ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter:
Data:
Lloc:

Ordinari
26/05/2016 19:30:00
Sala de plens de l'ajuntament

Assisteixen
Alcalde
FRANCESC BONET NIETO
Regidors
JORDI ORRIOLS VILARÓ
MONSERRAT TORRES BAJONA
ANNA Mª MONTES CABOT
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
Lurdes Gimeno Maspons
Interventor accidental
Bernat Calpe Palma

A la Sala Pau Casals de la Biblioteca- Casa de Cultura Joan Ruiz i Calonja, a
les 26/05/2016 19:30:00 hores del dia 26/05/2016 19:30:00, 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
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ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació de l’acta anterior
2. Informació diversa
3. Donar compte dels Decrets i Resolucions d’Alcaldia
4.

Creació del Consell Municipal de Barris

5.

Aprovació inicials Pla Especial Urbanístic de Catàleg de Masies i Cases Rurals
en sòl no urbanitzable

6.

Moció per la promoció de producció i consum d'energies netes per consolidar
la sobirania energètica local

7.

Moció del grup municipal d’independents-esquerra republicana de Catalunya
amb motiu del 4 de juny, dia de l’associacionisme cultural (dasc)

8.

Moció per la defensa de la sobirania del parlament de Catalunya i contra els
atacs a les lleis catalanes

9.

Moció de suport al Dia Mundial contra la Homofòbia i el Dia Mundial del
Drets LGTB

10. Moció de suport a una Llei d'aprofitament dels excedents alimentaris
11. Acceptació renúncia d'un regidor del grup municipal de Convergència
12. Afers urgents i sobrevinguts
13. Precs i preguntes
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1.Aprovació de l’acta anterior
Posada a votació l’acta es aprovada per unanimitat
2.Informació diversa
L'alcalde en primer lloc informa que l’Ajuntament ja ha obert el període per apuntarse als plans d’ocupació per aquest any, respecte al camí de vianants al barri dels
Ametllers informa que ja havien començat les obres. Comenta també, que a finals
de juliol la Diputació farà entrega del projecte del camí de vianants entre Santa
Eulàlia i Lliçà d’Amunt. I finalment convida a tothom a la presentació del llibre Camí
a l’Escola.
3.Donar compte dels Decrets i Resolucions d’Alcaldia
L’Alcalde dóna compte dels decrets dictats entre els mesos 1 març 2016 a 30 d’abril
de 2016, que corresponen als números del 99 al 152.
4.Creació del Consell Municipal de Barris
El Consell de Barris és un òrgan de participació que té com a finalitat ser un canal
de participació ciutadana en el desenvolupament de polítiques municipals de
proximitat. És una eina de convivència i de treball basada en la coresponsabilitat
col·lectiva per aprofundir, així, en les necessitats, prioritats i solucions, pel que fa
als serveis i millorar-ne la qualitat.
Atès que es considera adient establir com a una eina de treball, la creació d’un
Consell Municipal de Barris 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 Barris, com a òrgan de
participació de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, que estarà integrat per:
el regidor de Participació un representant de cada grup municipal amb representació
al Consistori, un representant de cada una de les associacions de veïns, entitats i
col·lectius, cívics i socials que hi vulguin assistir, així com a títol individual, les
persones vinculades a la participació ciutadana 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 del Barris, 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.
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades.
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Intervencions:
L’Alcalde explica que aquesta proposta neix arrel del PSC i que és voluntat de tot
l’Ajuntament aprovar aquesta proposta.
El Sr. Abraham Requena, intervé dient que aquest Consell de Barris ja existia abans
amb el govern d’ I-ERC i que tots dos, tant I-ERC com PSC volien aquest acord de
nou.
El Sr. Ramon Vilageliu, manifesta que estan contents amb la creació d’aquest
Consell, creu que és necessari i és un pas endavant pel que fa a la participació, a
més exigeix interlocutors ferms, cal que hi hagin associacions i que aquestes
generin una junta. Considera que les bases són positives i recalca que és important
generar interlocució amb tot el poble.
L’Alcalde torna a intervenir per dir que el més important d’aquest consell és donar
veu als barris.
Es proposa la proposta a votació i aquesta queda aprovada per unanimitat.
5. Aprovació inicials Pla Especial Urbanístic de Catàleg de Masies i Cases
Rurals en sòl no urbanitzable
L’objecte del Pla especial urbanístic és la regulació de les masies i cases rurals en
sòl no urbanitzable de Santa Eulàlia de Ronçana susceptibles de recuperació o
rehabilitació, i la justificació per les raons històriques, arquitectòniques, ambiental,
paisatgístiques o socials que en determinen la seva preservació. Aquest Pla especial
estableix la normativa urbanística general que els és d’aplicació, així com les
condicions específiques d’ordenació i de règim d’usos de forma individualitzada per a
cada masia i casa rural. L’objectiu és el de conservació i recuperació del patrimoni
construït de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable, regulant-ne les condicions
d’ordenació i edificació, així com els usos que li són permesos, d’entre les activitats
admeses per la normativa urbanística vigent i que siguin compatible amb el medi
rural en el que s’emplacen.
Atès que l’article 47.3 bis del TRLU determina que, per a la rehabilitació i
recuperació de les masies que calgui recuperar i preservar, aquestes han d’estar
incloses en un catàleg específic de planejament urbanístic.
Atès que l’article 50.2 del TRLU estableix que el planejament urbanístic general o
especial ha d’identificar en un catàleg específic les construccions situades en sòl no
urbanitzable susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació i justificar les raons que
determinin la preservació o, si s’escau, la recuperació, i el POUM de Santa Eulàlia de
Ronçana inclou un inventari de masies i cases rurals i altres edificacions residencials
en sòl no urbanitzable com a part de la seva documentació, i que l’esmentat POUM
preveu la redacció d’un Pla especial per a la regulació de les masies i cases rurals
identificades a l’inventari.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment el Pla especial urbanístic amb el catàleg de masies i
cases rurals en sòl no urbanitzable del terme municipal de Santa Eulàlia de Ronçana
redactat per Interlands ®ciutat i territori, SL.
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Segon.- Sotmetre’l a informació pública durant un termini de tres mesos, mitjançant
anuncis inserits al Butlletí Oficial de la província, al diari Ara, al tauler d’edictes de
l’Ajuntament i a la pàgina web municipal.
Tercer.- Sol·licitar, simultàniament al tràmit d’informació pública, informe als
organismes sectorials competents.
Quart.- Notificar individualment als propietaris interessats en el procediment per al
seu coneixement i a l’efecte que puguin formular els suggeriment, aclariment o
al·legacions que considerin pertinents durant el termini d’exposició pública.
Intervencions:
El Sr. Esteve Aymà, manifesta que han analitzat el document i que el troben
correcte, però respecte el document “B” que parla sobre la normativa urbanística,
creu que es podria afegir un paràgraf en aquest apartat, que especifiqui amb més
claredat pel que fa a les obres de reparació. La resta del document els sembla
correcte.
L’Alcalde, contesta que el catàleg s’aprovava de forma inicial i que es podien fer
modificacions durant tres mesos.
Es proposa la proposta a votació i aquesta queda aprovada per unanimitat.
6.Moció per la promoció de producció i consum d'energies netes per
consolidar la sobirania energètica local
El 29 de desembre s’han dut a terme més de 2500 actes arreu del mon, incloent a
Catalunya els de Barcelona, Tarragona i Girona entre d’altres, per tal d’aconseguir
que en la cimera que la COP21 celebra a Paris del 30 de novembre a l’11 de
desembre els governs signin un acord mundial per fer front el canvi climàtic i s’
implementin les mesures necessàries per impedir que l’augment de la temperatura
del planeta sobrepassi els 2 graus centígrads. Tots aquests actes volen ser una crida
ciutadana perquè els representants polítics es comprometin i prenguin mesures
efectives per tal de reduir les emissions de diòxid de carboni i iniciar una transició
energètica basada en les energies netes i en una gestió democràtica i adaptada a la
futura disponibilitat energètica.
El sistema energètic de Catalunya, sota el control administratiu de l’Estat espanyol,
es troba en una situació complexa amb un obligat predomini del consum en massa
de combustibles fòssils. Tots els àmbits científics internacionals estan d’acord en
que són aquests els principal responsables del canvi climàtic global
L’Estat espanyol té competències totals en matèria d’energia i els successius
governs centrals han perllongat un model energètic insostenible on fins i tot es
justifica perllongar la vida de les actuals centrals nuclears quan existeixen
alternatives a la substitució completa d’aquests perillosos sistemes de producció
d’energia elèctrica per energies renovables, juntament amb un ús més eficient de
l’energia.
L’autoconsum elèctric és un dret cívic i un instrument clau a l'hora de crear un nou
model energètic sostenible i democràtic que ens permeti fer front a la realitat del
canvi climàtic. L’autoconsum contribueix a reduir la dependència energètica de
l'exterior –quelcom a tenir molt en compte en la construcció d’un nou estat- i
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genera energia elèctrica de forma descentralitzada i respectuosa amb el medi
ambient. D'altra banda, incrementa l'eficiència energètica, millora la competitivitat
de les empreses, crea ocupació i fomenta l'economia local; a més, és una eina que,
en mans de l'Administració Pública, pot ajudar a pal·liar la pobresa energètica.
La situació legal en la que ens trobem actualment és el resultat de tot un seguit
d’iniciatives que s’inicien l’any 2011, quan des del govern de l'Estat es van aprovar
mesures que van significar la paralització de les inversions en energies renovables i
la imposició de llindars de potència per a les instal·lacions d'aquestes energies, a
més de retallades de les primes que rebien i havien rebut les renovables fins aquell
moment, amb caràcter retroactiu. Una clara estratègia per limitar la sobirania
energètica tant de la ciutadania com de les administracions públiques.
La culminació de les polítiques repressives de l’estat central ha estat el “Real
Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones
administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía
eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo” on culmina tot
aquesta pressió contra les energies renovables amb la imposició de sancions a la
ciutadania que opti per l'autoconsum i l'emmagatzematge d'energia, allunyant-se
definitivament del model de “balanç net i sobirà”, energèticament parlant, implantat
en molts altres països del nostre entorn.
Aquestes mesures en matèria de política energètica defineixen les prioritats de
l'actual administració de l'Estat cap a la potenciació de les grans empreses i
oligopolis energètics, oposada al desenvolupament de polítiques energètiques
alternatives, sostenibles, eficients i que prioritzin el benefici de la ciutadania deixant
sense efectes, entre d’altres l’autonomia local en matèria de subministraments
Malgrat què les grans companyies energètiques mantenen encara privilegis que les
permeten mantenir les energies renovables en el rang de producció testimonial
existeixen iniciatives que aposten per l’objectiu d’oferir el màxim d’energia
renovable, de proximitat i al mateix preu que l’energia “bruta”, ajudant a
transformar el nostre país en un lloc més sostenible i més respectuós amb el medi.
Per tots aquests motius, el grup d’Ind-ERC a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana proposa l’adopció dels següents acords:
Primer. Manifesta la seva més gran oposició a la política energètica de l’estat
espanyol en especial en allò que fa referència a la penalització de l’autoprotecció i
autoconsum d’energia verda i que ha culminat en l’aprovació del Reial Decret
900/2015, de 9 d'octubre, pel qual es regulen les condicions administratives,
tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d'energia elèctrica
amb autoconsum i de producció amb autoconsum del qual en demana la seva
derogació immediata.
Segon. Sol·licita al Govern de la Generalitat que insti el Govern de l’Estat a
eliminar els impediments i traves injustificades a l ’autoconsum i l’autogeneració
elèctrica així com a presentar el marc legal que garanteixi l’accés de la ciutadania a
l’autogeneració d’energies renovables, fent totes les simplificacions administratives
possibles, eliminant entrebancs i qualsevol aspecte discriminatori existent.
Tercer. Se sumarà al nou canvi de paradigma energètic avaluant totes les
possibilitats de contractació de subministrament d'energia verda per aquelles
dependències i instal·lacions d'aquest Ajuntament que l’actual situació contractual li
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permeti per tal de promoure la producció i consum d'aquest tipus d'energia al seu
municipi amb l’objectiu d’avançar cap a la total sobirania energètica local
Intervencions:
El Sr. Àngel Exojo, explica la moció, comentant que creuen que des de l’àmbit local
es pot redreçar aquesta situació injusta en la qual les companyies elèctriques
s’apoderen de tota la producció energètica cosa que no passa en la resta els països
europeus. El futur de l’energia passa per democratitzar-lo i fomentar-lo i que en un
futur els habitatges siguin més autosuficients.
L’alcalde, manifesta que estan tots d’acord amb l’ intervenció d’I- ERC.
El Sr. Gonzalo, comenta que la lògica porta a pensar que l’energia solar és la solució
al problema energètic i per altre banda cal ajudar a totes aquelles iniciatives que
volen recolzar l’energia solar. Quan parlem de democràcia, pensem que sempre es
governa pel poble, tot i que en aquests últims anys no s’ha governat pel poble sinó
que s’ha governat per les elèctriques. Manifesta que està en total acord amb la
moció i que votarà a favor.
Es proposa la proposta a votació i aquesta queda aprovada per unanimitat.
7. Moció del grup municipal d’independents - esquerra republicana de
Catalunya amb motiu del 4 de juny, dia de l’associacionisme cultural (dasc)
Catalunya es troba davant d’una nova ofensiva del govern espanyol en funcions de
judicialitzar la política i de recórrer davant el Tribunal Constitucional normes que
afecten els drets bàsics de la ciutadania i que atempten contra la sobirania del
Parlament de Catalunya. Des de principis d’any, hem assistit a la suspensió de
diverses lleis catalanes a partir de recursos presentats pel govern en funcions
davant un tribunal mancant de legitimitat.
Les lleis recentment suspeses en els àmbits de l’accés l’habitatge, les professions
esportives, la igualtat efectiva entre dones i homes o el codi de consum tenen un
fort impacte social. Els embats judicials també s’han dirigit a les institucions
catalanes com la suspensió de la Conselleria d’Afers Exteriors i la suspensió de la
llei de governs locals. Altres resolucions com la que ha declarat inconstitucional la
prohibició de la pràctica del fracking o la suspensió de l’impost sobre la producció
nuclear atempten directament contra el model de país acordat a la cambra
legislativa catalana.
Els recursos de l’Estat al Tribunal Constitucional de les darreres setmanes afecten
directament aquelles persones que més estan patint els efectes de la crisi
econòmica i que es troben en situació d’emergència social. En aquest sentit, la
ràpida resposta per a la coordinació entre els Ajuntaments, el Govern de la
Generalitat i el Parlament que pretén mitigar l’impacte del recurs contra la llei
24/2015 de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la
pobresa energètica és essencial per a la cohesió social del nostre país. El món local
juga un paper clau en la resposta a les persones que es troben en situació
d’emergència residencial i de pobresa energètica així com també és essencial la
responsabilitat de les entitats bancàries i la seva disposició a col·laborar amb els
poders públics.
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Atès que el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit i ha declarat inconstitucionals
lleis que afecten directament els drets de la ciutadania de Catalunya, l’actuació les
seves institucions i del model territorial fent que aquestes quedin en suspens.
Atès que el Parlament de Catalunya representa el poble català, exerceix la potestat
legislativa i és la seu on s’expressa el pluralisme i es fa públic el debat polític.
Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar el passat 9 de novembre Resolució
1/XI sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats
electorals del 27 de setembre de 2015 que estableix que “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”.
Per tots aquests motius, el grup d’Ind-ERC a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Donar suport al Parlament de Catalunya en les iniciatives legislatives que
refermin la voluntat de donar resposta a les emergències socials.
Segon. Donar suport al Govern de la Generalitat en el desplegament normatiu i
reglamentari al que s'ha compromès i propiciar la seva aplicació.
Tercer. Impulsar des de l’Ajuntament les iniciatives previstes en la llei 24/2015, de
mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa
energètica, llei que és fruit d'una iniciativa legislativa popular i que va ser aprovada
pel Parlament de Catalunya el 23 de juliol de 2015, per unanimitat.
Quart. Continuar impulsant accions per evitar desnonaments per impagament
d’hipoteca o de lloguer, així com buscar mecanismes de segona oportunitat per
cancel·lar deutes contrets per habitatge habitual.
Cinquè. Traslladar a les entitats del tercer sector la voluntat de l’Ajuntament de
continuar treballant per les persones que més ho necessiten.
Sisè. Participar de les accions que es puguin organitzar en rebuig de la suspensió de
les lleis catalanes i a favor de la sobirania del Parlament de Catalunya.
Setè. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de
Municipis de Catalunya.
Intervencions:
El Sr. Ramon Vilageliu, defensa la moció, explicant que la pretensió d’aquesta
moció és subratllar que la Generalitat l’any 2014 va proclamar el dia 4 de juny
l’associacionisme cultural. Els sembla molt important aquest dia, tot i que aquest
any per terminis no doni temps a organitzar res, cara l’any vinent si la resta de
membres del Ple hi estan d’acord quedaria fixat aquest 4 de juny com a dia de
l’associacionisme cultural al poble de Santa Eulàlia, ja que l’associacionisme al
nostre municipi és molt potent. En conclusió, que totes les entitats marquin el dia 4
de juny amb l’ intenció de realitzar alguna activitat dins al poble.
L’Alcalde, diu que s’apunten aquest dia a les seves agendes i que tenen un any per
anar pensant quin tipus d’activitat a realitzar el pròxim 4 de juny amb les entitats
del poble.
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Es proposa la proposta a votació i aquesta queda aprovada per unanimitat.
8. Moció per la defensa de la sobirania del parlament de Catalunya i contra
els atacs a les lleis catalanes
Catalunya es troba davant d’una nova ofensiva del govern espanyol en funcions de
judicialitzar la política i de recórrer davant el Tribunal Constitucional normes que
afecten els drets bàsics de la ciutadania i que atempten contra la sobirania del
Parlament de Catalunya. Des de principis d’any, hem assistit a la suspensió de
diverses lleis catalanes a partir de recursos presentats pel govern en funcions
davant un tribunal mancant de legitimitat.
Les lleis recentment suspeses en els àmbits de l’accés l’habitatge, les professions
esportives, la igualtat efectiva entre dones i homes o el codi de consum tenen un
fort impacte social. Els embats judicials també s’han dirigit a les institucions
catalanes com la suspensió de la Conselleria d’Afers Exteriors i la suspensió de la
llei de governs locals. Altres resolucions com la que ha declarat inconstitucional la
prohibició de la pràctica del fracking o la suspensió de l’impost sobre la producció
nuclear atempten directament contra el model de país acordat a la cambra
legislativa catalana.
Els recursos de l’Estat al Tribunal Constitucional de les darreres setmanes afecten
directament aquelles persones que més estan patint els efectes de la crisi
econòmica i que es troben en situació d’emergència social. En aquest sentit, la
ràpida resposta per a la coordinació entre els Ajuntaments, el Govern de la
Generalitat i el Parlament que pretén mitigar l’impacte del recurs contra la llei
24/2015 de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la
pobresa energètica és essencial per a la cohesió social del nostre país. El món local
juga un paper clau en la resposta a les persones que es troben en situació
d’emergència residencial i de pobresa energètica així com també és essencial la
responsabilitat de les entitats bancàries i la seva disposició a col·laborar amb els
poders públics.
Atès que el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit i ha declarat inconstitucionals
lleis que afecten directament els drets de la ciutadania de Catalunya, l’actuació les
seves institucions i del model territorial fent que aquestes quedin en suspens.
Atès que el Parlament de Catalunya representa el poble català, exerceix la potestat
legislativa i és la seu on s’expressa el pluralisme i es fa públic el debat polític.
Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar el passat 9 de novembre Resolució
1/XI sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats
electorals del 27 de setembre de 2015 que estableix que “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”.
Per tots aquests motius, el grup d’Ind-ERC a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Donar suport al Parlament de Catalunya en les iniciatives legislatives que
refermin la voluntat de donar resposta a les emergències socials.
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Segon. Donar suport al Govern de la Generalitat en el desplegament normatiu i
reglamentari al que s'ha compromès i propiciar la seva aplicació.
Tercer. Impulsar des de l’Ajuntament les iniciatives previstes en la llei 24/2015, de
mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa
energètica, llei que és fruit d'una iniciativa legislativa popular i que va ser aprovada
pel Parlament de Catalunya el 23 de juliol de 2015, per unanimitat.
Quart. Continuar impulsant accions per evitar desnonaments per impagament
d’hipoteca o de lloguer, així com buscar mecanismes de segona oportunitat per
cancel·lar deutes contrets per habitatge habitual.
Cinquè. Traslladar a les entitats del tercer sector la voluntat de l’Ajuntament de
continuar treballant per les persones que més ho necessiten.
Sisè. Participar de les accions que es puguin organitzar en rebuig de la suspensió de
les lleis catalanes i a favor de la sobirania del Parlament de Catalunya.
Setè. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de
Municipis de Catalunya.
Intervencions:
El Sr. Ramon Vilageliu, defensa la moció presentada pel seu partit, i explica que
aquesta moció és força general, tot i que també és adaptada al municipi, ja que
entre tots els ens locals s’ha de fer forçar per tal de que les lleis aprovades per el
parlament de Catalunya no siguin, gairebé de forma automàtica suspeses per el
Tribunal Constitucional. Espera que aquest suport que es dóna al Parlament serveixi
per fer més força.
L’Alcalde, comenta que el PSC ha presentat una esmena a aquesta moció, i que al
finalitzar la defensa d’aquesta es procedirà a les votacions.
El Sr. Abraham Requena, exposa que no ha tingut temps per fer efectives aquestes
esmenes però sí que li agradaria puntualitzar alguna cosa del text. Comenta que
l’Estat no és només el Partit Popular, i que també esta format per moltes persones
que estimen Catalunya, creu que tenim l’oportunitat de canviar el govern en les
properes eleccions i d’aquesta manera canviar la formula que té aquest govern
d’eliminar les lleis aprovades pel Parlament de Catalunya. Diu que s’abstindrà ja que
hi ha parts en les quals no hi està d’acord, com per exemple la llei de govern local,
que no ha estat aprovada pel Parlament de Catalunya, i que ha vingut donada d’un
altre parlament. Respecte el punt cinquè, el text no fa esment a quin tipus d’accions
s’utilitzaran per anar en contra de la llei i per aquest motiu i el altres exposats,
s’abstindrà.
L’Alcalde manifesta que estan en total acord amb la moció presentada, amb I-ERC,
que el fet de suspendre les lleis aprovades pel Parlament, perjudica als municipis i el
principal perjudicat és el ciutadà. El govern local és qui té el primer contacte amb el
ciutadà i ho viu de primera mà.
El Sr. Esteve Aymà, diu que consideren que el que fa el govern espanyol és un atac
constant a Catalunya, la llei esta feta ‘d’una manera que només en surt beneficiat el
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govern espanyol. Aquesta llei tan important en matèria social que ens han suspès,
va en contra de la societat i aquestes si que es tindrien de desobeir.
El Sr. Requena, respon i insisteix en que s’abstindrà, però això no vol dir votar en
contra, perquè considera que aquesta moció barreja temes socials amb temes
nacionals.
El Sr. Agustí Gonzalo, creu que el pacte social europeu s’ha trencat i que els
governs estan al servei de les potències econòmiques. A Espanya el pacte social es
va traduir en una constitució, aquesta constitució té vessants socials que el govern
espanyol és el primer en incomplir-la. Aquest incompliment de la constitució ve
donat per una convivència amb el poder judicial, ja que aquest no ha estat escollit
de forma democràtica, els ha escollit el govern. El que cal és treure aquesta
constitució i depurar el poder judicial.
Es proposa la proposta a votació i aquesta queda aprovada per majoria
absoluta.
A favor:
5 vots de PU
3 vots I-ERC
2 vots CIU
Abstenció:
1 vot del PSC
9. Moció de suport al Dia Mundial contra la Homofòbia i el Dia Mundial del
Drets LGTB
Vist que l’any 2005 es va fer un pas molt important amb l’aprovació de la llei que
permetia matrimonis entre persones del mateix sexe.
Vist que a l’Octubre del 2104 es va aprovar la Llei de Dret de les Persones Gais,
Lesbianes, Bisexuals i Transsexuals i per l’Eradicació de l’ Homofòbia, la Lesbofòbia i
la Transfòbia, tot i que la majoria d’aspectes recollits en aquesta nova Llei, no s’han
implantat i han estat denunciades per part de les diverses entitats que treballen en
els Drets del col·lectiu LGTB.
Vist que és necessari també que els Ajuntaments, dins de les seves possibilitats,
adeqüin també uns protocols adaptats a eradicar la homofòbia, la lesbofòbia i la
Transfòbia i conscienciar a la ciutadania en la plena igualtat.
Vist que el proper 17 de Maig es commemora el Dia Mundial Contra la Homofòbia i
el proper 28 de Juny el Dia Mundial dels Drets LGTB.
Per tot això el grup Municipal del Partit dels Socialistes (PSC-CP) proposem al Ple de
Santa Eulàlia de Ronçana els següents ACORDS:
1.Penjar anualment a un lloc visible del municipi, preferiblement al Balcó del
Consistori la bandera Arc Iris com a símbol de recolzament a la Igualtat Sexual i a la
No Discriminació per Raons de Sexe, els dies 17 de Maig en commemoració del Dia
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Mundial Contra la Homofòbia i el 28 de Juny en commemoració del Dia Mundial dels
Drets LGTB.
2. Incloure al Web Municipal un baner d’enllaç a l’Observatori contra la Homofòbia
per denunciar comportaments homofòbics.
3. Elaboració d’un Pla Local contra la LGTBIfòbia, convocant a les entitats i actors
socials que desitgin participar en la seva elaboració, seguint l’exemple adjunt a la
moció i redactat per l’Associació Tal Com Som.
4. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a la dotació econòmica i
l’aplicació de la Llei 10/2014 de 1’ d’Octubre popularment coneguda com Llei Contra
la LGTBIfòbia.
5. Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, a l’Observatori contra la
Homofòbia, al Front d’Alliberament Gai de Catalunya i a l’Associació Tal Com Som.
6.Enviar el text de la moció a totes les entitats del municipi per al seu coneixement
Intervencions:
El Sr. Abraham Requena, diu que l’any 2005 es va aprovar la llei que permetia el
matrimoni entre persones del mateix sexe, però que aquesta llei no ha tingut la
implementació suficient i considera que és important que des dels ajuntaments es
treballi amb l’ implantació d’aquesta llei, ja que així ho demana la llei. Demana
penjar la bandera Arc Iris al balcó de l’Ajuntament el dia 28 de juny, incloure un
baner a la web de l’Ajuntament i l’elaboració d’un pla local d’acord amb la llei.
Sr. Ramon Vilageliu, diu que troba correcte la moció, i que pel que fa a la redacció
d’un pla local d’actuació que sigui a càrrec del Consell Social.
La Sra. Anna Montes, esta d’acord amb l’opinió del Sr. Vilageliu, i veu del tot
correcte que el Consell Social s’encarregui del tema proposat.
Es proposa la proposta a votació i aquesta queda aprovada per unanimitat.
10. Moció de suport a una Llei d'aprofitament dels excedents alimentaris
Sr. Abraham Requena, explica que el que busca aquesta moció és que es racionalitzi
la despesa alimentària, ja que tenim la sort de menjar cada dia, però generem una
despesa alimentària excessiva, això té un cost social molt gran. Segons els estudis,
el PSC va proposa al Parlament de Catalunya la primera llei en contra del
malbaratament alimentari i creu que des de l’àmbit local també s’ha de col·laborar.
Seguidament procedeix a llegir els acords de la moció.
El malbaratament alimentari té una relació directa en l’impacta ambiental, social i
econòmic.
Segons la diagnosi del malbaratament alimentari a Catalunya feta l’any 2012 per la
Universitat Autònoma de Barcelona i l’Agència Catalana de Residus, cada any van a
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parar a les escombraries l’equivalent a 25,5 dies de menjar, un volum que serviria
per alimentar més de mig milió de persones durant un any. S’estima que els
consumidors, comerços i restaurants malbaraten el 7% dels aliments adquirits.
Aquestes dades tenen també una traducció en termes econòmics. El valor dels
aliments malbaratats és de 841 milions d’euros anuals, d’acord amb el preu mitjà
dels aliments a Espanya, segons dades del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente.
En termes de petjada ecològica, el malbaratament català atribuïble al consum, la
distribució al detall i la restauració, equival a la utilització de 234.022 hectàrees de
terreny, que es correspon a un 20% de tota la superfície agrària útil de Catalunya.
Finalment, en termes potencials d’escalfament global, si es deixés de malbaratar
aliments les emissions de gasos amb efecte hivernacle es podrien reduir en 520.753
tCO2eq, l’equivalent, per exemple, al 13% de les emissions en el sector agrícola.
El malbaratament alimentari té conseqüències en l’àmbit social. En els darrers anys,
hem vist com la crisi econòmica ha colpejat de forma important molts col·lectius
socials, especialment aquells que es troben en risc d’exclusió social. Les polítiques
per a garantir l’accés a les necessitats bàsiques portades a terme des de
l’administració han hagut de combinar-se amb les realitzades per diverses entitats
socials, per tal de donar resposta a l’augment de la demanda. Els bancs d’aliments o
la necessitat de garantir beques de menjador han posat de relleu la contradicció
entre l’excessiu malbaratament alimentari i les necessitats d’alimentació existent. És
per aquest motiu que cal facilitar l’aprofitament d’aliments frescos i elaborats,
mitjançant acords de col·laboració entre el sector social i els sectors alimentaris. En
aquest sentit, podem trobar a Catalunya exemples de bones pràctiques portades a
terme per diversos ajuntaments, entitats socials i el sector de l’alimentació
(productors, mercats, supermercats i restauració).
El Grup Parlamentari Socialista ha presentat al Parlament de Catalunya la primera
Proposició de llei d’aprofitament de l’excedent alimentari a Catalunya, amb la
voluntat de legislar els mecanismes necessaris per reduir el malbaratament a partir
de la complicitat de tots els agents implicats: productors, distribuïdors, hostaleria,
famílies i govern. Entre d’altres molts aspectes, recull la necessitat de posar en
marxa un Pla Nacional de Lluita contra el Malbaratament, la necessitat d’establir
convenis entre els grans distribuïdors i les entitats de caràcter social per donar
sortida als aliments frescos amb data de consum preferent, facilitar i fomentar que
el consumidor/a pugui endur-se a casa els aliments emplatats que no es
consumeixin a l’hostaleria, i la importància d’establir mesures relacionades amb
l’àmbit de l’educació, informació i sensibilització contra el malbaratament alimentari,
a més d’establir mesures de suport econòmic, material i tècnic per al foment de la
recerca i la innovació en l’àmbit alimentari.
Aquesta Proposició de llei és l’oportunitat per tal que tots els sectors, partits polítics
i entitats socials consensuïn una posició comuna davant el malbaratament
alimentari, posant de relleu les múltiples bones pràctiques que ja es porten a terme
al conjunt del territori, per tal de poder estendre un model eficaç, ecològic,
econòmic i social en relació a l’aprofitament de l’excedent alimentari.
Pels motius exposats, el Ple d’aquest Ajuntament proposa els següents
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ACORDS
1. Donar suport a la Proposició de llei d’aprofitament de l’excedent alimentari
presentada al Parlament de Catalunya.
2. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que impulsi mesures de
col·laboració i cooperació amb totes les administracions públiques, agents i entitats
que treballen en l’àmbit alimentari, per a establir acords i circuits, amb garanties
per a l’aprofitament dels aliments frescos que s’acaben malbaratant.
3. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que desenvolupi campanyes
informatives i de difusió social en els centres escolars de primària i secundària, amb
l’objectiu que la ciutadania també es conscienciï de la importància de ser
responsables amb el menjar.
4. Adherir-nos al “Manifest de Profit” que en el marc de la campanya contra el
malbaratament alimentari “Som gent de profit” ha endegat l’Agència Catalana de
Residus de Catalunya que depèn del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya.
5. Comunicar a totes les administracions, agents econòmics i comercials, a les
entitats i sectors que treballen per evitar el malbaratament en l’àmbit autonòmic i
local l’adopció d’aquest acords.
6. Enviar el text d’aquesta moció a les entitats locals, per al seu coneixement.
Intervencions:
El Sr. Jordi Orriols, diu que des del govern estan en total acord amb aquesta moció,
que ja s’està treballant en aquest sentit i creu que el malbaratament alimentari és
intolerable.
Es proposa la proposta a votació i aquesta queda aprovada per unanimitat.
11. Acceptació renúncia d'un regidor del grup municipal de Convergència
L’alcalde informa als regidors que el Senyor Vicenç Fuertes Bergua, ha presentat la
renúncia al càrrec de regidor d’aquest ajuntament,
En aplicació del que disposa la legislació en matèria electoral,
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Acceptar la renúncia al càrrec de regidor presentat per el Sr. Vicenç Fuertes
Bergua, del grup municipal de Convergència
Segon.- Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central, als efectes que sigui
lliurada credencial de regidor/a a la persona que correspongui, d’acord amb el que
disposa l’article 182 de la Llei Orgànica 5/85 del Règim Electoral General.
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El Sr. Vicenç Fuertes, explica els motius de la seva renúncia que han estat per
motius personals i laborals principalment. Agraeix el tracte a tots els membres del
Ple i als ciutadans en general.
L’alcalde, manifesta que li sap greu la seva renúncia, ja que és una persona que
treballa i ha treballat molt pel poble.
12. Afers urgents i Sobrevinguts
No n’hi ha
13.Precs i peguntes
El grup d’I-ERC, pregunta com està la problemàtica de l’Escola Bressol.
L’Alcalde respon, que actualment l’escola està tancada i no pot obrir per tots els
problemes estructurals existents. Respecte el judici que era el 16 de maig, va ser
aplaçat perquè els advocats contraris van presentar una oferta però aquesta no
arribava al 50% del cost. El nostre advocat va sol·licitar una oferta millor. També
explica que s’ha requerit al jutjat que citi la presència d’un testimoni que està
il·localitzable i que disposa d’informació important respecte a l’obra, i que ara
estem en el procés de negociació cosa que implica que no es pugui fer cap tasca a
l’escola, tant sols un manteniment bàsic a l’espera d’una solució.
El Sr. Àngel Exojo, comenta que es podria encarregar ja el projecte tècnic de
l’actuació que s’ha de fer per arreglar l’Escola bressol, així es guanyaria temps a
l’espera del judici. Al mateix temps demana que es podria obrir una part de l’escola
que no esta afectada.
L’Alcalde, respon que encara no saben qui s’ha de fer càrrec del projecte, i que ara
mateix no es gastarien uns diners que no saben del tot segur qui els ha de pagar.
Respecte l’obertura d’una part de l’escola, creu que no es adequat deixar entrar a
ningú ja que hi ha problemes estructurals greus.
El grup d’I-ERC, pregunta on es destinaria una part del superàvit.
La Sra. Montse Torras, respon que hi ha un superàvit de 848.000 euros i que tal i
com diu la Llei d’Estabilitat financera ha d’anar destinat a l’amortització de deute.
Comenta que tot i que la disposició sisena diu que una part també pot anar
destinada a inversions sostenibles, sempre i quan es compleixin els requisits, hi una
sèrie d’aquestes clàusules que no les complim i per això no podem realitzar
inversions sostenibles.
El Sr. Ramon Vilageliu, demana que aquest any que hi hagi superàvit 0.
I a les 20:30 hores , 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

Lurdes Gimeno Maspons

Francesc Bonet Nieto
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