. Moció de suport per exigir una nova Llei reguladora del dret a l'habitatge que 
garanteixi les mesures de mínims per fer front a l'emergència habitacional 

13. Moció en defensa de la rebaixa de l'IVA Cultural que afecta a la creació i 
producció de proximitat i a l'accés a la cultura en l'àmbit local 

14. Moció en defensa de l'exercici efectiu del dret de vot de les persones amb 
Discapacitat Intel.lectual 

15. Proposta d'adhesió a la iniciativa del Departament de Salut del Manifest amb 
motiu del 28è Dia Mundial de la Sida 

16. Moció per la constitució del Consell Econòmic de l’Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana 

17. Moció per la no judicialització de la política a Catalunya i per donar suport als 
imputats pel 9N 

18. Afers urgents i sobrevinguts 

19. Precs i preguntes 

 
 

 

 



                                   

Pàgina 3 de 38                   

1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 

El Sr. Abraham Requena fa una esmena sobre el punt 10.8, on hi diu “l’excusa dels 
veïns de no pagar” i demana que es canviï l’excusa per “motiu”. Acceptada aquesta 
esmena, s’aprova l’acta per unanimitat. 

2.- INFORMACIÓ DIVERSA 

L’Alcalde informa que s’ha concedit la sol·licitud relativa al PIE 2013, per retornar en 
10 anys sense interessos. L’Ajuntament pagarà fraccionadament cada mes el total 
de l’import.  

S’informa també que de manera temporal, i a causa de la jubilació del Secretari, 
ostentarà el càrrec de forma accidental, la funcionària Marina Escribano Maspons.  

3.- DONAR COMPTE DE DECRETS I RESOLUCIONS D’ALCALDIA  

L’Alcalde dóna compte dels decrets dictats entre les dates 1 de setembre i 31 
d’octubre de 2015, que corresponen als números del 401 al 513. 

4.- RATIFICACIÓ L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 8/10/2015, 
DESIGNANT REPRESENTANT E LA CORPORACIÓ A L’ASSAMBLEA GENERAL 
DE LA XARXA LOCAL DE CONSUM DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

Atès que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el 8 d’octubre de 2015, va 
adoptar entre d’altres el següent acord: 
 
“La Xarxa Local de Consum és una agrupació voluntària d’ens locals, sense 
personalitat jurídica pròpia que neix a proposta i amb el suport de la Diputació de 
Barcelona, amb la pretensió de: 
 
- Cohesionar les polítiques i programes locals de protecció i defensa de les persones 
consumidores i usuàries, 
- Treballar de manera coordinada, compartir iniciatives, objectius i mitjans i evitar 
duplicitats, 
-  Dinamitzar el consum en l’àmbit local, 
- Donar valor afegit als actuals serveis municipals de defensa de les persones 
consumidores usuàries. 
 
L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana està  adherir a la Xarxa Local de 
Consum, mitjançant la signatura d’un conveni marc d’adhesió. 
Atès que cal designar nou representant dins d’aquesta nova legislatura en 
l’Assemblea General de la Xarxa Local de Consum de la Diputació de Barcelona.  
  
Es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Designar el regidor Jordi Orriols Vilaró com a representant de la Corporació 
a l’Assemblea General de la Xarxa Local de Consum de la Diputació de Barcelona 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’interessat i a la Gerència de Serveis de Salut 
Pública i Consum de la Diputació de Barcelona. 
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Tercer.- Acordar que el ple ratifiqui aquest acord a la propera sessió ordinària que 
se celebri”. 
 
Atès que l’òrgan competent per nomenar representants de l’ajuntament en altres 
òrgans dels quals en forma part, és el Ple de la Corporació, 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Ratificar l’acord de Junta de Govern Local de 8 d’octubre de 2015 pel qual 
es nomena el regidor Jordi Orriols Vilaró com a representant de la Corporació a 
l’Assemblea General de la Xarxa Local de Consum de la Diputació de Barcelona 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’interessat i a la Gerència de Serveis de Salut 
Pública i Consum de la Diputació de Barcelona.  
 

Intervencions 

El Sr. Vilageliu, demana que se’ls enviïn el text dels acords per tal de poder establir 
el seu posicionament en els diferents punts. 

L’Alcalde pren nota de la demanda. 

Sotmesa la proposta a votació, aquesta s’aprova per unanimitat. 

 

5.-DECLARACIÓ DE L'ACTIVITAT DESENVOLUPADA AL CENTRE 
OCUPACIONAL PER LA COOPERATIVA APINDEP, D'ESPECIAL INTERÈS, AMB 
FINALITAT DE BENEFICI SOCIAL I SENSE ÀNIM DE LUCRE    
 
Atès que en les Ordenances Fiscals a regir el 2016 entre d’altres s’ha establert en 
l’OF núm. 1, una nova bonificació que estableix:  
 
“Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable  
 

1. Gaudiran d’exempció els següents immobles:  

 
c) Gaudiran d'una bonificació del 95% per cent de la quota íntegra de l'impost els 
béns immobles  en els que es desenvolupin activitats econòmiques  que siguin 
declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies 
socials, culturals, històric artístiques o de foment de l'ocupació que justifiquin 
aquesta declaració. “ 
 
 
Atès que la cooperativa APINDEP RONÇANA, SCCL, amb CIF núm. F64255581, està 
desenvolupant l’activitat de Centre Ocupacional i hortes socials, al Camí de Caldes 
de Santa Eulàlia de Ronçana. 
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Atesos els següent fets que motiven el caràcter d’especial interès de l’activitat 
esmentada:  

- Que la Cooperativa APINDEP SCCL és una entitat sense afany de lucre, 
declarada d’iniciativa social per la Generalitat de Catalunya. 

- Que el projecte que s’està desenvolupant està donant servei a 58 usuaris, als 
treballadors de les hortes, i facilitarà una estructura per donar recursos i 
recolzament a 50 persones amb discapacitat i/o risc d’exclusió social.  

- Que és un projecte que està generant ocupació al municipi. 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Declarar l’activitat del Centre Ocupacional i Hortes socials, promoguda per 
la Cooperativa APINDEP, SCCL, d’especial interès i a l’hora d’utilitat municipal, pel 
seu benefici social, pels motius expressats als antecedents d’aquest acord.  
 
Tercer.- Notificar aquest acord a la Cooperativa APINDEP SCCL, a la Intervenció, als 
Serveis Tècnics Municipals i a la resta d’interessats en l’expedient. 
 
Intervencions 
 
La Sra. Moreno manifesta que el seu grup hi dóna total suport.  
 
Sotmesa la proposta a votació, aquesta s’aprova per unanimitat. 

 
 
6.- CREACIÓ DEL CONSELL DE MEDI AMBIENT    
 
Atesa la problemàtica mediambiental que té lloc a tots els municipis en relació a 
residus, contaminació atmosfèrica, contaminació d'aigües, impactes paisatgístics, 
medi natural, etc., i la inquietud manifesta tant per l'Ajuntament com pels agents 
socials de donar solucions a curt termini als efectes negatius sobre el medi ambient, 
es considera adient establir com a una de treball, la creació d’un Consell Municipal 
de Medi Ambient que actuï dins l’àmbit de les competències municipals.  
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la creació del consell municipal de Medi Ambient, com a òrgan de 
participació de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, que estarà integrat per: 
el regidor de Medi Ambient, un representant de cada grup municipal amb 
representació al Consistori, un representant de cada una de les entitats i col·lectius, 
cívics i socials que hi vulguin assistir, així com a títol individual, les persones 
vinculades al medi ambient per la seva activitat i/o professió, i pel seu coneixement 
tècnic i experiència.  
 
Segon.- Crear una comissió d’estudi per a l’elaboració del reglament de 
funcionament del Consell de Medi Ambient, d’acord amb les previsions establertes a 
la normativa, que serà integrada per un regidor/a designat per cada grup municipal, 
i per personal tècnic de la Corporació. 
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Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 
Intervencions 
 
El Sr. Orriols, diu que formava part del programa de Poble Unit crear aquests 
consells, i aquest en especial, atenent també a la petició que es va fer fa alguns 
mesos, relativa a la qüestió de les escombraries, i que la idea és de més neutralitat. 
També es planteja que el propi consell determini quins temes es volen tractar. 
 
El Sr. Vilageliu diu que no ha tingut aquest escrit d’acord, però li sembla correcte. I 
que un objectiu evident sí que hauria de tenir aquest òrgan, i per tant no pot ser 
tant “neutre”. Si tal Consell no té per objectiu que el poble estigui més o menys net 
i que es recicli millor, no hi participaran i s’abstindrien. 
 
El Sr. Requena, diu que l’objectiu com a Consell, és que el màxim de gent del poble 
hi pugui treballar. 
 
L’Alcalde aclareix que ara no s’està aprovant el Reglament de funcionament. 
 
Sotmesa la proposta a votació, aquesta s’aprova amb els següents vots:  
 

- Vots a favor: 5 regidors de Poble Unit, 2 regidors de CIU, 1 regidor de PSC i 
1 regidor de ICV-EUIA 

- Abstencions: 4 regidors de I-ERC. 

 
 
7.- ACORD PAGAMENT FACTURES 2012-2013-2014 SGAE    
 
A data 28 d’abril de 2013 es va presentar al registre d’entrada a l’ajuntament amb 
número 1551 la factura 3319546 de la Societat General d’Autors i Editors (SGAE en 
endavant) corresponent a les activitats culturals i festives realitzades per la 
corporació durant l’exercici 2012 subjectes al pagament de drets d’autor que la 
SGAE gestiona i recapta. 
 
A data 30 de maig de 2014 es va presentar al registre d’entrada a l’ajuntament amb 
número 2646 la factura de la SGAE corresponent a les activitats culturals i festives 
realitzades per la corporació durant l’exercici 2013 subjectes al pagament de drets 
d’autor que la SGAE gestiona i recapta. 
 
Des de les àrees responsables de l’organització dels esdeveniments culturals i 
festius subjectes al pagament dels drets d’autor (festes, joventut i cultura), no es va 
donar conformitat a les factures ja que la valoració de determinades activitats no 
era correcta i. 
 
Durant els exercicis 2014 i 2015 s’han mantingut diverses reunions amb la SGAE. 
En aquestes reunions s’ha manifestat la voluntat d’ambdues parts d’arribar a un 
acord per desbloquejar aquestes factures no conformes i no pagades. En aquesta 
acord també s’hi ha inclòs la factura de 2015 corresponent als drets d’autor de 
l’exercici 2014. L’acord ha consistit en: 
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1.- Correcció de la factura de 2013 número 3319546 per import de  2.766,44 
euros per la factura 3386422 per import de 1.825,43 euros. En aquesta 
reducció hi ha la rectificació de valors que prèviament eren incorrectes més 
una bonificació del 25%.  
 
2.- Correcció de la factura de 2014 número 3354367 per import de  2.625,91 
euros per la factura 3386421 per import de 1.594,22 euros. En aquesta 
reducció hi ha la rectificació de valors que prèviament eren incorrectes més 
una bonificació del 25%.  
 
3.- Emissió de la factura de 2015 número 3390244 per import de 2.543,13 
euros amb les dades contrastades i correctes, amb la bonificació del 25% 
inclosa d’inici. 
 
4.- Ajornar el pagament dels 5.962,78 euros (suma de les 3 factures 
3386422, 3386421 i 3390244) en dos anys: 

- Any 2016 es pagarà l’import de 3.419,65 euros (factures 3386422 i 
3386421). 
- Any 2017 es pagarà l’import de 2.543,13 euros (factura 3390244). 

Els pagaments seran trimestrals al març, juny, setembre i desembre de cada 
any a raó de 854,92 euros trimestrals el 2016 i 635,78 euros el 2017. 
 
5.- L’Ajuntament adopta el compromís de dotar pressupostàriament els 
pressupostos 2016 i 2017 per fer front als 3.419,65 euros el 2016 i 2.543,13 
euros el 2017. A més, també caldrà preveure de l’import derivat dels drets 
d’autor que s’haurà de reconèixer els exercicis 2015 i 2016 respectivament 
(entorn els 2.500 euros anuals). 

 
En cas que la Corporació no vulgui afrontar el pagament d’aquestes factures caldria 
motivar el perquè, sense perjudici de les repercussions legals que aquest fet pogués 
tenir. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 

 
Primer.- Aprovar les factures 3386422, 3386421 i 3390244 de la SGAE per un 
import de 1.825,43 euros; 1.594,22 euros i 2.543,13 euros respectivament 
corresponent a les activitats culturals i festives realitzades per la corporació durant 
els exercicis 2012, 2013 i 2014. 
 
Segon.- Aprovar que el reconeixement de les factures 3386422 i 3386421 per un 
import total de 3.419,65 euros es realitzi amb càrrec al pressupost de la corporació 
de 2016. 
 
Tercer.- Aprovar que el reconeixement de la factura 3390244 per un import de 
2.543,13 euros es realitzi amb càrrec al pressupost de la corporació de 2017. 
 
Quart.- Adquirir el compromís de pagament trimestrals els mesos de març, juny, 
setembre i desembre de cada any a raó de 854,92 euros trimestrals el 2016 i 
635,78 euros el 2017. 
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Cinquè.- Adquirir el compromís de dotar suficientment els pressupostos dels 
exercicis 2016 i 2017 per afrontar el pagament de les despeses de la SGAE dels 
anys 2012 a 2014, i per afrontar el pagament de les despeses que es puguin 
generar en endavant relacionats amb els Drets d’autor.  
 
Sisè.- Comunicar el present acord a la SGAE. 
 
Intervencions 
 
L’Alcalde, explica que s’ha estat negociant amb l’SGAE i finalment de l’import inicial, 
que era de 7.935,48euros, s’ha aconseguit  un estalvi de 1.972,70 euros, i per tant 
l’import final a pagar és de 5.962,78 euros. 
 
El Sr. Vilageliu, pregunta per què no es van pagar aquestes factures.  
 
L’Alcalde respon que no estaven pressupostades i tampoc va haver-hi voluntat de 
pagar. Des de l’actual equip de govern, s’ha volgut negociar per evitar una sanció. 
 
Sotmesa la proposta a votació, aquesta s’aprova per unanimitat. 

 
 
8.- MOCIÓ DE SUPORT AL MANIFEST PEL DIA INTERNACIONAL PER A 
L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES    
 
Avui 25 de novembre, les administracions públiques i la societat civil tornem a 
trobar-nos per manifestar, una vegada més, el rebuig a la violència masclista i 
denunciar-ne les causes que l’originen amb la ferma voluntat de no detenir-nos fins 
eradicar-la.  
 
En el compromís d’eradicar la violència masclista totes les institucions públiques, 
molt especialment els Ajuntaments Catalans, de la mà de les entitats de dones i del 
moviment feminista, ens hem unit per dotar Catalunya d’un marc legal, per 
construir una xarxa de recursos d’atenció i recuperació per a les dones i per als seus 
fills i filles i per dissenyar protocols d’actuació que compten amb la participació de 
persones professionals d’àmbits diversos. Per la seva banda, la societat catalana 
augmenta dia a dia la seva sensibilitat i implicació davant les diferents 
manifestacions de la violència masclista.  
 
Això no obstant, la violència contra les dones és una realitat persistent i cruenta tal i 
com demostren les xifres de dones assassinades i les denúncies per violència 
masclista i, en concret, per agressió sexual. L’amenaça de ser violentades és 
permanent i s’accentua entre les dones més joves, fet que posa de manifest la 
necessitat d’abordar àmpliament les causes i les conseqüències, els perquès i les 
complicitats a nivell individual i social.  
 
En aquest sentit, és del tot imprescindible denunciar la complicitat social i cultural 
dels missatges que fomenten el sexisme, de les imatges que tracten el cos de les 
dones com a objectes sexuals, de les narratives que emmascaren les agressions 
sexuals contra les dones i les fan responsables de l’agressió viscuda, de les actituds 
que promouen estereotips de gènere i rols patriarcals i de la banalització del 
masclisme.  
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Les institucions i les organitzacions de la societat civil hem de ser un reflex fidel de 
l'alternativa que representem i del compromís que defensem per l’eradicació de la 
violència masclista. La nostra responsabilitat individual i col·lectiva passa per 
acceptar que no hi ha canvi social que no comenci per nosaltres mateixos i per 
entendre que la violència contra les dones és conseqüència d’un sistema social que 
porta inscrit en el seu ADN el masclisme com a ordre simbòlic per significar i 
interpretar la realitat.  
Tal i com recull la llei catalana, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista, el masclisme és el concepte que defineix les conductes de domini, control 
i abús de poder dels homes sobre les dones i que ha imposat un model de 
masculinitat que encara és valorat per una part de la societat com a superior. La 
violència masclista és l’expressió més greu i devastadora d’aquesta cultura que 
destrueix vides i impedeix els desenvolupament dels drets, la igualtat d’oportunitats 
i les llibertats de les dones.  
 
Conseqüentment, la violència masclista només es pot eradicar si desautoritzem 
l’estructura ideològica patriarcal que legitima la desigualtat i la subordinació de les 
dones i organitza la vida a partir d’un principi de jerarquia que situa les dones com a 
ciutadanes de segona categoria.  
 
Per tant, és prioritari situar la prevenció d’aquesta violència com una política 
estratègica, més encara en aquest context de construcció de noves estructures i 
d’ideació d’un nou horitzó de possibilitats. Catalunya necessita un Pla de Prevenció a 
nivell nacional que reconegui la urgència d’establir pràctiques de deconstrucció del 
paradigma patriarcal i dels discursos masclistes. És per això que les institucions 
públiques, conjuntament amb la societat civil, hem de trobar les eines per desplegar 
la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes, aprovada al passat mes de juliol, perquè 
és amb el treball de construir una societat democràtica moderna que eradiqui el 
sistema patriarcal i androcèntric que aconseguirem fer front a la violència masclista.  
 
Aquest és el compromís que avui volem manifestar públicament les institucions 
catalanes, amb la voluntat de sumar esforços i crear sinergies de treball cooperatiu 
que ens permetin construir conjuntament dinàmiques innovadores per eradicar 
definitivament la violència masclista que representa una greu vulneració dels drets 
humans i atempta contra la igualtat efectiva entre dones i homes.  
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana al Manifest Institucional del Dia Internacional per a l’eliminació de la 
violència envers les dones. 
 
Intervencions 
 
La Sra. Montes, explica que és una moció consensuada entre les diferents 
institucions, tal com es veu en el text de l’acord. Considera que massa sovint s’està 
s’estan donant aquests casos, i mostra total rebuig i el compromís per seguir 
treballant en aquest tema des de la base.  
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La Sra. Moreno diu que el problema de la violència és greu i estructural, i que és 
una lacra de la societat. Diu que la lluita ha de ser des de cada individu i des de la 
col·lectivitat, per eradicar-la. 
Els ajuntaments hem de treballar per detectar de forma coordinada aquests riscos i 
els diferents casos. Cal establir protocols, entre Serveis Socials, els CAP, les escoles, 
etc. i sensibilitzar a la població en general per denunciar quan es doni el cas.  
Aquest Consell Social ha de ser la plataforma que abordi aquesta problemàtica i 
implementar diferents eines com errades, discussions, etc.  
 
El Sr. Gonzalo diu que darrerament hem vist que no tots els morts compten per 
igual. Equipara les morts sirianes a les de dones, en quant a importància, i fa la 
reflexió que el nombre de dones a víctimes de violència masclista és superior als 
morts per terrorisme. Parla dels diferents tipus de mesures: de repressió, 
identificació, i de prevenció. I que els joves no poden heretar certes conductes que 
porten a la violència de gènere.  
 
Sotmesa la proposta a votació, aquesta s’aprova per unanimitat. 

 
 
9.-PROPOSTA D'ACORD PER MANIFESTAR EL PLE SUPORT I L’ADHESIÓ DE 
L’AJUNTAMENT A LA RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA    
 
El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre de 2015, va 
aprovar la següent 
 
RESOLUCIÓ 
 
“Primer. El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut a 
les passades eleccions del 27 de setembre del 2015 es basa en una majoria en 
escons de les forces parlamentàries que tenen l’objectiu que Catalunya esdevingui 
un estat independent i en una àmplia majoria sobiranista en vots i escons que 
aposta per l’obertura d’un procés constituent no subordinat. 
Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de creació 
d’un estat català independent en forma de república. 
Tercer. El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent 
ciutadà, participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la 
futura constitució catalana.  
Quart. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures 
necessàries per fer efectives aquestes declaracions. 
Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini màxim 
de trenta dies la tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i 
d’hisenda pública. 
Sisè. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió 
del poder constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió 
democràtica de l’Estat espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions 
de l’Estat espanyol, en particular del Tribunal Constitucional, que considera mancat 
de legitimitat i de competència arran de la sentència de juny del 2010 sobre 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya, votat prèviament pel poble en referèndum, 
entre altres sentències. 
Setè. El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a obrir 
aquest procés de desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera democràtica, 
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massiva, sostinguda i pacífica que permeti l’apoderament de la ciutadania a tots els 
nivells i es basi en una participació oberta, activa i integradora. 
Vuitè. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament les 
normes o els mandats emanats d’aquesta cambra, legítima i democràtica, a fi de 
blindar els drets fonamentals que puguin resultar afectats per decisions de les 
institucions de l’Estat espanyol, com els especificats en l’annex d’aquesta resolució. 
Novè. El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions per tal de 
fer efectiu el mandat democràtic de creació d’un estat català independent en forma 
de república i acorda posar-ho en coneixement de l’Estat espanyol, de la Unió 
Europea i del conjunt de la comunitat internacional. 
Annex. Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets 
fonamentals afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol. 

1. Pobresa energètica 
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés als 
subministraments bàsics, el futur govern ha de desplegar les mesures per a 
evitar la pobresa energètica aprovades per la Llei 24/2015, del 29 de juliol, 
de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la 
pobresa energètica, de manera que es garanteixi el dret d’accés als 
subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i d’electricitat a les persones 
i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial, mentre duri 
aquesta situació. 

2. Habitatge 
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un 
habitatge digne, el futur govern ha de treballar en l’aplicació del nou marc 
normatiu que regula la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per 
a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. En 
aquest marc, el futur govern ha de garantir que en processo de 
desnonament de l’habitatge habitual que afectin persones i unitats familiars 
en situació de risc d’exclusió residencial es compleixi, per a poder fer efectiu 
el desnonament, el principi de reallotjament adequat de les persones i 
unitats familiars afectades. 
Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme 
modificacions normatives que permetin fer efectives les disposicions de la 
dita Llei 24/2015, com és el cas del reglament de funcionament de les meses 
de valoració per a l’adjudicació d’habitatges per a situacions d’emergències 
econòmiques i socials i per a altres casos de necessitats especials en l’àmbit 
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

3. Sanitat 
En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l’accés 
universal a l’atenció sanitària pública i de qualitat, per mitjà del Servei Català 
de la Salut (CatSalut), a totes les persones que viuen a Catalunya. Cap 
persona no en pot quedar exclosa per raó d’origen, tingui o no la condició 
d’assegurada o beneficiària del Sistema Nacional de Salut, i amb 
independència de si consta o no en el padró. Així mateix, cap ciutadà no es 
pot veure privat d’assistència farmacèutica per motius econòmics. 
D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden dur 
a terme nous concurso per a la gestió de centres d’atenció primària. 

4. Educació 
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El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat 
contra bona part de l’articulat de la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, 
de millora de la qualitat educativa, recurs que fou admès a tràmit el 3 d’abril 
de 2014. En aquesta impugnació, avalada pel dictamen del Consell de 
Garanties Estatutàries, s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita 
llei orgànica són contraris a les competències que corresponen a la 
Generalitat en aquesta matèria, contraris al model educatiu català 
determinat per la Llei d’educació de Catalunya i contraris als consensos 
obtinguts pels conjunt de la comunitat educativa. En coherència amb aquest 
recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva actuació en matèria 
d’educació per la plena vigència i el respecte de les competències establertes 
en favor de les administracions catalanes i per mantenir-hi els consensos 
obtinguts pel conjunt de la comunitat educativa. 

5. Garantia de les llibertats públiques 
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat 
contra alguns articles de la Llei Orgànica 4/2015, de protecció de la 
seguretat ciutadana, recurs que fou admès a tràmit el 21 de juliol de 2015. 
En aquesta impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries, s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei 
orgànica són contraris a drets fonamentals emparats per textos 
internacionals com la Declaració universal dels drets humans o el e Conveni 
europeu dels drets humans i per la jurisprudència del Tribunal Europeu dels 
Drets Humans. En coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de 
vetllar en la seva actuació en matèria de seguretat ciutadana per la plena 
vigència i el respecte dels drets fonamentals esmentats. 

6. Administracions locals 
Amb l’afany de garantir les plenes competències de les administracions locals 
catalanes en servei de l’interès general, el futur govern ha de proporcionar-
los les eines de suport necessàries per a deixar sense efecte els preceptes de 
la Llei de l’Estat 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local, promulgada de resultes de la Llei 
orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, dictada en desplegament de l’article 135 de la Constitució 
espanyola, relatius a la limitació de competències als ens locals, al control 
del cost dels serveis i a l’obligació de la priorització de l’activitat econòmica 
privada.  

7. Refugiats 
A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els 
refugiats, el futur govern ha de generar un marc de relacions amb l’Alt 
Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) amb l’objectiu 
de donar acollida i asil al màxim nombre de persones refugiades, més enllà 
de les decisions adoptades en aquest àmbit pel Govern espanyol. 

8. Dret a l’avortament 
En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel que 
estipula la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i 
homes. 
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9. Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute 
Per tal d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc social, el 
futur govern ha d’establir, entre altres mesures, vies de negociació que 
permetin reduir la càrrega del deute en el conjunt de la despesa. 
Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació de tots els 
finançaments estructurats, separant els pagaments que compensen un servei 
(inversió i manteniment) d’aquells que constitueixen un pagament excessiu 
respecte als tipus d’interès a les taxes d’inflació actuals. Així mateix, el futur 
govern ha d’instar els concessionaris o superficiaris a redefinir els contractes 
estructurats, transformant l’amortització de les inversions en finançament 
ordinari mitjançant deute públic i eliminant el cost excessiu del capital. 
Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la 
Generalitat que es pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha 
d’anar acompanyada d’una revisió a fons dels programes pressupostaris de 
despesa que permeti avaluar-ne i contrastar-ne la utilitat en moments en 
què atendre la urgència social ha esdevingut la màxima prioritat de la 
despesa de la Generalitat, expressada en l’esmentat pla de xoc. Els estalvis 
que s’obtinguin de la revisió de programes han d’anar íntegrament dedicats 
al pla de xoc social. 
Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el 
futur govern ha de crear un grup de treball obert als grups parlamentaris. 
Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb els 
responsables de la banca resident per a estudiar la possibilitat de 
renegociació del pagament dels interessos amb finalitats socials.” 

Des del món municipal català volem estar, una vegada més, al costat del Parlament 
de Catalunya en l’exercici de la voluntat del nostre poble i expressar la nostra total 
coincidència de plantejaments amb la cambra catalana.  
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS:  
 
 
Primer.- Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya.  
 
Segon.- Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de 
Catalunya, al president de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis 
per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM). 
 
Intervencions 
 
L’alcalde explica que es reclamen 9 punts, i els llegeix de manera breu. Diu que 
volen expressar el suport al Parlament de Catalunya, i estar, una vegada més, des 
del món municipal català, al costat del Parlament de Catalunya en l’exercici de la 
voluntat del nostre poble i expressar la nostra total coincidència de plantejaments 
amb la cambra catalana. 
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El Sr. Requena, diu que el PSC votarà en contra perquè el Parlament de Catalunya 
no està legitimat per prendre aquestes decisions. No estan d’acord amb el contingut 
parcial d’aquest text. 
 
El Sr. Vilageliu comença amb una comparació de la injustícia de la situació de 
Catalunya amb el dret de sufragi de les dones.  
Diu que el sentiment independentista ha crescut, i quan una opció minoritària es 
converteix en majoritària s’aplica en un Parlament, de forma democràtica perquè 
tothom s’expressi. És molt important el compromís dels ajuntaments. 
És possible que el Tribunal Constitucional i l’Estat actuïn com a caps visibles 
d’aquesta revolta democràtica. Si actuen contra la presidenta del Parlament, i altres 
figures, prevaldrà la força territorial que són els municipis.  
 
 
El Sr. Aymà diu que els partits polítics són coherents en els seus plantejaments de 
campanya, i que aquesta resolució es política, no jurídica. 
Atesa aquesta coherència amb el procés, entenem que no és inconstitucional. 
És la base d’un nou procés. 
 
Sotmesa la proposta a votació aquesta és aprovada amb els següents vots:  
Vots a favor: 5 regidors de PU, 4 regidors de I-ERC, 2 regidors de CDC, 1 regidor 
d’ICV-EUIA 
Vots en contra: 1 regidor de PSC. 
Abstencions: cap 
 
 
10.- MOCIÓ RELATIVA A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL PARLAMENT DE 
CATALUNYA DEL 27 D'OCTUBRE, PRESENTADA PER PART DE LS GRUPS 
JUNTS PEL SÍ I CUP 
     
 
Atès que les eleccions del passat 27 de setembre van elegir un nou Parlament i que 
la primera funció d’un Parlament elegit a les urnes és la investidura d’un nou 
president o presidenta. 
 
Atès que considerem que l’aprovació de la proposta de resolució presentada per 
Junts pel Sí i la CUP constitueix un error polític molt greu des de la recuperació de 
les institucions democràtiques. 
 
Atès que la proposta de resolució esmentada suposa un greu risc per a l’autogovern 
de Catalunya assolit, després de moltes lluites polítiques i socials, amb la 
recuperació de les nostres institucions. 
  
Atès que la conseqüència final de la proposta de resolució posa en perill, també, la 
continuïtat de Catalunya a la Unió Europea tal com diu del Tractat de la Unió 
Europea en el seu article 4.2. I com declara el Comitè de les Regions quan fa 
referència a aquest article, “l’avenç d’una regió cap a la independència ha de ser 
considerat com un afer intern de l’Estat afectat i recorda que en el cas que una regió 
obtingués la independència i volgués integrar-se a la Unió Europea, hauria de 
presentar una candidatura oficial al Consell i seguir el procediment d’adhesió de 
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l’article 49 del TUE com qualsevol Estat que volgués esdevenir un Estat membre de 
la UE”. 
  
Atès que tots els nivells de les administracions i el conjunt de la ciutadania en un 
estat democràtic com és el nostre són i han de ser els principals garants de la 
legalitat. 
  
Atès que la Presidència del  Parlament de Catalunya té l’obligació de representar la 
pluralitat de la cambra en la seva integritat, considerem que les darreres actuacions 
de la presidenta del Parlament, fent seguidisme de la proposta política del president 
en funcions de la Generalitat, han posat en risc la imparcialitat de la institució a la 
qual representa i el més elemental principi de separació de poders. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS:  
 
Primer.- L’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana vol manifestar el següent: 
  
1.    El resultat de les eleccions del 27S no atorga un mandat democràtic per a un 
procés unilateral cap a la independència. 
  
2.    La victòria en escons de les forces polítiques partidàries de la independència els 
habilita per governar, no per trencar amb la legalitat vigent. A més, cal tenir ben 
present que la majoria de ciutadans i ciutadanes de Catalunya que es van 
manifestar a les urnes no ho van fer en favor dels partits que aposten per la 
independència. 
  
3.    L’aprovació de l’esmentada proposta de resolució posa en greu risc la unitat 
civil del poble de Catalunya. 
  
4.    L’aprovació d’aquesta resolució posa en risc l’autogovern de Catalunya en el 
marc constitucional. 
  
5.    L’aprovació d’aquesta resolució pot situar definitivament la política catalana en 
un carreró sense sortida del qual només se’n pot derivar un conflicte institucional 
sense solució. 
6.     L’aprovació d’aquesta resolució, divideix la societat catalana en dues parts. 
  
7.    No hi ha solució a l’encaix entre Catalunya i la resta d’Espanya que no passi per 
un procés de diàleg, negociació i pacte entre les institucions i les forces polítiques 
catalanes i espanyoles. 
 
8.- L’impuls d’una reforma de la Constitució que ampliï els conceptes federalistes 
que ja té incorporats i que clarifiqui les relacions entre les competències de 
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l’Administració general de l’Estat i les de les Comunitats Autònomes i, especialment 
en el nostre cas, les de la Generalitat de Catalunya. 
  
9.    Denunciem la utilització instrumental, una vegada més, del món local en 
l’estratègia de confrontació en el procés unilateral cap a la independència. 
  
Segon.- Enviar aquesta moció al president de la Generalitat, a la presidenta del  
Parlament de Catalunya, a tots els Grups Parlamentaris amb representació al 
Parlament, als presidents de les Diputacions catalanes i a les entitats municipalistes, 
com enviar-la a TOTES les entitats del nostre municipi. 
 
Intervencions 
 
El Sr. Requena diu que mentre no canviï l’ordenament jurídic vigent, la resolució 
passa per la negociació, per trobar l’encaix. Ara la resolució no es produeix per 
l’actitud del PP al govern espanyol, perquè ell no creu en aquest estat. Aquesta 
Constitució ha quedat petita. El seu grup considera que amb la reforma profunda de 
la Constitució espanyola es pot donar sortida a aquesta qüestió. 
 
El Sr. Cabot diu que aquest procés de negociació s’ha fet durant 40 anys i sempre 
podrem negociar millor sent un Estat i no pas una Comunitat Autònoma.  
Aquest Parlament i aquesta resolució s’han adoptat mitjançant les lleis vigents, i per 
tant s’ha complert legalment. També fa referència als programes electorals, i també 
s’ha complert moralment.  
 
L’Alcalde, manifesta que el seu grup votaran en contra de la proposta presentada 
pel PSC. 
 
El Sr. Requena, diu que en 40 anys s’ha canviat molt i s’ha progressat posat molt, 
gràcies a governs progressistes.  
Malauradament, en els períodes en què l’estat espanyol ha estat governat per la 
dreta, a Catalunya no s’ha treballat en aquesta línia perquè no havia contingut 
(Estatut de Catalunya) 
 
El Sr. Cabot, parla d’avenços i retrocessos i fa referència a Zapatero i a l’Estatut. 
 
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és rebutjada amb els següents vots:  
 
Vots a favor: 1 regidor del PSC, 
Vots en contra: 5 regidors de PU, 4 d’I-ERC, 2 de CIU, 1 regidor d’ICV-EUIA 
 
 
11.-MOCIÓ DE REBUIG A LA INSTRUMENTALITZACIÓ POLÍTICA DEL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL    
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Davant de la suspensió per part del tribunal constitucional de la declaració aprovada 
el passat 9 de novembre pel Parlament de Catalunya des de l’Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana expressem: 
 
1. Que la ciutadania de  Catalunya té el dret a decidir el seu futur. 
2. Que la sobirania de Catalunya resideix en la ciutadania i que el Parlament de 
Catalunya i la Generalitat són les institucions que la representen.  
3. Que la majoria de la ciutadania de Catalunya ha expressat de manera 
reiterada la seva voluntat de decidir lliurament el seu estatus polític.  
4. Que el Parlament de Catalunya ha plantejat en diverses ocasions la 
necessitat de convocar un referèndum per tal poder decidir l’estatus polític de 
Catalunya. 
5. Que cal respectar la voluntat de la ciutadania de Catalunya i les decisions del 
Parlament de Catalunya a fi de que la ciutadania exerceixi la seva sobirania. 
6. Que el Tribunal Constitucional ha demostrat reiteradament que és un tribunal 
que respon a interessos partidistes i sempre ha emès sentències contràries a la 
sobirania del poble català o a les lleis que el Parlament impulsa per tal de garantir a 
la ciutadania els serveis bàsics que cap persona hauria de veure negats. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents  
ACORDS:  
 
Primer.- L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana rebutja la instrumentalització 
política del Tribunal Constitucional que ha suspès la declaració aprovada el passat 9 
de novembre pel Parlament de Catalunya i aposta per la via política i no la judicial. 
 
Segon.- L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana rebutja que qualsevol persona o 
càrrec públic pugui ser imputat o inhabilitat per donar acompliment a la Resolució 
aprovada pel Parlament de Catalunya. 
 
Tercer.- L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana manifesta la seva convicció que 
Catalunya té el legítim dret a l’autodeterminació, i es compromet a treballar perquè 
pugui exercir democràticament la seva sobirania com a nació i decidir lliurement el 
seu futur. 
 
Quart.- L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana mostra el seu desacord en 
l’oposició que han mostrat fins ara les institucions de l’estat espanyol vers la 
convocatòria d’un referèndum perquè els ciutadans i ciutadanes de Catalunya 
puguin decidir democràticament l’estatus polític de Catalunya. 
 
Cinquè.- L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana es compromet a apoderar la 
ciutadania i col·laborar per fer un procés constituent democràtic de base popular 
que, des del respecte a les majories, permeti treballar per un país més just i que 
defensi els drets de tots els seus ciutadans i ciutadanes. 
 
Intervencions 
 
El Sr. Gonzalo, diu que no entén el vot de seu grup parlamentari perquè creu que és 
contrari als fonaments bàsics de l’organització a la que pertany. L’ha presentat 
perquè ha volgut portar un debat polític a l’Ajuntament. Creu que la ciutadania te 
dret a decidir el seu futur.  
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Es va fer aliança de Junts pel Sí però podria haver estat una altra. I per tacticisme 
es va excloure el dret a decidir, i per tant el bloc dels del dret a decidir perquè 
semblava que només s’anava a una declaració unilateral d’independència 
Però precisament el Parlament de Catalunya no va aprovar una declaració unilateral 
d’independència, sinó l’inici d’un procés constituent.  
S’evidencia que manca una majoria social, es va perdre el plebiscit. Calen i són 
possibles noves aliances i recuperar aquell 80% de gent que estava pel dret a 
decidir. Com ho fem? Posant sobre la taula un procés constituent que decideixi quin 
país volem: drets socials, polítics i econòmics. D’aquesta manera sí que es trobaria 
aquesta majoria. 
 
El Sr. Orriols, manifesta que està molt d‘acord excepte en el fet que es va perdre el 
plebiscit, que no hi està d’acord, perquè la traslació entre vots i escons no és clara.  
 
El Sr. Exojo, diu que està d’acord amb el regidor Jordi Orriols.  
Sobre la instrumentalització, és que el que s’està plantejant no és sobre 
independència, sinó si ens deixen o no votar. 
La independència no avança per criteris o oportunitats polítiques dels diferents 
partits. 
Ells no reconeixen a aquest Tribunal Constitucional, que està teledirigit pel govern 
espanyol. No es pot acceptar aquest Tribunal en una qüestió tan important. 
 
El Sr. Requena, diu que és un nou exemple de com el PP utilitza instruments de 
l’Estat, i com es judicialitza un tema que s’ha de tractar políticament.  
I creu que rectificar és de savis, i un bon punt de partida seria un nou estatut.   
Ratifica l’afirmació que el plebiscit s’ha perdut, i que cal buscar altres punts de 
diàleg. Des del PSC es creu que la via és una nova reforma constitucional, tenint en 
compte que el 80% dels habitants d’Espanya no han votat aquesta constitució. 
 
Quan el PP veu que amb el Tribunal Constitucional por utilitzar-ho per anar en 
contra Catalunya, aleshores és quan s’origina el conflicte.  
Finalment, creuen que hi haurà canvi el 20 de desembre i el canvi vindrà des de 
l’Estat. 
 
L’alcalde, diu que la reforma és precisament la Constitució Catalana. 
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb els següents vots:  
Vots a favor: 5 regidors de PU, 4 de I-ERC, 2 de CIU, 1  d’ICV-EUIA 
Vots en contra: 1 regidor de PSC.  
Abstencions: cap 
 
12.-MOCIÓ DE SUPORT PER EXIGIR UNA NOVA LLEI REGULADORA DEL 
DRET A L'HABITATGE QUE GARANTEIXI LES MESURES DE MÍNIMS PER FER 
FRONT A L'EMERGÈNCIA HABITACIONAL    
 
Exposició de motius 
I 
 
L’actual crisis econòmica i l’augment de l’atur ha impactat de manera dramàtica en 
la vida de milers de persones que degut a les dificultats econòmiques sobrevingudes 
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no poden cobrir les seves necessitats més bàsiques. Aquesta situació ha provocat 
que moltes famílies no puguin fer front a les quotes hipotecàries o de lloguer del seu 
habitatge habitual.  
Això s’ha traduït en milers de desnonaments a tot l’Estat espanyol i que milers de 
persones hagin vist vulnerat el seu dret a un habitatge digne, havent d’afrontar 
situacions de gran vulnerabilitat, precarietat extrema, pobresa i exclusió social, 
econòmica i residencial. 
Segons dades del Consell General del Poder Judicial, des del 2007 fins el primer 
trimestre del 2015 s’han produït a l’Estat espanyol 624.690 execucions hipotecaries, 
8.178 en el primer trimestre de 2015. A aquestes alarmants xifres cal afegir 
l’augment de les dificultats per fer front al pagament del lloguer que cada vegada 
afecta a més persones. El CGPJ ha comptabilitzat la preocupant xifra de 397.954 
desnonaments des de l’inici de la crisi al 2007 fins el primer trimestre de 2015 i 
només en el primer trimestre de 2015 s’han executat 9.917 desnonaments. 
Ens trobem davant d’una situació d’emergència i vulnerabilitat habitacional que 
s’incrementa per l’existència d’un mercat de lloguer escàs, car i especulatiu i per la 
manca d’un parc públic d’habitatges socials que representa menys d’un 2% de 
l’habitatge construït. Aquesta situació constitueix una anomalia en el context 
europeu. A més, com denuncia l’informe “Emergència habitacional a l’Estat 
espanyol”, elaborat per l’Observatori DESC i la Plataforma dAfectats per la Hipoteca, 
aquesta situació empitjora pel fet de que l’Estat espanyol és el país d’Europa amb 
més habitatge buit, un 13,7% del parc total (3 milions i mig de pisos buits segons el 
cens estatal d’habitatge de 2011). 
El context descrit de vulnerabilitat i emergència en que es troben gran part de la 
població s’està traduint també en un significatiu augment de les ocupacions 
d’habitatge. Una forma de fer efectiu el dret a l’habitatge que augmenta el grau de 
vulnerabilitat social de qui s’ha vist obligat a aquesta forma d’accés a l’habitatge. 
També resulta alarmant l’increment de persones afectades per la pobresa 
energètica, entesa com la dificultat per poder fer front al pagament de factures dels 
subministres bàsics d’electricitat, aigua i gas. Els preus d’accés i consum d’aquests 
subministres, que han crescut de forma exponencial, s’han tornat inassequibles per 
una part important de la ciutadania.  
Aquesta situació d’emergència social que pateixen les persones en situació de 
vulnerabilitat contrasta de forma aclaparadora amb els ingents beneficis obtinguts 
per les entitats financeres i les empreses subministradores. 
 
II 

La Declaració Universal de Drets Humans (article 25) i el Pacte Internacional dels 
Drets Econòmics, Socials i Culturals (article 11) estableix “el dret de tota persona a 
un nivell de vida adequat per a sí mateixa i la seva família, incloent l’alimentació, 
vestit i habitatge adients, i a una millora continuada de les condicions d’existència. 
Els Estats prendran mesures apropiades per assegurar l’efectivitat d’aquest dret...”. 

En el marc jurídic nacional, l’article 47 CE estableix el dret a un habitatge digne i 
adequat així com el deure dels poders públics de promoure les condicions 
necessàries i les normes pertinents per fer efectiu aquest dret, i l’article 33 declara 
la funció social de l’habitatge. 

L’article 267 del Tractat de la Unió Europea declara la primacia del Dret Comunitari 
(STJUE 9/3/1978, Assumpte 106/77 cas Simmenthal) que desplaça al Dret Nacional 
(art. 93 CE, cessió competències en relació a l’art. 96 CE, els tractats internacionals 
celebrats formaran part de l’ordenament intern). 
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En relació al que s’ha exposat amb anterioritat i concretant en l’àmbit que ens 
ocupa, la regulació del procediment d’execució hipotecaria en l’actual Llei 
d’Enjudiciament Civil infringeix la normativa comunitària. Aquesta legislació és, per 
tant, il·legal al ser d’obligat compliment pel jutge nacional, i pateix d’un vici radical 
que determina la seva nul·litat de ple dret. En aquest sentit s’han manifestat 
reiteradament diferents sentències del Tribunal de Justícia del Unió Europea (Cas 
Aziz, cas Sanchez Morcillo i cas Monika Kusionova). 
 
El passat mes de juliol de 2014 es va presentar a Catalunya una Iniciativa 
Legislativa Popular (ILP) promoguda per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, 
l’Aliança contra la Pobresa Energètica i l’Observatori DESC, recollint així un clamor 
de la ciutadania preocupada per la situació alarmant d’emergència habitacional. 
 
Aquesta ILP és avui una realitat. El passat 29 de juliol de 2015, el Parlament de 
Catalunya va aprovar la Llei 24/2015 de mesures urgents per fer front a 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Aquesta victòria a 
l’àmbit autonòmic demostra que fer efectiu el dret a l’habitatge és una qüestió 
merament de voluntat política. 
 
Davant de les properes eleccions generals, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca 
ha fet pública una sèrie de mesures de mínims que considera necessari i 
imprescindible incloure en una futura Llei reguladora del Dret a l’Habitatge. 
Aquestes mesures impliquen reformes profundes i valentes però alhora factibles, ja 
que en la seva majoria estan recollides a la Llei 24/2015 aprovada a Catalunya.  
 
La situació anteriorment descrita aconsella l’aprovació de la present moció. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents  
ACORDS:  
 
Primer.- Donar suport a les propostes presentades per la Plataforma d’Afectats per 
la Hipoteca, i considerar necessari incloure les següents mesures en una Llei 
reguladora del Dret a l’Habitatge: 
 
 

1. Mesures de segona oportunitat 
• Dació en pagament retroactiu i condonació del deute (modificació de la Llei 

Hipotecaria i la Llei d’Enjucidiciament Civil).  
• Eliminació automàtica per part de les entitats bancàries i sense prèvia petició 

del titular de les clàusules declarades abusives per les Sentències del 
Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea. 

• No es podrà executar l’habitatge únic i habitual tant dels titulars com dels 
avaladors per exigir la seva responsabilitat, amb la finalitat de considerar 
l’habitatge habitual com un bé inembargable.  

• Eliminació de tots els requisits restrictius per accedir a la moratòria de 
desnonaments i al Codi de Guindos, excepte habitatge habitual, deutor/a de 
bona fe i carència de recursos.  
 

2. Lloguer digne 
• La regulació del lloguer en favor de la part més dèbil dels contractes 

d’arrendament: els inquilins. Introduir mecanismes de seguretat en la 
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tinença, estabilitat en la renta i allargant el termini mínim de duració del 
lloguer, com a mínim fins els 5 anys. Quan l’arrendatari pertanyi a un 
col·lectiu especialment vulnerable es produirà una pròrroga automàtica del 
contracte de lloguer si així ho manifesta, que serà obligat quan l’arrendador 
sigui un banc o un gran propietari d’habitatges. 
 

3. Habitatge garantit 
• Les entitats bancàries garantiran un lloguer social per a les persones 

deutores de bona fe i les seves unitats familiars que, havent cedit el seu 
habitatge únic i habitual en dació en pagament no disposin d’alternativa 
habitacional. 

• Els grans tenedors d’habitatge, especialment les entitats financeres i filials 
immobiliàries, fons voltors, entitats de gestió d’actius (incloent els 
procedents de la reestructuració bancària i entitats immobiliàries), garantiran 
un lloguer social per les persones i unitats familiars en situació de 
vulnerabilitat que no poden fer front al pagament del seu habitatge i no 
disposin d’alternativa habitacional.    

• Les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat que no puguin fer 
front al pagament del lloguer dels seus habitatges obtindran ajudes que els 
garanteixin evitar el desnonament. 

• En cap cas es podrà realitzar el desnonament o desallotjament de persones 
en situació de vulnerabilitat, ja sigui per impagament de lloguer o ocupació 
en precari motivada per la manca d’habitatge, sense que l’administració 
competent garanteixi un reallotjament adequat. 

• En el cas que es dugui a terme el lloguer social en un habitatge diferent al 
que resideix la persona o família en situació de vulnerabilitat, aquest 
reallotjament es produirà a la zona on aquestes tinguin les seves xarxes 
vitals i socials. 

• Creació d’un parc públic d’habitatges a través de la mobilització de pisos 
buits en mans d’entitats financeres i filials immobiliàries, fons voltors, 
entitats de gestió d’actius (incloent els procedents de la reestructuració 
bancària i entitats immobiliàries). L’administració regularà per Llei els 
mecanismes que possibilitin aquesta mobilització. 

• En totes aquestes mesures, el preu a pagar en concepte de lloguer social no 
superarà el 30% dels ingressos de la unitat familiar, incloses les despeses 
dels subministres, d’acord amb els estàndards de Nacions Unides, sempre i 
quan els ingressos familiars superin el salari mínim professional de 648.60€, 
en cas contrari el preu a pagar en concepte de lloguer serà del 10% dels 
ingressos i el pagament dels subministres seran assumits per les empreses 
subministradores (veure punt següent). 
 

4. Subministraments bàsics 
• Impedir els talls de subministres bàsics d’aigua, llum i gas de les persones i 

unitats familiars en situació de vulnerabilitat. 
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• El pagament dels subministraments bàsics per les famílies en aquesta 
situació es farà d’acord a la capacitat adquisitiva de la unitat familiar, sempre 
respectant els estàndards de Nacions Unides. 

• Els costos associats a garantir aquest dret i el deute acumulat que no pugui 
ser cobert per les persones o unitats familiars vulnerables seran assumits per 
les empreses subministradores. 
 

5. Creació d’un observatori de l’habitatge 
Aquest observatori estaria format per representants de les institucions i de la 
societat civil. Aquest observatori serà l’encarregat d’investigar i analitzar la situació 
de l’habitatge a España. Entre les seves funcions estarien fer censos periòdics 
d’habitatges buits, fer el seguiment de les polítiques públiques, elaborar informes; 
comptaria amb capacitats no només consultives sinó també de control, seguiment, 
denuncia, executives i de proposta legislativa. 
 
Intervencions 
 
El Sr. Gonzalo explica que a l’exposició de motius és donen dades per veure la 
gravetat del tema. Diu que vivim una situació d’emergència habitacional que cal 
resoldre. Hi ha un alt número d’afectats per la pobresa energètica. També recorda 
que hi ha certs drets que tenim, que moltes vegades es creu que els hem tingut 
sempre i són inqüestionables, però no és així, i la majoria són drets molt recents. 
Això vol dir que cal incorporar nous drets a la legislació, i s’ha comprovat que és 
possible i que s’ha pogut. Aquest és el perquè d’aquesta moció, que demana 
incorpora el dret a una vivenda digna i el dret els subministraments bàsics. El pas a 
seguir és aquest, incorporar a la legislació ordinària aquests drets. 
 
El Sr. Requena agraeix la tasca a la PAH i per la iniciativa d’aquesta moció, en la 
que coincideixen plenament, sobretot pel que fa a la 2a oportunitat, i dels drets 
bàsics en especial l’aigua, un dret de tots.  
Aprofita per dir que el PSC aportarà mesures concretes i específiques a la confecció 
del pressupost, que el nostre ajuntament pugui garantir que cap ciutadà del poble 
quedi sense accés a l’aigua.  
 
El Sr. Exojo diu que el dret a l’habitatge està escrit però no és exigible, per a fer-ho, 
cal posar mitjans, que seria treure un determinat nombre d’habitatges al mercat.  
L’any 2000 va passar que es va creure l’enganyifa liberal que tothom havia de tenir 
una propietat. La única manera de garantir dreta  l’habitatge per part de les 
administracions públiques, és que aquestes controlin la compra i la venda de 
determinat nombre d’habitatges.  
 
La Sra. Moreno diu que quan van maldades, la gent el primer que perd són drets. 
Hem de poder abordar mesures des de l’Ajuntament  per donar suport en aquestes 
situacions. 
I que els pressupostos puguin preveure partides concretes. També ho volen 
treballar al Consell Social, de manera urgent.  
 
El Sr. Aymà diu que ell té un coneixement directe des del Consell d’habitatge Social, 
on s’analitzava cada cas, i s’intenta recol·locar aquestes famílies en alguna de les 
11.000 vivendes que tenia la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona. Abans es 
tenien força recursos i fa anys també n’hi havia de l’Estat. Actualment per part de 
l’Estat no n’hi ha cap.  
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Creu que des del nostre municipi podem fer algun conveni amb la Generalitat per 
fer habitatge social. 
Afegeix que a la Constitució Espanyola, a l’article 47 ja es reconeix el dret a un 
habitatge digne, però per a dur-ho a la pràctica calen recursos. Les famílies són la 
base de la societat, i hem de prendre mesures per ajudar-les. 
 
El Sr. Gonzalo diu que la Constitució efectivament ho recull, però a diferència dels 
drets exigibles, aquest no és un dels exigibles. La situació en aquest país, explica, 
és que hi ha vivenda de sobres, però en mans de bancs o entitats dependents 
d’aquests bancs. Entre d’altres coses, la llei planteja obligar als grans tenedors que 
ofertin aquesta vivenda. Ara la llei impedeix que cap persona pugui ser desnonada, 
si no hi ha una vivenda alternativa. Afortunadament, la llei ha canviat molt, igual 
que amb els subministraments, que ara no es poden tallar. 
És probable que aquesta llei aprovada al Parlament, fos portada al Tribunal 
Constitucional, i no es pogués aplicar. 
 
L’Alcalde explica que aquestes dificultats en la ciutadania les estan vivint dia a dia, 
però que des de l’Ajuntament s’està limitat. D’altra banda, s’ha fet una reunió amb 
Estabanell i hi ha més dificultats per evitar aquests talls, per qüestions legals; i amb 
Sorea, amb qui s’ha fet un protocol per evitar talls.  
Referent  als pressupostos, explica que s’està a sobre d’aquests problemes per 
donar sortida, i estan oberts a propostes per part dels grups.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.  
 
 
13.-MOCIÓ EN DEFENSA DE LA REBAIXA DE L'IVA CULTURAL QUE AFECTA A 
LA CREACIÓ I PRODUCCIÓ DE PROXIMITAT I A L'ACCÉS A LA CULTURA EN 
L'ÀMBIT LOCAL    
 
L'1 de setembre de 2012, el Govern del Partit Popular va imposar una dràstica 
pujada de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) sobre el consum de béns i serveis 
culturals, amb excepció del sector del llibre, fixant-lo en la franja més alta de tot 
Europa: el 21%. Aquesta mesura no ha tingut l'impacte recaptatori desitjat i ha 
suposat un clar cop per a la creació i l'accés de la cultura de la majoria de la nostra 
ciutadania.  

Per aquest motiu es va intentar revertir aquesta decisió tant des del Congrés de 
Diputats com del Senat, presentant una Proposició de Llei i una Moció consegüent a 
Interpel·lació de reforma per rebaixar l’IVA sobre el sector de la cultura, però foren 
ambdues derrotades per la majoria absoluta del PP. 

La pujada desproporcionada de l'IVA està perjudicant greument a la cultura com a 
sector d'oportunitat de creixement econòmic i també a les possibilitats d'accés a la 
mateixa per part de la ciutadania. I tot això sense que la recaptació impositiva hagi 
augmentat significativament, doncs l’escàs creixement d’aquest impost indirecte, ha 
quedat reabsorbit per la caiguda de les bases impositives i per tant dels ingressos 
per IRPF, societats i seguretat social, que ha suposat una disminució de la demanda 
i, conseqüentment, de la facturació en el sector cultural. 
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En aquest sentit, la fiscalitat aplicada als productes de la creació és una tremenda 
mostra de miopia per part d'aquest Govern estatal, i en concret, pel seu efecte 
directe sobre el foment de nova creació cultural de proximitat i de petit format 
existents en moltes ciutats i pobles, i per tant afectant a l’economia local de molts 
municipis com el nostre.  

Les administracions locals no són alienes a aquesta problemàtica. Molt al contrari, 
en la seva funció de dinamitzadores i promotores culturals, en alguns casos amb un 
paper principal, són també directament perjudicades amb aquesta mesura. 

Per tot això, una vegada constatat el caràcter absolutament contraproduent de la 
pujada de l’IVA cultural per al sector i per al conjunt de la societat,  

Es proposa al Ple l’adopció dels següents  

ACORDS: 

Primer.- Rebaixar l'IVA modificant l’article 23 del Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de 
juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la 
competitivitat, procedint a reclassificar els béns, activitats i consum de continguts 
culturals (com cinema, teatre, circ, dansa i música), establint el seu tipus en el 10% 
-i, mantenint el 4% per al llibre, premsa-revistes, i per a altres àmbits d'especial 
interès cultural i especialment aquelles que van directament adreçades al públic 
infantil-. 

Segon.- Aplicar un tipus d'IVA del 4% per aquelles activitats culturals que gaudeixin 
del reconeixement d'especial interès cultural a l'efecte de mecenatge o patrocini 
amb desgravació fiscal, durant el període de vigència de la seva protecció fiscal. 

Tercer.- Proposar i defensar en el si de les institucions de la Unió Europea, 
l'establiment d'un IVA reduït per a la Cultura i que estigui harmonitzat a tot el 
territori de la Unió, amb l’objecte d’assolir un autèntic espai comú europeu de 
protecció i promoció de la creació i el consum cultural. 

Quart.- Aquesta Moció del Ple serà tramesa a les Corts Generals, al Ministeri de 
Cultura, al Parlament de Catalunya, a la Conselleria de Cultura, a la Federació i 
Associació de Municipis de Catalunya, i a totes les entitats socials, econòmiques i 
culturals del nostre municipi. 

 

Intervencions 

El Sr. Requena diu que aquest augment d’IVA significa la pèrdua de 30.000 llocs de 
treball en el sector. I afegeix que el PP va justificar l’augment per a obtenir més 
ingressos, però el que s’ha volgut és castigar el sector de la cultura, i a més ha 
incidit fent disminuir el consum de cultura i molts llocs de treball. 

L’Alcalde, manifesta que estan d’acord amb el que ha dit el Sr. Requena i amb la 
moció, i per això hi votaran a favor.  



                                   

Pàgina 25 de 38                   

El Sr. Cabot, diu que és la decisió d’un govern que no viu la realitat del país, i ha 
perjudicat la cultura, en especial les minoritàries. 

El Sr. Gonzalo, afegeix a tot el que ja s’ha dit, que això és robar als pobres per 
donar-ho als rics, i és absolutament contrari a la fiscalitat progressiva.  

El Sr. Aymà, diu que un país sense cultura és un país condemnat a la ruïna, i 
aquesta mesura afecta a llocs de treball i afecta al gaudi de la cultura per part de la 
gent. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 
 
14.-MOCIÓ EN DEFENSA DE L'EXERCICI EFECTIU DEL DRET DE VOT DE LES 
PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL    
 
La Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb 
Discapacitat, publicada al Butlletí Oficial de l’Estat, amb el seu Protocol addicional, 
els dies 21 i 22 d’abril de 2008, va entrar en vigor a Espanya el 3 de maig del 
mateix any. Aquest text jurídic, que és llei a l’Estat espanyol, forma part del sistema 
de drets humans i consagra un canvi en la perspectiva de la discapacitat. D’acord 
amb el seu article 1, el propòsit de la Convenció és «promoure, protegir i assegurar 
el gaudi ple, i en condicions d'igualtat, de tots els drets humans i llibertats 
fonamentals per totes les persones amb discapacitat, i promoure el respecte de la 
seva dignitat inherent».  

A l’article 3 en els seus principis generals diu: “Els principis de la convenció són:  a) 
El respecte de la dignitat inherent, l'autonomia individual, inclosa la llibertat de 
prendre les pròpies decisions, i la independència de les persones; b) La no-
discriminació; c) La participació i la inclusió plenes i efectives a la societat; d) El 
respecte per la diferència i l'acceptació de les persones amb discapacitat com a part 
de la diversitat i la condició humanes; e) La igualtat d'oportunitats; i, f) 
L'accessibilitat.  

Així mateix, en el seu article 29 dedicat a la Participació en la vida política i pública, 
on es preveu que els estats garantiran a les persones amb discapacitat els drets 
polítics i la possibilitat de gaudir-ne en igualtat de condicions amb la resta de la 
ciutadania i es comprometran. 
 
Davant aquest articulat que contempla la Convenció de les Nacions Unides sobre els 
Drets de les Persones amb Discapacitat, a la qual Espanya s’hi va adherir, cal 
denunciar la manca   d’incompliment,  de forma sistemàtica, per part de l’actual 
Govern espanyol en la no adaptació a la normativa estatal dels compromisos 
adquirits que comporten aquesta Convenció Internacional, i que caldria 
desenvolupar legislativament per donar-hi resposta.  
 

En aquest sentit, i en motiu de les properes eleccions Generals, reclamem que es 
tingui present el dret a vot per a les persones amb discapacitat intel·lectual, tal com 
així ho han sol·licitat la Confederació Espanyola d'Organitzacions en Favor de les 
Persones amb Discapacitat Intel·lectual o del Desenvolupament (FEAPS) en el marc 
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de la campanya #MiVotoCuenta2015, reivindicant el dret a vot dels ciutadans amb 
aquest tipus de discapacitats. 

Els ajuntaments, com l'Administració més propera al ciutadà/na, volem fer palès 
aquest incompliment de la Convenció Internacional, i que tots els ciutadans i 
ciutadanes tenen el dret a exercir el seu dret a vot, i les administracions l’obligació 
per llei a donar resposta a aquest dret democràtic amb les mateixes garanties de 
confidencialitat i secret, que la resta de ciutadans del municipi. 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS:  
 

Primer.- modificar la llei orgànica del règim electoral general per tal de fer efectiu el 
dret a exercir el vot a les persones amb discapacitat que avui ho tenen vedat. 

Segon.- garantir aquest dret en igualtat de condicions amb la resta de la ciutadania, 
i garantir la no discriminació per qualsevol motiu, entre altres mesures, l'adaptació 
de la informació electoral a lectura fàcil, per fer-la accessible a les persones amb 
dificultat de comprensió intel·lectual. 

Tercer.- reclamar la previsió, per part del govern de l'estat, de la dotació 
pressupostària necessària per garantir el dret de vot de totes les persones amb 
discapacitat  en les pròximes eleccions generals. 

Quart.- comunicar aquests acords al govern de l’estat, a la junta electoral central, al 
defensor del poble, l’oficina d'atenció a la discapacitat, i al comitè català de 
representants de persones amb discapacitat (cocarmi) i altres entitats que lluiten 
pels drets de les persones amb discapacitat i a totes les entitats del nostre municipi. 

Intervencions 

El Sr. Requena diu que aquestes persones han de poder exercir aquest dret bàsic, i 
es demana que això sigui ja una realitat.  

La Sra. Montes diu que les persones amb discapacitat inhabilitades no poden exercir 
el dret a vot, però les no habilitades si que han de poder. Diu que és necessari 
desmuntar tòpics, ja que aquestes persones estan interessades i implicades, i són 
coneixedores de les candidatures que es presenten.  

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 

15.-PROPOSTA D'ADHESIÓ A LA INICIATIVA DEL DEPARTAMENT DE SALUT 
DEL MANIFEST AMB MOTIU DEL 28È DIA MUNDIAL DE LA SIDA 
    
 
Per vint-i-vuitè any consecutiu, l’1 de desembre és un dia d'acció comunitària a tot 
el món per tal de fomentar la conscienciació de la societat i implicar-la en la lluita 
contra el VIH.  
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Per aconseguir-ho, cal continuar motivant la societat perquè es comprometi de 
forma activa en la lluita contra el VIH des de tots els àmbits, amb la finalitat 
d’aconseguir els objectius proposats pel Programa conjunt de les Nacions Unides 
sobre el VIH/sida (ONUSIDA): d’una banda, assolir la fi de l’epidèmia de sida l’any 
2030 –zero infeccions pel VIH, zero morts relacionades amb la sida, zero casos 
d’estigmatització i discriminació– i, de l’altra, aconseguir, per a l’any 2020, 
l’anomenat “objectiu 90-90-90”, augmentar al 90% la proporció de persones amb 
VIH diagnosticades, incrementar al 90% el nombre de persones en tractament i 
que, d’aquestes, el 90% tingui càrrega viral indetectable.  
A Catalunya seguim fent passos cap a l’objectiu de disminuir els nous casos 
d’infecció pel VIH a través de la conscienciació de la població, reforçant els 
missatges sobre la importància de la prevenció, promovent la detecció precoç per 
tal que les persones amb VIH ho sàpiguen al més aviat possible i poder disminuir el 
retard diagnòstic, millorar així el pronòstic de la persona infectada i evitar noves 
infeccions. Es pretén afavorir el bon compliment terapèutic i impulsar noves 
estratègies de recerca i innovació, tot garantint les llibertats i els drets de les 
persones.  
 
En aquest sentit, estem treballant d’una banda en la millora de plans estratègics 
que inclouen iniciatives per al monitoratge, l’avaluació i la recerca; la prevenció del 
VIH i d’altres infeccions de transmissió sexual; l’atenció a les persones i l’entorn 
comunitari, i en les quals participen entitats governamentals, no governamentals i 
món local. D’altra banda, s’ha millorat el marc legal per garantir els drets de 
lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la 
bifòbia i la transfòbia, que ens ajudarà a construir un entorn lliure d’estigma i 
discriminació.  
Aquesta jornada és una bona oportunitat per recordar la importància del treball 
col·lectiu en la lluita contra la infecció pel VIH i la necessitat de prémer l’accelerador 
per posar la sida a zero. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS:  
 
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana al Manifest 
amb motiu del 28è Dia Mundial de la Sida. 
 
Segon.- Notificar aquesta adhesió i aquesta campanya a totes les entitats del nostre 
municipi perquè en tinguin coneixement i s’hi puguin adherir. 
 
Intervencions 
 
La Sra. Moreno diu que el tema del VIH continua avançant, afecta a tota la població. 
Cal mantenir i intensificar la prevenció en les relacions sexuals no només pel sida, 
sinó també per d’altres malalties. 
Cal que des de l’Ajuntament es continuï fent treballs de promoció des de salut i 
foment, perquè no s’ha erradicat sinó que és molt vigent. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
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16.-MOCIÓ PER LA CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ ECONÒMICA DE 
L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA    

 
 
Encarar l’economia municipal com un repte col·lectiu esdevé, avui més que mai, una 
necessitat evident. Així, entendre l’economia com la capacitat d’administrar 
ordenadament els béns, sempre limitats, d'una comunitat (un poble, un estat, etc.) 
amb la finalitat de satisfer les necessitats humanes presents i futures, ens obliga a 
observar el seu desplegament com un factor de corresponsabilitat entre tots els 
membres que en formen part. Per això, cal analitzar correctament i d’una manera 
participativa cadascuna de les despeses i de les inversions a realitzar per posar tota 
la riquesa generada al servei de la població i, en la mesura que sigui possible, de 
respondre adequadament la realitat que el present imposa i preveure, fent una feina 
de prospecció coral, els reptes que el futur proposa.  
 
Així, atès que l’economia municipal ha d’estar al servei de les persones, ens cal 
pautar l’actuació amb el màxim consens possible, fent que la informació que 
s’atresori sobre la realitat econòmica i la utilització dels recursos, sigui el resultat 
d’una anàlisi rigorosa de tots els factors que hi actuen. 
 
D’altra banda, hem de tenir present, per no incórrer en encavalcaments, que tots 
els ajuntaments ja tenen obligatòriament una Comissió Especial de Comptes com a 
òrgan complementari de naturalesa necessària i amb unes funcions determinades 
per llei com són examinar, estudiar i informar dels comptes anuals de l'ajuntament 
abans de la seva aprovació per part del Ple. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Que es creï la Comissió Econòmica de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana. 
 
Segon.- Que l’esmentada Comissió esdevingui un òrgan consultiu sobre qüestions 
derivades de l’economia municipal sense que tingui cap potestat que ja estigui sota 
la responsabilitat de Comissió Especial de Comptes 
 
Tercer.- Que formin part de l’esmentada Comissió Econòmica d’un a tres 
representants de cada grup municipal (com a mínim un regidor), així com els 
responsables del govern municipal i de l’àrea econòmica de l’Ajuntament. A més, en 
puguin formar part les entitats santaeulalienques que tinguin, entre els seus 
objectius, la promoció de l’economia local i l’actuació concreta sobre els 
desequilibris que l’economia provoca, i també en puguin formar part totes les 
persones individuals que el gruix de la comissió per consens convingui a convidar. 
 
Quart.-  Que, a banda de les actuacions que la mateixa comissió autònomament 
decideixi iniciar, tingui com a objectiu informar periòdicament al Ple sobre les 
necessitats econòmiques que el poble ha d’afrontar i que esdevingui el marc on 
anualment es discuteixin els principis generals que han de dur al govern a proposar 
un pressupost, sense que l’actuació i les opinions mostrades pel consell siguin 
vinculants però necessàriament preses en consideració. 
 
Intervencions 
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EL Sr. Cabot, diu que entre els grups municipals hi ha diferents visions per gestionar 
l’economia municipal, cadascuna amb uns resultats diversos. L’economia és una 
eina indispensable per millorar la vida dels ciutadans de Santa Eulàlia de Ronçana, 
per això, que l’Ajuntament tingui els màxims punts de vista i opinions per tenir en 
compte, a l’hora de fer aquesta política econòmica. I obrir-ho a la ciutadania perquè 
el govern pugui prendre les decisions més encertades possibles, però l’entenem com 
un òrgan consultiu, no pas vinculant. 
 
L’Alcalde, manifesta que està d’acord amb la creació de la comissió, però per votar-
hi a favor, canviarien els membres d’aquesta comissió, seguint el text alternatiu 
proposat per PU. 
Volen que sigui productiva, i que per això creuen que tres persones per grup, més 
entitats serien moltes persones unes 30 o 40. Creiem que per desenvolupar la 
política qui té la responsabilitat de fer-ho són els que el poble ha escollit, com a 
polítics (càrrecs electes). I per tant proposen un càrrec electe de cada grup 
municipal, i es pugui puntualment convidar a alguna entitat, així com també alguna 
persona experta en alguna reunió concreta. 
A més, hi ha informació sensible, expedients en tràmit, per això haurien de parlar-
ne només entre membres electes del consistori. Una altra dificultat és com es trien 
les entitats, si de fet totes tenen un interès econòmic. 
La proposta aniria contra alguns preceptes legals, d’acord amb les consultes fetes a 
secretaria. Per això, es proposa portar aquest punt al proper ple, per consensuar un 
text, però amb aquest text, votarien en contra. 
 
El Sr. Cabot diu que entenen que la comissió especial de comptes té ja una funció, i 
ells estan parlant d’una altra cosa. I no volen treballar només els pressupostos, sinó 
en general la gestió econòmica de l’Ajuntament. Volem una visió amplia i 
participativa en aquest àmbit i molt més ric si poden assistir altres persones, no 
exclusivament regidors. 
 
El Sr. Requena, creu que és important crear-la, ja sigui consell o comissió. Creuen 
que és interessant perquè el govern actual i amb relació a la resta de grups és 
totalment diferent a la legislatura passada, i hi ha una voluntat de transparència. 
Creuen que un cop creada, després els tècnics ja determinaran quins temes poden 
anar a la comissió i quins no. 
 
L’Alcalde, reitera que la millor opció seria passar-ho al proper ple, per treballar-ho 
més tranquil·lament, entre tots els grups. Fem-ho bé perquè no hi hagi ambigüitats, 
creu que s’ha d’elaborar una mica més, per mirar quin encaix legal pot ser el més 
encertat. 
 
En essència estan d’acord en crear-la, però difereixen respecte els membres.  
 
Els pressupostos per exemple, s’han de treballar a nivell polític, però evidentment 
incorporant les propostes de la ciutadania. De fet, hi ha la voluntat de fer 
pressupostos participatius, igual que amb joventut. 
 
El Sr. Vilageliu, diu que estan parlant exclusivament de participació, i per això crear 
un òrgan de participació amb el màxim de persones i entitats. Diu que estan parlant 
d’un Consell de participació ciutadana que parli sobre economia. 
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L’alcalde, diu que està d’acord amb els arguments que hi hagi un espai de 
participació, on la gent pugui intervenir. Es planteja de nou deixar el tema sobre la 
taula, per fer-ho de la millor manera possible, perquè no hi ha hagut gaire temps 
per parlar-ho abans del ple. 
 
El Sr. Vilageliu, recorda que si la votació s’aprova, l’equip de govern haurà 
d’assumir-ho. 
 
El Sr. Aymà, planteja que és canviï el nom, i que es digui Consell Econòmic, per 
complir amb els requeriments legals. 
 
El Sr. Requena es mostra favorable a aquest canvi de denominació. 
 
El Sr. Gonzalo, creu que el que es proposa és un lloc de debat, i que aquest 
Ajuntament en va coix, d’aquests espais. Hem de generar idees i fer propostes. 
Posa en dubte que es puguin treballar temes sensibles, no sap quins, tenint en 
compte la llei de transparència, i li sorprèn i no entén l’actitud defensiva de l’equip 
de govern.  
 
L’Alcalde, diu que en cap cas l’equip de govern es tanca en banda 
 
El Sr. Vilageliu, presenta l’esmena, que consisteix en canviar comissió econòmica 
per consell econòmic. 
 
Feta l’esmena, l’acord queda redactat de la següent manera:  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Que es creï el Consell Econòmic de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana. 
 
Segon.- Que l’esmentat Consell esdevingui un òrgan consultiu sobre qüestions 
derivades de l’economia municipal sense que tingui cap potestat que ja estigui sota 
la responsabilitat de Comissió Especial de Comptes 
 
Tercer.- Que formin part de l’esmentat Consell Econòmic d’un a tres representants 
de cada grup municipal (com a mínim un regidor), així com els responsables del 
govern municipal i de l’àrea econòmica de l’Ajuntament. A més, en puguin formar 
part les entitats santaeulalienques que tinguin, entre els seus objectius, la promoció 
de l’economia local i l’actuació concreta sobre els desequilibris que l’economia 
provoca, i també en puguin formar part totes les persones individuals que el gruix 
de la comissió per consens convingui a convidar. 
 
Quart.-  Que, a banda de les actuacions que el mateix Consell autònomament 
decideixi iniciar, tingui com a objectiu informar periòdicament al Ple sobre les 
necessitats econòmiques que el poble ha d’afrontar i que esdevingui el marc on 
anualment es discuteixin els principis generals que han de dur al govern a proposar 
un pressupost, sense que l’actuació i les opinions mostrades pel consell siguin 
vinculants però necessàriament preses en consideració. 
 
 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 
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17.- MOCIÓ PER LA NO JUDICIALITZACIÓ DE LA POLÍTICA A CATALUNYA I 
PER DONAR SUPORT ALS IMPUTATS PEL 9N 
 

El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les 
catalanes vam ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític 
del nostre país. Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 2344.828 
catalans i catalanes vàrem acudir a les urnes en un procés participatiu protagonitzat 
pel civisme i la democràcia. La resposta de l’Estat Espanyol, a través de la Fiscalia 
General de l’Estat, va ser querellar-se contra el President de la Generalitat Artur 
Mas, la Vicepresidenta i Consellera de Governació i Relacions Institucionals, Joana 
Ortega i la Consellera d’Ensenyament Irene Rigau. 

El 29 de setembre de 2015, només dos dies després de les eleccions al Parlament, 
tots tres han rebut la imputació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per 
l’organització del 9N i han estat citats a declarar durant el proper mes d’octubre (en 
el cas del President Mas, quan es commemora el 75è aniversari del afusellament del 
President Companys). Se’ls acusa de quatre delictes: desobediència, obstrucció a la 
justícia o usurpació de funcions, prevaricació administrativa i malversació; amb 
unes possibles penes que van des de la inhabilitació fins a la presó. 

Aquest fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i 
democràtics, sense precedents a l’Europa de segle XXI. 

Per tot el que s’exposa, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següentsç 

ACORDS 

Primer.- Expressar el nostre suport al President Artur Mas, l’ex-Vicepresidenta Joana 
Ortega i la Consellera Irene Rigau, encausats per haver posat les urnes al procés 
participatiu sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014. 

Segon.- Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista 
de les institucions judicials i emet judicis polítics contra representants electes per 
impulsar processos democràtics.  

Tercer.- Refermar el compromís de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana amb 
el dret democràtic del poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur.  

Quart.- Enviar aquesta moció al President de la Generalitat, al President del Govern 
espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del pacte local pel 
dret a decidir (si n’hi ha) al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i fer-la públic 
a través els mitjans públics municipals. 

Intervencions  
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El Sr. Aymà exposa el punt, i diu que els sembla totalment improcedent l’actitud del 
govern espanyol, davant del fet de posar les urnes per poder votar a Catalunya. 
Esperem que les demandes no prosperin. 

El Sr. Requena, fa una prèvia i demana que es retiri el punt perquè hauria de ser 
una moció i no una proposta d’acord.  

Respecte el posicionament del grup del PSC, diu que el President de la Generalitat 
de Catalunya va decidir fer la consulta sense tenir la legalitat de costat. El president 
no pot anar en contra de la llei, i si ho fa s’ha d’atendre a les conseqüències. 

També diu que és el president dels rècords: des del 2010 el president ha posat a 
Catalunya en 2 processos electorals, que suposa una despesa econòmica molt 
important; és el president de les retallades sobretot en educació i sanitat. I a més 
és el primer president que no ha estat escollit en el primer debat d’investidura. No 
poden donar suport a president que ha dividit la societat catalana, i per tot això 
votaran en contra. 

El Sr. Cabot diu que ells votaran a favor. El President i les altres persones 
imputades, han fet el que els va demanar la ciutadania, per àmplia majoria. És 
positiu que els governants facin el que la gent demana. Si ha assumit que és 
possible i coherent, és positiu que ho facin. 

El Sr. Requena, diu que és el President de tots els catalans i no es pot portar a 
terme el designis només d’uns quants catalans i sempre ha de complir amb la 
legalitat. 

El missatge que donem des de Catalunya és que si hi ha convicció en una cosa, això 
legitima per saltar-se la normativa. La realitat és que va plantejar unes eleccions 
plebiscitàries que no es van guanyar. No creuen que sigui adequat donar suport a 
un president que incompleix perquè d’aqueta manera s’incideix més en la divisió de 
la societat.  

El Sr. Aymà diu que era un procés participatiu, no una consulta (ja que el PP va 
tombar la llei de consultes), i el procés participatiu és ben legal. 

El Sr. Gonzalo, no entén com pot ser il·legal demanar l’opinió. Les normes són per 
solucionar conflictes no per generar-los. I creu que quan la llei no funciona, ell està 
per incomplir-la, i assumeix les conseqüències que se’n derivin.  

I com ell, hi ha molta gent que també està per l’incompliment i assumir les 
conseqüències que se’n derivin. Hi ha molta gent que també està per l’ 
incompliment i ha d’assumir les conseqüències. Considera que hi ha d’haver 
solidaritat amb qui ha fet l’acció política, en aquest cas Artur Mas i la resta 
d’imputats.  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat. 

 
18.-AFERS URGENTS I SOBREVINGUTS 
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No n’hi ha  
 
19.-PRECS I PREGUNTES 
 
El Sr. Requena fa les següents preguntes:  
 
1. L'any 2012, a través d'una resolució del Govern el personal  e les administracions 

locals (així com de l'Administració de l'Estat) els fou escatimat el pagament d'una 

paga extraordinària. 
 

Els pressupostos de l'Estat per a 2014 autoritzaven a les Administracions Locals a 

abonar un 25% d'aquella paga. Més endavant, a través d'una Resolució del Ministeri 

del mes de setembre d'enguany, autoritzava a abonar un altre 25%, i en el 

pressupost per a 2016 autoritza a que es pugui abonar el 50 % restant. 

 

- L'Ajuntament de Santa Eulalia ha abonat el primer 25%? Si no ho ha 

fet, quina ha estat la raó? 

- Pensa l'Ajuntament actual fer front a aquesta part de remuneració dels 

treballadors? Quan? De ser que no, quina és la raó? 

 

Resposta:  

L’Alcalde respon que la 1a part es va abonar, la 2a part avui mateix s’ha fet l’ingrés, 
i el 50% restant es farà l’any vinent.  

 

2. De les anotacions al Registre d'Entrades del mes de juny, s'observa un seguit 
de peticions del projecte de reparcel·lació econòmica UAU-4 Font de Sant Joan.  
Ens podeu informar en quin estat es troba aquest projecte?  

 

L’alcalde informa que l’1 d’octubre es va fer una reunió amb els veïns a la biblioteca, 
per la quantitat de veïns que van venir, i es va parlar de la inscripció registral a les 
escriptures. A la web municipal hi ha tota la informació sobre els acords als que es 
van arribar. Respecte al projecte, aquest està paralitzat. 

 
3. Sobre la llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL) 

- Segons s'ha pogut veure per les noticies aparegudes  a la premsa, el Ministeri 
d'Hisenda i Administracions Públiques s'ha adreçat a tot els alcaldes dels 
ajuntaments comunicant que s'imposa una moratòria en l'aplicació de la - 
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desgraciada- Llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local. la 
famosa LRSAL. respecte l'exercici de les competències referides a la salut i als 
serveis socials, les quals, fins que no s'aprovi un nou sistema de finançament 
autonòmic i local, seguiran prestant els serveis els Ajuntaments i no les 
Comunitats Autònomes, com preveu la Llei esmentada . 

 
- Té l’Ajuntament signats convenis amb Generalitat sobre prestació d’aquests 

serveis? Quins són els convenis signats? 
Resposta:  

L’Alcalde respon que no, precisament, per la moratòria anunciada, encara no hi 
ha convenis amb Generalitat. 
 

- Si no estan signats, pot l’Ajuntament assumir el cost de la seva prestació?  
Resposta:  Sí que el pot assumir, dins del pressupost, i sempre i quan no hi hagi 
actuacions sobrevingudes. 

- Te l’Ajuntament disponibilitat de tresoreria suficient per afrontar aquests costos 
sense adquirir uns costos financers majors dels que tenim? 

Es present exactament els serveis com es prestaven, de moment LRSAL està 
“paralitzada” i la única subjecció és la disponibilitat pressupostària de l’Ajuntament.   

- Quines són les quantitats exactes derivades de drets reconeguts per la prestació 
d’aquests serveis, que en aquest moment resten pendents de transferir per part 
de la Generalitat? 

Resposta:  Estem al corrent, excepte una partida de Joventut, que ens deuen 
aproximadament uns 13.000€ del 2014. Imaginem que ho pagaran de cara a l’any 
que ve.  

- Creu l’actual equip de govern que aquests quantitats pendents, havien d’haver 
sigut reclamades per l’anterior alcalde quan es va acollir al FLA?  

- Creu l’actual equip de govern que aquestes quantitats pendents, havien d’haver 
estat reclamades per l’anterior alcalde quan es va acollir al FLA? 

Resposta:  No ho havien reclamat, perquè excepte això, s’està al corrent. L’únic 
que va entrar a través del FLA va ser Serveis Socials i Joventut, i van ser uns 
13.000 € aproximadament, de l’any 2014.  

 
- L’Ajuntament té constància escrita de que ho fes? 
Resposta: No 

 
4. Sobre la Llei de Transparència: 
 

- En quin estat es troben treballs per a la implementació de la llei de transparència 
a partir de l’any vinent. 

- Quina és la col·laboració de la Diputació i quins mitjans o assessorament aporta 
la Generalitat de Catalunya? 
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Resposta:  

L’Alcalde respon el següent: 

- S’ha creat equip de treball d’entre el personal de l’Ajuntament 
- S’ha informat a tot el personal sobre la llei i les seves implicacions en cada 

àrea, i vam fer una reunió explicativa. 
- S’està treballant en la recopilació de la informació que ja es té, per tal de 

poder-la posar a la web municipal. 
- S’està treballant en aquella informació que es té però no està elaborada en 

format per a posar a la web. A més, tota aquella documentació que ja 
haguem publicat en diaris i llocs oficials, es publicarà automàticament al 
Portal (ex. Contractacions, selecció de personal, etc.) 

- Està sol·licitat el suport de l’AOC per a l’ús del Portal de Transparència que 
posen a disposició dels ajuntaments. En breu estarà a disposició (a partir 
setmana del 23 de novembre ens aniran donant d’alta als ajuntaments que ho 
hem sol·licitat). 

- Ja està en funcionament el tràmit d’accés a informació pública que estableix 
la llei, a través de l’e-tram, i amb una instància específica. 

 
La Diputació ens està assessorant, i està previst que a partir del 18 de desembre, 
que s’obre nou termini per sol·licitar programes d’ajuts, demanem assistència al 
Servei de Suport de la diputació als ens locals. 

Per part de la Generalitat, l’assessorament i recursos és a partir del Consorci AOC 
(Administració Oberta de Catalunya) que posa al nostre abast diferents recursos:  

- Portal de Transparència (gratuït)  
- Repositori de dades obertes dels ens locals (tot un paquet de dades dels 

diferents ajuntaments: actes, compte general, normativa, etc. que 
provenen dels llocs on els ajuntaments han enviat aquesta informació) 

- Formularis electrònics i models de documents 
- Quadre de classificació documental i arxiu (al qual ens hi podrem 

adherir)  
- Portal de suport i algunes plantilles 
 

5. El camí de Can Donat des de la carretera, vorejant el càmping i que segueix fins 
la Campinya està en bastant mal estat. Està previst fer-ne l’arranjament? Quan? 

 
Resposta:  

 
L’Alcalde informa que l’arranjament es fa un cop a l’any, d’acord amb el contracte 
que es va signar amb l’empresa. Des de Medi Ambient es passa relació de camins 
per anar fent repàs dels camins que estan malmesos. Aquest camí ja es va fer, però 
ha plogut. De tota manera, està molt millor de com havia estat. De moment caldrà 
esperar a tenir partida per poder-lo fer de nou. 
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6. Sobre els serveis que presta l’Ajuntament a través d’empreses externes, 
volen conèixer el nom de totes aquestes empreses i quin servei gestionen.  

Resposta:  

Abastament aigua potable: SOREA, S.A. 

Recollida d’escombraries: URBASER, S.A. 

Manteniment de Clavegueram: Drenatges Urbans del Besòs 

Manteniment camins: MASE 

Altres feines de manteniment en via pública i camins es presten amb 
diferents empreses. 

  Servei de menjador: ARAMARK 

 
El Sr. Requena insisteix que volen el detall de totes les empreses que presten 
serveis i tots els contractes signats amb l’Ajuntament. 
 
L’alcalde diu que es prepararà i li facilitarà la relació. 

 
7.- Sobre una pregunta feta el ple del 24 de setembre, relativa a l’aportació que fan 
els veïns del barri de Font d’Abril a les obres. 

Resposta: L’Alcalde diu que caldrà esperar a tenir la informació per part de l’àrea, 
que és el que porta l’expedient, i es passarà per escrit, o bé en una reunió a partir 
del 15 de desembre, se’n parla. 
 

El Sr. Vilageliu fa el següent prec:  

- Sobre el sistema de recollida de residus i l’empresa concessionària del servei, i en 

referència a la reunió del 22 de maig, creuen oportú aturar l’expedient (referint-se 

al recurs interposat), per poder reconsiderar-ho, ja que ha canviat la situació 

política, i volen canviar el to, però sense renunciar al seu posicionament. Preguen 

que el consell de medi ambient acabat de creat, tingui tota l’empenta necessària en 

aquest tema, estigui marcat per la participació de tothom, i tenint tota la 

informació, la ciutadania pugui decidir sobre el sistema de recollida. I mostren un 

vot de confiança vers l’equip de govern.  

Resposta: L’Alcalde agraeix el vot de confiança 

La Sra. Moreno fa el següent prec:   
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- A la Plaça que hi ha al costat de La Fàbrica, no hi ha gens d’il·luminació, i es 

demana que es revisi, perquè en aquelles hores, quan es fa fosc, encara hi ha 

infants i famílies que l’utilitzen. 

Resposta:  

L’alcalde diu que donarà instruccions perquè es vagi a comprovar. 

El Sr. Cabot fa el següent prec:   

-Hi ha hagut diferents episodis de robatoris al municipi, i creuen que estaria bé que 

la gent estigui informada en la mesura del possible per prendre precaucions. 

Plantegen que siguem conscients d’això, però sense estigmatitzar certs col·lectius. 

Ser acollidors i tolerants, però vetllar també perquè els nostres drets siguin 

respectats i garantits. I que l’Ajuntament posi recursos i èmfasi en treballar en tot 

això. 

Resposta:  

L’Alcalde diu que s’hi està treballant, i que s’han fet reunions i també algunes 

detencions. 

El Sr. Cabot fa les següents preguntes:  

- En quin punt està el tema de l’escut municipal, ja que passen les setmanes sense 

que s’aclareixi la consulta sobre quin és l’escut correcte. 

Resposta:  

L’Alcalde explica que s’està esperant rebuda resposta a la carta enviada 

- Relatiu a les feines de tardor de la Brigada Municipal, en concret la poda i el 

manteniment, considera que es treballa massa en alguns arbres, i l’objectiu que 

puguin donar ombra no es podrà assolir mai, ja que s’esporga massa. Demana que 

es faci un estudi de manteniment de la vegetació de tot el poble, per a fer-ho de la 

millor manera.  

Resposta:  

L’alcalde explica que la brigada fa el que pertoca. Respecte el temps de rec, la 

majoria dels arbres de Santa Eulàlia de Ronçana no tenen rec. Alguns sí com el jardí 

de La Fàbrica i la Biblioteca. Si es detecta alguna irregularitat, es corregirà. 
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- Relatiu a l’Escola Bressol de la Font del Rieral, quan es podrà utilitzar per a altres 

dins, i si les assegurances ja s’han posat d’acord o no en les quantitats a aportar per 

a la seva reparació.  

Resposta:  

L’Alcalde respon que el tema està en l’àmbit judicial. S’està mirant el cost que 

podria tenir la reparació. S’inclourà una partida al pressupost. D’altra banda, s’està 

treballant amb l’advocat, que trametrà l’import que finalment es desprengui del 

càlcul, a les companyies d’assegurances perquè es pronunciïn al respecte.  

L’Alcalde, diu que ho mirarà. 

El Sr. Exojo fa el següent prec:  

7. A la plaça de Can Torras, s’han mort alguns arbres, demana que es reposin.   

El Sr. Gonzalo fa el següent prec: 

8. Diu que estudiarà també retirar el recurs interposat pel tema de la recollida 

d’escombraries.  

El Sr. Gonzalo fa la següent pregunta: 

9. Sobre la Mancomunitat de la Vall del Tenes, està pendent de rebre informació 

sobre l’organigrama i la plantilla, així com també les atribucions i 

competències. 

Resposta:  

L’Alcalde informa que ho enviarà properament. 

I a dos quarts i dos minuts d’onze de la nit, es dóna per finalitzada la sessió i 
s’estén aquesta acta, i jo, la secretària accidental, ho certifico, amb el vist-i-plau de 
l’Alcalde. 

 

L’Alcalde      La Secretària accidental   

 

Francesc Bonet Nieto 
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