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

Ordinari
30/03/2017 19:40:00
sala de plens

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
CRISTINA GALLEGO CABANAS
ESTEVE AYMA PEDROLA
FRANCESC MONTES CASAS
ABRAHAM REQUENA RUIZ
ELVIRA MAS POBLADOR
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, el
dia 30 de març de 2017, a les 19:30h 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.
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Obert l’acte per la presidència, es procedeix al debat dels assumptes inclosos en el
següent
ORDRE DEL DIA:

1.
2.
3.
4.

Aprovació de l’acta anterior
Informació diversa
Donar compte dels Decrets i Resolucions d’Alcaldia
Donar compte al Ple de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament per l'exercici
2016
5. Donar compte al Ple de la liquidació del pressupost de Set Comunicació per
l'exercici 2016
6. Aprovació inicial del plànol de delimitació de les franges de protecció d'incendis
forestals i edificacions aïllades
7. Mocions:
7.1. Moció per l’acollida immediata a Catalunya de persones refugiades i migrants
7.2. Moció per la sobirania energètica
7.3. Moció que presenta Independents-esquerra per mostrar el rebuig a les sentències
de la justícia espanyola contra el Procés Participatiu Català del 9 de novembre de
2014 i en suport a la convocatòria d’un referèndum per la creació de la República
Catalana.
7.4. Moció per la gestió pública de l'aigua
7.5. Moció per un nou pacte constitucional que renovi les relacions de convivència
entre Catalunya i Espanya
7.6. Moció del grup municipal psc de l’ajuntament santa eulàlia de ronçana, per a la
defensa dels interessos de les persones afectades per les clàusules sòl, irph, despeses
en la formalització de les hipoteques i pel seu acompanyament i assessorament en
el procés de reclamació
7.7. Moció que presenta el grup municipal psc contra les pràctiques abusives de les
empreses del sector elèctric, la qualitat del subministrament, per una millora de la
inversió a la xarxa i pel compliment del protocol de pobresa energètica
8. Afers urgents i sobrevinguts
9. Precs i preguntes
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1. Actes pendents d'aprovar
1.1. PLE2017/2 Ordinari 26/01/2017
2. Informació diversa
L’Alcalde informa que el dia 31 de març es farà la presentació de la diagnosi del pla
local de joventut, també destaca la motorada clàssica de la fàbrica el dia 2 d’abril, i
el retorn del mercat de segona mà el proper 19 d’abril a la Plaça Onze de setembre i
Carrer Mare de deu de la salut
També ressalta la xerrada sobre les clàusules terra de les hipoteques que se celebrarà
el dissabte 1 d’abril a la fàbrica.
3. Donar compte dels Decrets i Resolucions d’Alcaldia
L’alcalde dóna compte dels decrets i resolucions dictades entre els mesos 1 de gener
de 2017 a 28 de febrer de 2017, que corresponen als números de l’1 al 89
4. Donar compte al Ple de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament per
l'exercici 2016
Atès que a data 28 de febrer de 2017 es van aprovar, mitjançant decret d’alcaldia
2017/87 la liquidació pressupostària de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana de
l’exercici 2016.
Atès que s’ha facilitat còpia de l’expedient de la liquidació a tots els grups polítics que
formen part de la Corporació.
D’acord amb el que estableix el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, de la
liquidació del pressupost de l’ajuntament i dels seus organismes autònoms,
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- DONAR COMPTE de l’expedient de la liquidació pressupostària de
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana de l’exercici 2016.
Intervencions:
La Sra. Montse Torras, dona compte de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament
per a l’exercici 2016, explica que hi ha hagut una execució de despeses del 86,4% i
una execució d'ingressos del 89,48%, obtenint un resultat pressupostari de
262.837,59 euros, el romanent de tresoreria a 31 de desembre del 2016 va ser de
1.836.284,47 euros, mentre que l'endeutament es va fixar en 4.616.321,15 euros,
suposant això una reducció del deute durant el 2016 de 1.352.626,71 euros. Per
últim, exposa que el superàvit en termes de comptabilitat nacional havia estat
de 1.575.645,91 euros.
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5. Donar compte al Ple de la liquidació del pressupost de Set Comunicació
per l'exercici 2016
Atès que a data 29 de febrer de 2015 es van aprovar, mitjançant decret d’alcaldia
20167/88 la liquidació pressupostària de Set Comunicació de l’exercici 2016.
Atès que s’ha facilitat còpia de l’expedient de la liquidació a tots els grups polítics que
formen part de la Corporació.
D’acord amb el que estableix el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, de la
liquidació del pressupost de l’ajuntament i dels seus organismes autònoms,
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- DONAR COMPTE de l’expedient de la liquidació pressupostària de Set
Comunicació de l’exercici 2016.
Intervencions:
La Sra. Montse Torras, dona compte de la liquidació del pressupost de Set per a
l’exercici 2016, explica que hi ha hagut una execució de despeses del 89,77%,
manifesta que no s’ha complert la regla de la despesa, aquesta ha estat negativa per
7.000 euros, i això ha fet baixar el pressupost consolidat.
6. Aprovació inicial del plànol de delimitació de les franges de protecció
d'incendis forestals i edificacions aïllades
Atès que en data 23 de març de 2006 el Ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana va aprovar el plànol de delimitació d’urbanitzacions del terme municipal
afectades per la Llei 5/2003, segons allò establert a l’article 4 del Decret 1223/2005,
de 14 de juny de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions
sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
Atès que el 27 de gener de 2014 es publica la Llei 2/2014, del 27 de gener, de
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que al seu article 179
modifica la Llei 5/2003 de Prevenció d’incendis forestals en urbanitzacions, nuclis de
població, edificacions i instal·lacions en terrenys forestals i que aquest fet provoca
que deixi de ser vàlid el plànol de delimitació aprovat l’any 2006 i que sigui necessari
definir-ne un de nou.
Vist l’informe de la tècnica de medi ambient que descriu el procés de delimitació de
les noves franges i llista les franges que s’eliminen, les que s’afegeixen i les
edificacions aïllades en zona forestal i inclou un plànol de delimitació.
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment el plànol de delimitació de les franges de protecció contra
incendis de les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions en
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terrenys forestals que esmenta l’informe de la tècnica de medi ambient i que es
mostren al plànol adjunt a aquest informe.
Segon.- Establir que els propietaris de parcel·les urbanes i d’edificacions aïllades
determinades al plànol de delimitació són els subjectes obligats per la Llei 5/2003 a
complir les determinacions d’aquesta respecte de la prevenció d’incendis.
Tercer.- Establir que les parcel·les urbanes, edificacions i instal·lacions aïllades
beneficiades per les franges de protecció són les que figuren dins dels sectors grafiats
com a polígons i punts al plànol de delimitació i que llurs propietaris han de fer-se
càrrec de les despeses derivades de l’obertura i manteniment de les franges de
protecció de que es beneficien.
Quart.- Determinar que els subjectes obligats al compliment de les disposicions de la
Llei 5/2003 disposen d’un termini de sis mesos a comptar de l’aprovació definitiva del
plànol de delimitació per a portar a terme les obligacions que s’hi regulen.
Cinquè.- Determinar que la servitud forçosa prevista per la Llei 5/2003 s’estableix
sobre els terrenys forestals grafiats al plànol de delimitació en què s’han de fer les
franges de protecció .
Sisè.- Acordar que el contingut del plànol de delimitació s’ha de tenir en compte en
l’elaboració dels instruments de planificació urbanística municipal i que les noves
urbanitzacions que prevegin els plans d’ordenació urbanística municipal han d’incloure
dintre del seu àmbit les franges de protecció contra incendis regulades a la Llei
5/2003.
Setè.- Determinar que el traçat dels polígons obligats així com el traçat de la franja
exterior de protecció poden estar subjectes a revisió i modificació mitjançant projectes
executius o qualsevol altre tipus de document aprovat per l’ajuntament.
Vuitè.- Sotmetre el present acord a informació pública durant un període de 30 dies,
mitjançant la inserció de l’anunci corresponent al BOP, al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i a la web municipal, per tal que totes les persones interessades puguin
examinar l’expedient i presentar-hi les al·legacions o suggeriments que considerin
oportunes.
Novè.- Notificar aquest acord al Servei de Prevenció d’Incendis Forestals del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, i sol·licitar el
corresponent informe preceptiu abans de l’aprovació definitiva d’aquesta delimitació
pel Ple d’aquesta corporació.
Intervencions:
Sr. Jordi Orriols, explica que fins ara la llei obligava realitzar aquestes mesures a les
urbanitzacions i nuclis de població, mentre que ara és de compliment també en
edificacions i edificacions en terrenys forestals. Això beneficarà edificis com la
Deixalleria, l’institut o masies aïllades de Santa Eulàlia. Aquest plànol, elaborat
d’acord amb la proposta dels serveis tècnics de l’Ajuntament, haurà de passar per la
supervisió del Servei de Prevenció d’Incendis Forestals del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per aprovar-se definitivament.
Sr. Abraham Requena, pregunta com ha quedat finalment la franja situada a la
urbanització de Can Farell.
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El Sr. Jordi Orriols, respon que des de Serveis Tècnics no es considera que aquella
franja sigui prioritària pel tipus de massa forestal que hi ha.
Es sotmet la proposta a votació i aquesta queda aprovada per unanimitat
7. Moció per l’acollida immediata a Catalunya de persones refugiades i
migrants
L’acollida de les persones refugiades i migrants s’ha convertit en un clam per part de
la ciutadania i les entitats catalanes i ha estat una prioritat de l’acció de la Generalitat
en col·laboració amb els ens locals. Fruit d’aquesta col·laboració, el Govern de la
Generalitat ha comunicat al Govern de l’Estat espanyol i a l’ACNUR que posa a
disposició un mínim de 4.500 places per acollir a persones refugiades. Tot i això, les
demandes de la Generalitat per fer possible l’acollida de més persones refugiades no
han estat ateses i s’ha constatat la falta de voluntat de cooperació per part de l’Estat.
La Generalitat disposa de competències per acollir a les persones refugiades que
arriben a Catalunya amb l’objectiu d’assolir la plena ciutadania. El treball conjunt
entre les organitzacions no governamentals i el Departament de Treball, Afers Social
i Famílies ha identificat 271 casos de persones refugiades amb diferents nivells de
vulnerabilitat que necessiten poder venir urgentment a Catalunya. Els entrebancs i la
ineficiència de la burocràcia espanyola ha provocat que només 14 d’aquestes hagin
pogut arribar a dia d’avui al nostre país. La pressió de la Generalitat a l’Estat espanyol
per augmentar el nombre de persones refugiades ha estat constant i s’ha basat en
propostes concretes com l’extensió de permisos d’estudi a estudiants que acollirien
les universitats catalanes o l’extensió de visats humanitaris als consolats i ambaixades
espanyoles, interpretant adequadament la Llei d’Asil de l’Estat.
Tot i tenir les competències, com en tants altres àmbits, l’Estat espanyol no transferirà
a Catalunya ni un euro dels 32.000 M€ que l’Estat rebrà del Fons Europeu d’Asil,
Migracions i Integració (FAMI). Aquest fet i les traves administratives i polítiques
limiten en gran mesura la possibilitat d’acollida del poble català que no pot fer-ho
sense els recursos adients, encara que 14 sentències avalen la invasió de
competències de l’Estat en matèria d’acollida i immigració.
El treball transversal per a l’acollida de persones refugiades ha portat el Govern a
treballar en programes d’educació i refugi, de salut i salut mental, l’increment dels
recursos d’aprenentatge intensiu de català amb el Consorci per la Normalització
Lingüística (CPNL) i l’obertura d’un nou protocol a les oficines del SOC perquè les
persones refugiades tinguin accés a les Polítiques Actives d’Ocupació quan tenen
permís de residència i encara no de treball, entre altres. Tota aquesta tasca quedarà
recollida en el Programa Català de Refugi, pioner a Europa, i que a partir de bones
pràctiques locals i internacionals es basarà en la mentoria i en el compromís per part
de la persona refugiada a seguir un Pla Individual d’Activitats (PIA).
La voluntat del món local per contribuir a l’acollida de persones refugiades ha estat
evident els darrers mesos mitjançant la col·laboració amb l’Inventari de Recursos amb
aportacions de la Generalitat, d’Ajuntaments, Entitats i Particulars d’on han sortit el
52% de les places del programa d’acollida estatal. A més, tots els municipis disposen
d’un Servei de Primera Acollida que, entre altres funcions, coordina tots els serveis
públics municipals i de la Generalitat per a l’acollida. En el marc del nou Programa
Català de Refugi, la implicació dels ens locals continuarà essent essencial a través del
seguiment dels PIA des de la proximitat.
Concretament al nostre municipi, un grup de veïns està treballant des de fa setmanes
per organitzar-se i coordinar totes les tasques que cal fer per tal de sensibilitzar la
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població i posar a disposició les infraestructures i el personal necessari per ser un
poble acollidor.
Per tots aquests motius, el grup d’Independents-Esquerra Republicana a l’Ajuntament
de Santa Eulàlia de Ronçana proposa d’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Reclamar que l’Estat espanyol traspassi a la Generalitat la totalitat de les
competències en matèria d’acollida i immigració i els recursos per fer-les efectives.
Segon. Manifestar el suport d’aquest Ajuntament al Programa Català de Refugi i
garantir la seva col·laboració, cercar un habitatge a tal efecte i incloure en el
pressupost els recursos necessaris.
Tercer. Reclamar l’establiment de vies legals i segures de manera que les persones
refugiades puguin arribar a Catalunya amb plenes garanties i puguin ser reconegudes
ràpidament com a sol·licitants d’asil.
Quart. Penjar al balcó de l’Ajuntament, o en algun lloc emblemàtic del municipi, la
banderola de la campanya “Casa nostra, casa vostra” i convidar a la ciutadania a ferho i a participar activament de les iniciatives d’acollida i en defensa dels drets de les
persones refugiades.
Cinquè. Comunicar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,
a l’Associació pel refugi Casa Nostra Casa Vostra, a Stop Mare Mortum, al Fons Català
de Cooperació al Desenvolupament, a les entitats municipalistes i al govern de l’Estat.
Intervencions:
La Sra. Cristina Gallego explica la moció presentada per I-ERC, comenta la paralització
de l’estat espanyol per solucionar aquest problema. Manifesta que Catalunya ja està
preparada per acollir i exigeix que l’estat espanyol traspassi les competències per
accelerar els tràmits.
La Sra. Anna Montes, comenta que està totalment d’acord amb la moció presentada
pel grup d’I-ERC, convida a l’acte del 26 d’abril amb l’Oriol Amorós, un especialista
en el tema dels refugiats. Celebra les ajudes que han sorgit de Santa Eulàlia i felicita
al grup ciutadà de SER-refugiats que està molt actiu.
Es sotmet la moció a votació i aquesta queda aprovada per unanimitat.
8. Moció per la sobirania energètica
Entre els anys 2008 i 2014 l’increment del preu mig de l’electricitat a l’Estat espanyol
ha duplicat l’increment de la mitjana de la resta dels Estats membres de la Unió
Europea. El nou marc regulador del preu de l’electricitat ha provocat, per exemple,
que al gener del 2017 el preu per MWh hagi estat un 117% més elevat que al gener
de 2016.
A més de l’energia consumida, el gruix del rebut de l’electricitat correspon al cost de
les xarxes i altres costos del sistema. Entre aquests altres costos trobem la
cogeneració i residus i l’anualitat del dèficit tarifari. El model actual no prima, doncs,
l’eficiència ni l’estalvi energètic ja que gran part del cost de l’electricitat no es basa
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en el consum. Els interessos econòmics de les elèctriques han passat fins ara per
davant de l’interès general amb la connivència de l’Estat, explicant en gran part
l’increment del rebut que paguen les famílies.
La manca de competència real del model energètic espanyol es tradueix en una
política tarifària erràtica que acaba penalitzant els actors més febles de la cadena,
consumidors domèstics i petites empreses. En aquest sentit, segons el document de
treball de la Comissió Europea “Progress towards completing the Internal Energy
Market” el mercat energètic espanyol és dels pitjors valorats per la ciutadania a
Europa.
Entenem que és necessària una transició de l’actual mercat energètic oligopolístic cap
a un model de competència real amb igualtat de condicions. Això permetria
proporcionar energia de forma sostenible, assequible i fiable a tota la ciutadania sense
afectar la competitivitat de la indústria catalana i protegir la població més vulnerable.
El nou model també reduiria l’excessiva dependència energètica i les ineficiències
econòmiques que genera.
També cal tenir present que una aposta decidida per les energies renovables
permetria un important abaratiment del cost de la producció elèctrica en comparació
a altres mètodes molt més costosos i contaminants. L’actual model beneficia sempre
l’energia més ineficient i contaminant, ja que dóna preeminència a l’energia més cara.
Ara per ara, les limitacions normatives a l’autoconsum energètic dificulten que els
usuaris domèstics puguin obtenir un cost més baix per l’energia que produeixen ells
mateixos. En contraposició a les polítiques de l’Estat el món local té mecanismes per
incentivar les energies renovables a les llars i les empreses. Cal tenir present que a
mode d’incentiu el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel RD legislatiu
2/2004, recull la possibilitat que els ajuntaments apliquin bonificacions sobre diverses
figures tributàries pel fet de comptar amb sistemes d’autogeneració d’energia. La
sobirania energètica a l’àmbit municipal suposa tenir municipis amb capacitat de
decisió sobre l’energia que necessiten, respectuosos amb l’entorn i sostenibles
energèticament.
La ciutadania, i sobretot aquells col·lectius amb major vulnerabilitat, és qui pateix en
major mesura aquesta situació. No només ha de suportar l’augment tarifari, sinó que
a més pateix les implicacions sobre la salut provocades per un sistema basat en la
generació a partir de combustibles fòssils. La implantació del bo social no ha estat
suficient per atendre les necessitats de les famílies amb majors dificultats
econòmiques. Les mesures per mitigar l’impacte de la pobresa energètica han
comportat un esforç per part de les administracions locals que han intentat donar
resposta a través d’ajuts per al pagament dels rebuts. Concretament a Santa Eulàlia
s’hi han destinat 4.327,89 €.
Els operadors energètics estan obligats a garantir els drets de les persones més
vulnerables segons el que estableix 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.
Les operadores han d’informar necessàriament l’Ajuntament abans d’efectuar un tall
de subministrament per fer prevaldre el principi de precaució. En aquells casos en
què no se segueix aquest procediment, els ajuntaments poden iniciar un procés
sancionador contra les empreses subministradores que fan talls de llum indeguts i
que incompleixin el protocol de garantia de subministrament a persones o famílies
vulnerables, tal com ja està fent en alguns municipis.
Per tots aquests motius, el grup d’Independents-Esquerra Republicana a l’Ajuntament
de Santa Eulàlia de Ronçana proposa d’adopció dels següents
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ACORDS:
Primer. Instar a l’Estat espanyol a reestructurar l’actual model i establir un mercat
energètic, amb control públic, lliure d’oligopolis i amb un sistema de preus de les
energies just, equitatiu, competitiu, sostenible ambientalment i transparent. Eliminar
l’impost al sol.
Segon. Donar suport al canvi de model energètic en el marc del procés constituent
de la nova República Catalana apostant per un model 100% renovable en base a
energia distribuïda i que la ciutadania sigui, més enllà de consumidora, també
productora i distribuïdora.
Tercer. Renovar els contractes de subministrament municipal promovent que tinguin
com a objecte l'origen renovable certificat de l'energia subministrada, l'obligatorietat
de compliment del deure d'informar dels talls abans de fer-los efectius i a col·laborar
-parcial o integrament- en sufragar l'energia de les llars en pobresa energètica.
Quart. Crear un Pla Energètic a nivell municipal que contempli elements d’estalvi
energètic, de foment de les energies renovables i d’impuls del vehicle elèctric i
fomentar la creació d'agències locals i/o comarcals d'energia per a ajudar a fer la
transició energètica als propis ens locals i a la ciutadania.
Cinquè. Promoure la instal·lació de sistemes d’autoconsum energètic basat en
energies renovables aplicant bonificacions d’una part de la quota de l’IBI, IAE o ICIO
en favor d’aquells ciutadans o empreses que disposin de sistemes d’aprofitament
d’energies renovables, així com també bonificar l’impost de circulació per als vehicles
elèctrics i híbrids.
Sisè. Posar a disposició de la ciutadania tota la d’informació sobre el bo social i sobre
els ajuts existents per fer front a la pobresa energètica.
Setè. Iniciar un procés sancionador contra les empreses de subministraments que
incompleixin el protocol de garantia de subministrament a persones o famílies
vulnerables i per talls de llum indeguts com ja ha començat a fer l’Ajuntament de
Sabadell.
Vuitè. Comunicar aquest acord als grups parlamentaris al Parlament de Catalunya i
a les entitats municipalistes i a les companyes de subministrament .
Intervencions:
El Sr. Ramon Vilageliu, explica la moció presentada pel grup d’I-ERC, que parla
principalment de la necessitat que la gent disposi de l’energia suficient per tirar
endavant en el seu dia a dia.
El Sr. Jordi Orriols, comenta que estan totalment d’acord amb la moció, creu que s’ha
de començar a treballar amb el pla energètic. Pel que fa al punt on parla dels vehicles
elèctrics manifesta que s’està treballant per aconseguir una subvenció per a la
instal·lació d’un punt de recarrega de vehicles elèctrics a Santa Eulàlia
Sr. Abraham Requena, diu que està d’acord amb la moció, però comenta respecte les
mocions d’I-ERC que sempre tenen un caire independentista. Respecte la renovació
del pla energètic, era un punt que el PSC portava al seu programa electoral, i creu
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que s’ha de treballar amb això, i invertir en la compra de leds, com ja estan fent molts
municipis.
Sr. Jordi Orriols, diu que el cost d’amortització dels leds es molt elevat, que els
ajuntaments que han escollit triar la via dels leds ho fan per criteris mediambientals.
Creu que primer s’ha d’acabar amb la vida dels elements que funcionen amb vapor
de sodi i un cop aquests ja no funcionin parlar de quin sistema instal·lar.
Sr. Abraham Requena, està d’acord en no canviar un sistema que actualment
funciona, però a mesura que les bombetes es vagin fonent canviar-les per leds.
Considera que els leds són el futur ja que a tot arreu ja s’estan substituint.
El Sr. Ramon Vilageliu, considera que per tractar tots aquests temes és important que
es treballi sobre el pla energètic.
Es sotmet la moció a votació i aquesta queda aprovada per unanimitat.
9. Moció que presenta Independents-esquerra per mostrar el rebuig a les
sentències de la justícia espanyola contra el Procés Participatiu Català del 9
de novembre de 2014 i en suport a la convocatòria d’un referèndum per la
creació de la República Catalana.
Els estats de dret sustenten la seva legitimitat en l’aplicació del principi democràtic,
el qual ha de guiar les institucions públiques i el desenvolupament de l’ordenament
jurídic. Institucions i lleis són al servei dels ciutadans, a través de les quals aquests
exerceixen els seus drets i participen en els afers públics. Només si el principi
democràtic és efectiu queden garantits els drets i llibertats de la ciutadania. En cas
contrari, institucions i lleis perverteixen la seva funció bàsica de garants de la llibertat
i esdevenen elements d’opressió. Tots els estats establerts al món disposen del seu
cos institucional i legislatiu, però en alguns casos es guien per l’esmentat principi,
esdevenint autèntiques democràcies; mentre en altres casos, massa freqüents,
l’absència d’aquest principi els converteix en règims autoritaris i dictatorials. L’exercici
de la democràcia legitima un règim polític i el cos institucional i legislatiu que se’n
deriva; privades d’aquest exercici, institucions i lleis perden la seva legitimitat.
El Procés Participatiu del 9 de novembre de 2014 va ésser un exemple d’exercici
democràtic, on gairebé dos milions i mig de ciutadans de Catalunya van expressar a
les urnes quina era la seva opció pel futur polític del seu país. De manera lliure,
pacífica i organitzada els ciutadans van acudir a dipositar el vot a les urnes. Si hom
sol dir que una jornada de votació és la festa de la democràcia, les votacions del 9 de
novembre van ésser un esclat de joia democràtica on la Revolució dels Somriures va
manifestar amb tota intensitat el seu programa d’esperança en el futur, de fe en la
democràcia i d’assoliment de la plena llibertat.
Ningú que s’anomeni demòcrata té dret a jutjar un procés pacífic d’exercici del dret a
vot, ni a tots els que el van fer possible, des dels voluntaris fins els mateixos votants.
Jutjar-los i condemnar-los és jutjar i condemnar la democràcia. L’estat que ho fa perd
el principi democràtic que li atorga legitimitat i deixa de formar part dels estats que
es poden anomenar democràtics. L’estat espanyol s’ha atrevit a donar aquest pas.
Les sentències contra càrrecs electes de les institucions catalanes en relació a les
votacions del 9 de novembre són sentències contra dos milions i mig de ciutadans,
però també contra tots els ciutadans de Catalunya, perquè la restricció de llibertats
afecta tothom.
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Catalunya va disposar d’institucions pròpies de govern fins que aquestes li van ésser
arrabassades apel·lant al dret de conquesta. Des de llavors, el poble català no ha
renunciat mai a recuperar la plena sobirania, tot i que seguint la tradició pactista del
seu sistema polític ha intentat trobar vies d’encaix que reconeguessin el fet nacional
català dins l’estat espanyol. Tres-cents anys constaten la inutilitat de l’esforç, així com
el tracte majoritàriament hostil de l’estat, que de vegades arriba fins i tot al nivell de
domini colonial. Arribats a aquest punt, el poble català, exercint els seus drets com
subjecte polític, vol decidir lliurement el seu futur. L’única manera de fer-ho és la via
democràtica, és a dir, que els ciutadans expressin la seva opinió mitjançant el vot.
El principi democràtic que ha de sustentar qualsevol sistema polític avala aquesta
opció. Cap legislació té el dret d’impedir-ho si no vol convertir-se en una legislació
opressora i il·legítima, perquè els ciutadans tenen el dret legítim d’expressar-se
democràticament. El ciutadans de Catalunya volem exercir els nostres drets
democràtics i ho farem. Cap sentència condemnatòria de la democràcia ens aturarà,
ans al contrari ens esperonarà a perseverar amb més intensitat si cal, perquè no ens
juguem només el nostre futur polític sinó la nostra dignitat com a persones. Tingueu
per ben segur que els ciutadans de Catalunya votarem i decidirem el nostre futur!
Per això, tal com va fer el parlament Britànic el passat 15 de març de 2017, proposem
a ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana l’adopció dels següents acords:
1r. Defensar el dret dels parlaments democràtics per debatre i aprovar posicions
polítiques sobre qualsevol punt proposat pels representants legítims dels seus
ciutadans; i en concret defensar el dret del Parlament de Catalunya a debatre i
aprovar les resolucions, reglaments i lleis necessàries per fer possible la celebració
d’un referèndum que te el suport d’almenys el 80 per cent dels ciutadans de Catalunya
i d’almenys 83 dels 135 membres del Parlament de Catalunya.
2n. Condemnar les sentències dictades al president, Artur Mas i als consellers Irene
Rigau, Joana Ortega i Francesc Homs, per a l'organització del procés participatiu del
9N, Inhabilitant-los per exercir càrrecs públics i imposant-los multes desorbitades.
3r. Exigir al Govern Espanyol que permeti exercir la llibertat d'expressió al poble de
Catalunya i que no s’oposi al dret dels parlamentaris elegits democràticament a
facilitar la celebració de referèndums d'acord amb les necessitats i els desitjos del seu
poble i en el moment oportú.
4t. Comunicar aquest acord al Govern de l’Estat Espanyol, al Govern de la Generalitat
de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a les associacions municipalistes i a les
entitats independentistes.
Intervencions:
El Sr. Pere Cabot, manifesta que és important que des de l’Ajuntament ens posicionem
sobre aquests fets que s’estan produint. Considera que es important estar al costat
de les persones que estan lluitant per dur a terme aquests canvis. A continuació
llegeix els acords de la moció.
L’alcalde, comenta que estan d’acord amb la moció.
El Sr. Esteve Aymà, diu que estan d’acord amb la moció, manifesta que un acte polític
mai pot arribar al jutjat i considera que és un acte de llibertat política. Entenen que
no poden compartir la sentència ja que es tracta d’una sentència política i no jurídica.
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El Sr. Abraham Requena, considera que molts dels aspectes que es tracten en aquesta
moció no són certs, tot i que sí que accepta que hi ha un conflicte entre el govern de
Catalunya i l’Estat Espanyol. Manifesta que s’abstindrà principalment per aquest
motiu, perquè es conscient de que existeix un problema.
Es sotmet la moció a votació i aquesta queda aprovada per majoria absoluta
A favor: 5 PU,4 I-ERC, 2 PdeCAT, 1 ICV-EUIA
Abstencions: 1 PSC
En contra: 10. Moció per la gestió pública de l'aigua
L'aigua es un element indispensable per a la vida , un dret humà reconegut per
l’Organització de les Nacions Unides i un recurs bàsic per als ecosistemes i la societat.
Per tant, s'ha de gestionar sota criteris d’interès general, social i de bens comuns.
Malgrat tot, l’aigua avui, a casa nostra i des de fa molt de temps, ha estat bàsicament
una font de negoci per a uns pocs.
L'abastament d'aigua es un servei bàsic i essencial, i ha de garantir-se'n en tot
moment un accés universal i assequible. S'ha de prestar amb l'objectiu de ser eficaç,
i de forma que els beneficis de l'activitat es dirigeixin a la millora del servei, i a una
millor qualitat de I ‘aigua retornada al medi ambient. La responsabilitat que tenim
doncs, en la gestió de l’aigua, per a l’obtenció, la distribució, l’ús i el seu retorn al
medi és cabdal tant per al present com per al futur de les persones i del planeta.
Els darrers informes sobre opinió ciutadana evidencien una majoria social per
recuperar la gestió de l'aigua pública per tal de garantir l’accés al dret humà a l'aigua
i el sanejament, així com per a una gestió sostenible dels recursos hídrics per a les
futures generacions i la protecció del medi ambient.
Cal recordar que a nivell mundial la gestió pública és el mes habitual, doncs prop del
90% de la població rep l'aigua a partir d'operadors públics. De fet, molts municipis
estan optant per recuperar la gestió pública de l'aigua allà on no la tenien, exercint la
seva competència. Hi destaquen ciutats tant rellevants com París, Nàpols, Budapest,
Atlanta, Buenos Aires, Berlín i La Paz. A Catalunya, El Prat de Llobregat, Mataró,
Manresa, han gestionat el servei per empresa pública i darrerament han recuperat la
gestió municipis com Arenys de Munt, Collbató o Montornès del Vallès. Es tracta d'una
tendència creixent, a Catalunya i a tot el món.
A la vista de les darreres resolucions judicials (tot i no ser sentències fermes) que
afecten la gestió de l’aigua , com són la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya de març de 2016 que va anul·lar la concessió a l'empresa mixta formada
per l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’empresa AGBAR i la sentència del mateix
tribunal que va anul·lar el procediment dut a terme per la Generalitat en 2012
d'adjudicació de l'ATLL a ACCIONA per considerar que es van vulnerar els principis de
publicitat, concurrència i igualtat, es fa necessari d’analitzar la idoneïtat d'establir un
model de gestió pública de I‘aigua.
És necessària una anàlisi que ha de partir d'un correcte estudi tècnic, econòmic, social
i ambiental, posant sobre la taula, amb total transparència, els costos, beneficis,
riscos i oportunitats del model. A partir d’aquí, s’estarà en condicions d'implementar
un model de gestió que garanteixi un servei de qualitat, sostenible, i a un cost
assequible, que apunti a un important grau de control i participació ciutadana, i on
els beneficis de l‘activitat es reinverteixin en millorar el servei.
Per totes aquestes consideracions, el Grup Municipal ICV-EUA proposa al Ple de
l’Ajuntament de SANTA EULÀLIA DE RONÇANA l’adopció dels següents acords.
Pàgina 12 de 25

ACORDS
Primer.- Garantir l’accés universal i assequible a l'aigua i el sanejament, prioritzant
el usos domèstics i ambientals.
Segon.- Obrir una línia de treball en el marc de l'Ajuntament envers la gestió pública
directa i integral del cicle de l'aigua, valorant sempre la seva oportunitat, pertinència
i viabilitat, tant tècnica com econòmica, social i ambiental.
Tercer.- Dotar pressupostàriament aquesta línia de treball per elaborar els informes
tècnics i/o jurídics necessaris, així com calendaritzar les actuacions.
Quart.- Dins d'aquesta línia de treball, incloure una anàlisi especifica per a promoure
noves formes de funcionament que garanteixin la transparència, la informació, la
rendició de comptes i la participació ciutadana efectiva, incloent mecanismes de
participació que comptin amb persones i col·lectius especialitzats.
Cinquè.- Traslladar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, als Grups
Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes FMC i ACM i a
la Plataforma Aigua és vida.
Intervencions:
La Sra. Elvira Mas, explica la moció presentada pel seu grup, considera que no es pot
fer negoci amb l’aigua ja que es tracta d’un bé públic i humà. Pensa que s’hauria
d’anar cap una gestió pública de l’aigua que ja hi ha moltes ciutats importants que ja
es troben en aquesta situació. Creu que s’hauria de fer aquí a Santa Eulàlia. Procedeix
a llegir els acords de la moció.
L’Alcalde, manifesta que aquest es el camí a seguir, que molt aviat tots hauran de
treballar de forma conjunta per tractar aquest punt. S’ha de mirar de fer la millor
gestió possible pel municipi. Hi ha diverses possibilitats les quals s’han d’estudiar.
El Sr. Ramon Vilageliu, manifesta que està d’acord amb la moció.
El regidor Francesc Montes i Casas s’incorpora al ple en aquest punt alhora que
demana disculpes pel seu retard.
Es sotmet la moció a votació i aquesta queda aprovada per unanimitat.
11. Moció per un nou pacte constitucional que renovi les relacions de
convivència entre Catalunya i Espanya
Els catalans i les catalanes que volem construir un nou acord no preparem un
referèndum de ruptura ni està en la nostra agenda política portar a la societat a la
divisió i l’enfrontament. Els que volem seguir a Espanya, però en una Espanya
diferent, fem una aposta per un nou pacte entre Catalunya i la resta de l’Estat.
Som conscients que en aquest clima de tensió política al que s’ha sotmès la societat
catalana durant els últims anys, parlar de la via de pacte com a solució no és un camí
fàcil. Però, cada dia som més les persones que defensem aquesta via com a única
solució política.
En el camí del pacte estem els que ens hi oposem frontalment a dividir la societat, els
que defensem que encara existeix un catalanisme majoritàriament obert i integrador,
dialogant i pacifista, que rebutja tant l’immobilisme com les iniciatives unilaterals que
ignoren la legalitat.
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Catalunya necessita la Unió Europea per al seu ple desenvolupament com a país, per
a la sortida de la crisi i per al desenvolupament econòmic i social de l’actual generació
i de les futures. Per això, no concebem Catalunya fora de la Unió Europea, ni la Unió
Europa sense Catalunya. És més, no ens podem permetre estar ni un sol dia fora
d'Europa. Per això, cal alertar contra qualsevol procés unilateral, que suposi quedar
fora del marc legal que preveu el Tractat de la Unió Europea per haver trencar l'Estat
de Dret i Democràtic recollit a la Constitució espanyola, i que pugui provocar per tant,
la nostra sortida de la Unió Europea.
Els que defensem el camí del pacte creiem que la independència no és la solució. Ni
beneficia Catalunya, ni Espanya, ni la nostra dimensió europea ni la nostra manera
d’entendre el món. La nostra història ens demostra que la societat catalana funciona
millor quan està unida, i per això apostem per preservar la unitat del poble de
Catalunya. La solució no és que Catalunya marxi d'Espanya, sinó canviar Espanya.
Avui tenim l’obligació de superar la situació creada per la sentència del Tribunal
Constitucional de l’any 2010 que va alterar l’Estatut d’Autonomia de Catalunya
aprovat, tant pel Parlament de Catalunya com per les Corts Generals Espanyoles, i
posteriorment referendat per la ciutadania catalana, alhora que volem donar un nou
impuls a la modernització de l’Estat, i desitgem dotar d’un nou marc de convivència
que pugui rebre el suport majoritari dels catalans i catalanes, i del conjunt de la
ciutadania espanyola.
Davant de l’actual situació política entre Catalunya i la resta d’Espanya considerem
que:
Primer.- La solució als problemes dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya no
consisteix en marxar d’Espanya, però tampoc en no fer res per canviar l'actual
situació. La solució és el diàleg, la negociació i el pacte.
Segon.- Hem de treballar per trencar el bloqueig forçat per dues posicions:
l’immobilisme i la pulsió recentralitzadora, i la predisposició a la ruptura unilateral de
la majoria d’escons parlamentaris independentistes que no es corresponen al
sentiment majoritari dels vots emesos a les últimes eleccions al Parlament de
Catalunya.
Tercer.- Estem en un estat de dret. Un estat de dret que fa que les llibertats de la
ciutadania siguin possibles i que es garanteixi el compliment de les normes legals de
les quals ens hem dotat. Per aquest motiu, voler imposar unilateralment un
referèndum per la independència no té avui cabuda en el nostre ordenament jurídic.
Quart.- Per últim, volem remarcar la necessitat que els governs de la Generalitat i
d’Espanya reverteixin la dinàmica de relacions conflictives i la substitueixin per una
fase de distensió, començant per la negociació de solucions concretes a problemes
que es van enquistant: una elevada conflictivitat competencial; un model de
finançament que apliqui el principi d’ordinalitat i el Consorci Tributari, així com la resta
d’elements continguts en l’Estatut votat pels catalans i les catalanes; el compromís
inversor de l’Estat en qüestions crucials com el servei de Rodalies i el Corredor
Mediterrani; la cooperació en matèria cultural i lingüística que, en primer lloc, implica
la renúncia per part del govern d’Espanya a utilitzar la LOMCE com a instrument per
erosionar la immersió lingüística; el desenvolupament estatutari; la recuperació
d’elements d’autogovern erosionats per la Sentència del Tribunal Constitucional a
partir de la modificació de la legislació estatal corresponent; i el treball conjunt sobre
les 46 qüestions plantejades pel president Puigdemont, conscients que la discrepància
sobre el referèndum aconsella aparcar aquesta qüestió.
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Volem evitar un procés de confrontació que produeixi la fractura de la societat
catalana, i volem obrir un nou pacte entre Catalunya i la resta d’Espanya. Per aquest
motiu el ple de Santa Eulàlia de Ronçana, reivindica un nou pacte que desemboqui en
una reforma de la Constitució i que passa per:
1.- La necessitat d’obrir el marc per una reforma constitucional que transformi
Espanya en un Estat federal, que blindi els drets socials, que augmenti la qualitat de
la democràcia, que incorpori el compromís europeu d’Espanya, i que pugui servir com
a catalitzador del pacte polític que resolgui l’encaix entre Catalunya i la resta
d’Espanya. Aquesta reforma culminarà en un referèndum sobre l’acord amb garanties
democràtiques i que interpel·li a tothom.
2.- El compromís d’aquest municipi en la defensa de les institucions catalanes i de
l’autogovern de Catalunya, de la via del diàleg, la negociació i el pacte.
3.- El reconeixement de Catalunya com a nació, amb la seva llengua, identitat,
història, tradicions, dret i cultura propis.
4.- El reconeixement d’Espanya com una nació de nacions que s’enorgulleixi de la
diversitat cultural i lingüística. Volem una Espanya que reconegui també com a
llengües pròpies, i com a patrimoni cultural de tota la humanitat, a més del castellà,
el gallec, el basc, el català i l’aranès.
5.- La reforma del Senat. La cambra territorial ha de ser la clara representació dels
diferents governs territorials, la veu dels diferents territoris.
6.- Un repartiment competencial que no doni lloc a conflictes i es basi en un principi
de lleialtat i de cooperació.
7.- El blindatge de les competències exclusives per a Catalunya en matèria de llengua,
cultura i ensenyament, així com una defensa plena del model d’immersió lingüística
com a eina de construcció d’una societat plenament bilingüe.
8.- Un finançament autonòmic solidari però també equitatiu, que tingui en compte les
necessitats dels municipis i el conjunt de les administracions locals. El municipalisme
constitueix una de les bases del desenvolupament social i polític de Catalunya que cal
defensar i ampliar.
9.- La reafirmació de l’Estat del Benestar, la transparència, la lluita contra la corrupció,
la reforma de la llei electoral, la millora en matèria d’infraestructures i l’eficiència de
l’administració.
10.- Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya i als seus grups parlamentaris, a les entitats municipalistes catalanes i a
l’estatal, al govern d’Espanya i als grups parlamentaris de les Corts Espanyoles i a
totes les entitats del nostre municipi, així com la seva publicació al web municipal.
Intervencions:
El Sr. Abraham Requena, presenta la moció, i tot seguit procedeix a llegir íntegrament
el text de la moció.
La Sra. Elvira Mas, manifesta que el seu vot serà en contra ja que no està d’acord
amb els punts exposats. El seu grup lluita per una república catalana i ara per ara no
preveu cap possible pacte.
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El Sr. Ramon Vilageliu, considera que és un escrit que ha estat treballat fa molt temps
enrere i que actualment no estan en el punt de tractar aquest tema. Manifesta que
quan ha perdut eleccions no ha tingut sentiment de confrontació, ja que ha acceptat
el que ha decidit la majoria, i ara que han guanyat unes eleccions, creu que els altres
no són igual de democràtics, ja que no accepten el que pensa la majoria.
El. Sr. Francesc Montes, manifesta que votaran en contra, ja que des de Catalunya
s’ha intentat tot per resoldre la problemàtica i no s’ha d’intentar canviar Espanya ja
que és ella qui ha de canviar, no pas nosaltres. Considera que no és vital està dins la
UE, tot i que el fet que Catalunya s’independitzi no suposarà l’exclusió de la UE.
Modificar la Constitució no ha de ser tant complicat ja que quan ha estat necessari
s’ha modificat, el problema és que no hi ha intenció de modificar-la.
L’Alcalde, manifesta que el seu vot també serà en contra.
El Sr. Abraham Requena, respon que quan els partits majoritaris a Madrid no han
tingut majoria han estat les forces catalanes les que han donat suport i això no s’ha
d’oblidar. Manifesta que segons les estadístiques la majoria independentista comença
a perillar. Considera que la llei electoral no és justa, i que els partits polítics catalans
no han fet força per modificar-la. Creu que les coses es poden modificar si hi ha
voluntat i apropament polític. Considera que els partits polítics independentistes de
vagades utilitzen un vocabulari que poden fomentar la violència.
Es sotmet la moció a votació i aquesta queda rebutjada per majoria absoluta.
A favor: 1 PSC
Abstencions:En contra: 5 PU, 4 I-ERC, 2 PdeCAT, 1 ICV-EUIA
12.- Moció del grup municipal PSC de l’ajuntament Santa Eulàlia de Ronçana,
per a la defensa dels interessos de les persones afectades per les clàusules
sòl, IRPH, despeses en la formalització de les hipoteques
i pel seu
acompanyament i assessorament en el procés de reclamació
Hem estat testimonis als darrers anys de pràctiques que podrien ser qualificades
d'abusives per part de les entitats financeres cap a les persones usuàries dels serveis
bancaris: clàusules terra, assegurances de cobertura hipotecària que sobrecarregaven
innecessàriament les quotes de les famílies, accions preferents, deute subordinat,
crèdits hipotecaris en els que el preu s’havia determinat mitjançant l’índex de
referència de préstecs hipotecaris, comissions bancàries abusives, despeses
indegudament cobrades en la formalització de les hipoteques, entre moltes altres. Les
oficines municipals d’atenció al Consum (OMICs), així com els diferents serveis
d’intermediació i d’atenció de les diferents administracions, han estat testimonis
d’aquest fet, fins al punt de suposar més de la meitat de les consultes ateses en
aquestes oficines darrerament.
Entre 1997 i 2007 es va generalitzar l’aplicació de les anomenades clàusules sòl i
sostre que són "aquelles clàusules imposades per les entitats de crèdit en els
contractes de préstec amb garantia hipotecària a tipus d'interès variable. Aquestes
clàusules tenen la funció econòmica de limitar un escenari de descens de tipus
d'interès ("clàusula sòl") i, paral·lelament, acotar una pujada de tipus fins a un tipus
prefixat per la mateixa entitat ("clàusula sostre").”
Les clàusules sòl han estat incorporades pels bancs com una condició per a la
concessió de crèdits a tipus variable en una pluralitat de contractes de préstec amb
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garantia hipotecària, fet que constitueix un desequilibri en els drets i obligacions de
les parts en perjudici de les persones consumidores, ja que la "clàusula sòl" es troba
configurada de tal manera en la seva redacció que el client no es beneficia mai de les
baixades dels tipus d'interès (segons algunes estimacions, pot haver-hi entre dos i
tres milions de contractes amb aquesta clàusula).
El passat 9 de maig de 2013 el Tribunal Suprem va fer pública la sentència que
declarava nul·les les clàusules sòl. A partir d’aquest moment, i de manera progressiva,
diverses entitats bancàries han deixat d’aplicar els efectes d’aquesta clàusula. Des
d'aquesta data, existeix el dret reconegut d’iniciar un procés pel retorn de les
quantitats pagades.
Finalment, i malgrat un informe de l’Advocat General del TJUE que aconsellava la no
retroactivitat del retorn dels imports més enllà del 9 de maig de 2013 “per
circumstàncies excepcionals”, entre les que es troben “les repercussions
macroeconòmiques sobre el sistema bancari d’un estat membre que ja es trobava
debilitat”, el TJUE ha fallat en favor de la retroactivitat des del moment de la signatura
dels crèdits hipotecaris que contenien aquesta tipologia de clàusules.
És aquesta una molt bona notícia que ha de possibilitar el retorn de les quantitats
pagades en excés i una esmena a la totalitat al marc legal hipotecari espanyol: cal
acabar amb una llei hipotecària injusta que permet situacions abusives. Però
malgrat tot, la via de retorn d’aquestes quantitats no serà fàcil, essent necessari un
bon coneixement dels drets de les persones usuàries de les entitats bancàries i de la
manera de poder exercir-los.
D’altra banda la sentència 705/2015, de 23 de desembre, del Tribunal Suprem va
declarar com a abusives les clàusules que imposen a la persona que contracta el crèdit
totes les despeses de formalització d'hipoteques, quan les haurien d'assumir les
entitats de crèdit en la seva totalitat, perquè són aquestes les interessades a registrar
l'escriptura hipotecària. Des d’aquell moment, l'Audiència Provincial de Saragossa, un
jutjat de Pontevedra, un altre de Granollers i un d'Oviedo, almenys, han donat la raó
als i les clients. Aquesta circumstància afecta almenys a sis milions d'hipoteques a
l’Estat Espanyol i aplana el camí a tots els consumidors i consumidores que volen
recuperar els diners pagats en excés en la formalització de la seva hipoteca.
En aquest context és més necessari que mai l’assessorament de les oficines
municipals d’atenció al consum, així com, els serveis oferts des d’altres
administracions com els Consells Comarcals, les Diputacions o la Generalitat de
Catalunya a través de l’Agència Catalana de Consum. Es fa imprescindible la
possibilitat d’obtenir un assessorament de primera acollida amb caràcter objectiu,
gratuït i universal, no només per identificar correctament cada casuística i indicar-ne
les passes a seguir, sinó per assegurar-ne un accés universal i equitatiu.
Per evitar possibles abusos o males praxis per part d’assessories privades que puguin
trobar en la debilitat de les persones reclamants una oportunitat de lucre, és
imprescindible aquesta primera acollida als serveis municipals. És també important
garantir la defensa jurídica d’aquelles persones i/o col·lectius més vulnerables que no
poden accedir als honoraris previs necessaris per interposar les seves demandes civils
quan les entitats no l’atenguin d’ofici. En els casos que es tracti de persones afectades
per l’impagament del seu crèdit hipotecari, poden ser assumits per les oficines
d’intermediació de deutes en l’habitatge o les oficines municipals de l’habitatge.
Així mateix reclamem que les entitats financeres paguin tots els diners a les persones
afectades tal i com diu la sentència del TJUE i la del Tribunal Suprem, i exigim que el
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Govern central no faci cap maniobra per protegir els bancs, tal i com malauradament
han fet fins ara cada vegada que ha existit un cas d’abusos en el sistema financer.
L’aprovació del Decret Llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció
de consumidors en matèria de clàusules sòl són insuficients: les persones afectades
han de recuperar tots els seus diners, sense quitances, amb els interessos que
corresponen, en el menor temps possible i d'ofici. En cap cas les persones
consumidores han de pagar les males pràctiques de la banca ni veure reduïts els seus
drets.
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, l’adopció
dels següents ACORDS:
1. Manifestar que hagués estat preferible la tramitació d’un projecte de Llei per
permetre millorar l'articulat en el procés de debat i per establir un mecanisme general
de devolucions automàtiques de les quantitats defraudades, i d’aquesta manera donar
un compliment eficaç a la Sentència núm. 705/2015 del Tribunal Suprem, de 23 de
desembre de 2015, sobre condicions generals de la contractació i acció de cessament
de clàusules abusives inserides en préstecs hipotecaris i altres contractes
bancaris. Per tant, instem al Govern de l’Estat, que tot i que existeixen garanties
jurídiques en el RD 1/2017 de 20 de gener, procedeixi al tràmit parlamentari previst
per a un projecte de llei, per tal d’afavorir el debat parlamentari i enriquir el text amb
les aportacions fruit del diàleg i l’acord amb els grups parlamentaris, les
organitzacions dels drets derivats del consum i les plataformes d’afectats i afectades.
2. Instar al Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat de Catalunya que es
presentin com a part interessada en el procés i que actuïn en defensa dels interessos
de les nombroses persones afectades per fer complir l’establert a la sentència del
TJUE.
3. Instar al Govern de l’Estat al desenvolupament d'una legislació que asseguri la
transparència dels productes bancaris comercialitzats, la seva correcta comunicació a
les persones contractants d’aquests productes, acompanyat d’un règim sancionador
quan aquestes incorrin en pràctiques abusives o poc transparents.
4. Instar al Govern de l'Estat perquè des del respecte a l'autonomia dels diferents
organismes recomani al Banc d'Espanya, la Comissió Nacional de Mercats i la
Competència, l'inici d'actuacions inspectores i, si s'escau, de sanció necessàries sobre
l'actuació de les entitats financeres en el cas de clàusules abusives.
5. Instar al Govern de la Generalitat, mitjançant l’Agència Catalana de Consum, a
canalitzar les demandes contra les entitats financeres i reforçar els serveis destinats
a les persones afectades.
6. Donar suport a totes les iniciatives legislatives i parlamentàries encaminades tant
a la denúncia i divulgació de les males pràctiques abans esmentades, com a la defensa
i demanda de restitució dels drets de les persones afectades.
7. Donar suport a les persones afectades a través d'un servei gratuït de primera
acollida per garantir un assessorament objectiu i equitatiu en defensa dels drets de
les persones afectades per les clàusules sòl, i/o per les despeses indegudes en la
formalització de les hipoteques, i/o sobre els crèdits contractats en base a l'Índex de
Referència de Préstecs Hipotecaris (IRPH); així com per a què orienti a totes
les entitats locals que de forma gratuïta estan atenent persones afectades per les
clàusules sòl.
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8. Sumar-se com Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana a l’acord de col·laboració
que pretén explorar la Diputació de Barcelona amb el Col·legi d’Advocats de Barcelona
per a la defensa jurídica d’aquestes persones tal i com s’ha anat instrumentant en el
funcionament del Servei d’Intermediació dels Deutes de l’Habitatge.
9. Demanar a la Diputació de Barcelona, el suport necessari per reforçar la línia
d’ajuts a l’OMIC en el marc de les subvencions del catàleg de serveis 2017, per
garantir un primer servei d’assessorament professional i gratuït, independentment de
la mida o les capacitats del municipi on resideixin.
10. Instar al Govern de la Generalitat i el Govern de l'Estat a que obrin les respectives
comissions d'investigació per realitzar un estudi que determini l'impacte de l'aplicació
de clàusules il·lícites com les clàusules sòl, en concret, i d'altres relacionades amb
l'activitat de les entitats financeres.
11.Traslladar aquests acords a les associacions de defensa dels drets dels
consumidors/es del municipi, a les associacions de veïns i veïnes, a la PAHV local, a
les entitats bancàries del municipi, al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat,
a la Diputació de Barcelona, a la FMC, i a l’AMC i a totes les entitats del nostre
municipi, així com la seva publicació al web municipal.
Intervencions:
El Sr. Abraham Requena, explica la moció presentada pel seu grup, la intenció és
lluitar contra les clàusules abusives del sòl que molts ciutadans estan patint. Tot
seguit procedeix a llegir els acords de la moció.
La Sra. Anna Montes, manifesta que votaran a favor de la moció, explica que des de
la Diputació ja hi ha un fulletó explicant les clàusules terra i que un dels serveis dels
quals disposa l’Ajuntament és el servei d’orientació jurídic del Consell Comarcal per
tractar aquests temes.
El Sr. Àngel Exojo, manifesta que recolzaran la moció per tal d’ajudar a les persones
que estan patint aquestes clàusules abusives.
El Sr. Francesc Montes, manifesta que està d’acord amb la moció ja que defensa els
drets dels ciutadans del Santa Eulàlia, malgrat que creu que aquesta moció servirà
de gran cosa.
Es sotmet la moció a votació i aquesta queda aprovada per unanimitat.
13.- Moció que presenta el grup municipal PSC contra les pràctiques abusives
de les empreses del sector elèctric, la qualitat del subministrament, per una
millora de la inversió a la xarxa i pel compliment del protocol de pobresa
energètica
La Llei 24/2013, de 26 de desembre, diu que la seva finalitat bàsica és establir la
regulació del sector elèctric garantint el seu subministrament amb els nivells
necessaris de qualitat i al mínim cost possible, assegurar la sostenibilitat econòmica i
financera del sistema i permetre un nivell de competència efectiva en el sector
elèctric, basat en els principis de protecció mediambiental d’una societat moderna.
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També estableix que “el principi de sostenibilitat econòmica i financera del sistema
elèctric serà un principi rector de les actuacions de les Administracions Públiques i
demés subjectes compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei”
Durant els darrers dies, i coincidint amb una baixada generalitzada de les
temperatures, assistim a un fet històric: el preu rècord de l’energia elèctrica al nostre
país. Aquest fet, que ara arriba al seu punt més àlgid, és el resultat d’un procés en el
que intervenen diversos factors.
Així mateix, la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric estableix que el
subministrament d’energia elèctrica és essencial pel funcionament de la nostra
societat. La llei apunta que se l’ha de garantir, amb qualitat i al menor cost possible.
Les companyies no poden beneficiar-se a costa dels consumidors. Es parla de guanys
milionaris degut a les desmesurades pujades de les tarifes. Des de l’any 2008 han
pujat un 73% i en els últims 6 mesos un 25%.
Però, per què s'incrementa el preu de la llum quan més la necessitem? Aquesta
pregunta conté alguna paradoxa que no respon a cap lògica econòmica de bon govern,
si no únicament a la concentració d’empreses, a una manipulació del mercat i a la llei
de l’oferta i la demanda, d’un sistema de regulació ineficient i que té com a
conseqüència que siguem el país amb el preu més alt del sector domèstic.
El preu de l’electricitat al sector domèstic ha augmentat un 24% als darrers sis anys;
la factura de les famílies s’ha disparat en 1.400 milions d’euros anuals, mentre que el
consum ha caigut un 30%, segons dades de l’INE. Aquesta situació contradiu les
afirmacions actuals que fan servir les companyies (més demanda, més preu) i és
resultat de l’actual sistema de regulació del mercat nacional que té com a
conseqüència que siguem el tercer país amb el preu més alt per al sector domèstic.
Tot plegat, un esquinçament per a les butxaques de les famílies i uns grans beneficis
per a les companyies. Les tres principals companyies (Endesa, Iberdrola i Gas NaturalFenosa), van superar el 5.000 milions de beneficis el 2015.
La causa dels preus abusius de l’electricitat es deriven del sistema espanyol de
tarifació. En aquest sistema hi ha tres actors: productors, distribuïdors i
comercialitzadors, en mans de les grans corporacions esmentades, amb el suport
secundari del transport a càrrec de Red Eléctrica Española.
A conseqüència d’aquests abusos per les pujades desmesurades que fan les
companyies, la Fiscalia de la Sala Civil del Suprem està investigant “el aumento de
los precios de la luz en defensa de los intereses de los consumidores y en caso de
apreciar irregularidades en la fijación de las tarifas, la fiscalía podría interponer una
demanda contra las compañías eléctricas”.
A l’actuació de la Fiscalia hem d’afegir la sol·licitud de l’eurodiputat del grup socialista
Javi López que ha demanat a la CE que investigui aquesta pujada de preus.
L’europarlamentari ha adreçat una carta a la Comissària europea de la Competència,
Margrethe Vestager, sobre aquesta qüestió. López s’ha interessat també per la
investigació que la Comissió va iniciar al gener de 2007 sobre les tarifes elèctriques
al mercat majorista espanyol.
En aquest sistema, hora a hora, les comercialitzadores presenten les seves comandes
perquè les serveixin les productores. Els productors ofereixen un preu que és
l’agregació de tres, en funció de l’origen de l’energia: nuclear, renovable (eòlica, solar
o hidràulica) i finalment centrals de carbó o gas. En primer lloc el sistema tira de les
instal·lacions que no es poden apagar en funció de la demanda, després de les
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renovables i, si és necessari, de l’electricitat que generen els combustibles fòssils. En
aquesta cistella del preu final les renovables pràcticament no l’afecten, ja que és el
preu més baix, mentre que la més cara -les que cremen gas i derivats del petrolimarca el preu final.
Tant la Comissió Nacional del Mercat de la Competència com les organitzacions de
consumidors critiquen aquest sistema. Les empreses que exploten centrals nuclears i
hidroelèctriques obtenen grans beneficis perquè tenen amortitzades completament
les seves instal·lacions gràcies a l’arrossegament de preus marcat per les que cremen
combustibles fòssils.
I això pel que fa al preu de la energia consumida; ara bé, no hem d’oblidar que el
consum directe no representa ni el 30% de la factura. Tenim, per exemple, el
gravamen del peatge d’accés, el de la potència contractada, ajuts al carbó i
renovables, la moratòria nuclear o el cost de compensar les comunitats insulars i un
IVA del 21%. Tot això ho marca el govern.
La promoció i dinamització de la producció i ús de les energies renovables ha estat
absolutament oblidada i maltractada per l’actual govern central. Una nova legislació
sobre l’ús d’aquest tipus d’energia contribuiria, sens dubte, a baixar el preu final a les
famílies, si reduïm la part que fa referència a la crema de combustibles fòssils.
Es fa del tot necessari poder accedir a energies renovables i autoconsum, malgrat que
la legislació que el Govern ha promulgat va clarament en contra d’aquesta estratègia.
Aquesta normativa no contribueix a pal·liar la pobresa energètica ni a la lluita contra
el canvi climàtic
Per això cal fomentar les energies renovables, cal solucionar la pobresa energètica,
millorar el confort de les famílies, la seva situació econòmica i també la lluita contra
el canvi climàtic perquè en qualsevol cas és necessari baixar el consum energètic i les
emissions de gasos d’efecte hivernacle.
LA POBRESA ENERGÈTICA
La Unió Europea a través de les seves normes, obliga a garantir els subministraments
bàsics a les persones vulnerables, prohibint els talls d’energia. Fins ara, les grans
companyies no han fet cas a la normativa europea o nacional ni als acords sobre
pobresa energètica aprovats pel Parlament de Catalunya. Malauradament hem hagut
de lamentar la mort d’una persona gran a Reus perquè la situació arribés a un punt
d’inflexió.
Quan es parla de pobresa energètica estem parlant d’una conseqüència més de la
greu crisi social i econòmica en què estem immersos. A Catalunya, masses persones
estan en el llindar de la pobresa i no poden mantenir la seva llar a una temperatura
adequada ni pagar les factures de llum i gas. L’any 2015, un 19,6% dels i les catalanes
manifestaven tenir dificultats per pagar les despeses de l’habitatge on residia i el
10,9% de les llars catalanes declaraven no poder mantenir l’habitatge a una
temperatura adequada, més del doble respecte al 2008.
No podem obviar que les causes de la pobresa energètica també van més enllà de la
crisi econòmica, esdevenint un fenomen estructural que respon principalment a
l’increment dels preus dels subministraments bàsics.
El passat 19 de gener es va presentar un text de conveni entre la Generalitat i les
companyies amb l'objectiu de concertar mesures de suport a unitats familiars en
situació de pobresa energètica. Aquest conveni ha estat consensuat entre la
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Generalitat, les Diputacions, l’AMB, la FMC i l’AMC. És el torn ara de la Generalitat,
que haurà de signar amb les companyies aquest compromís que assumeixin el 50%
de les despeses generades per aquest tipus de pobresa, percentatge que segurament
és insuficient. L'objectiu és evitar els talls de subministrament i un repartiment del
cost entre totes les parts implicades.
El protocol estableix que les companyies subministradores hauran d'informar dels
drets que tenen les famílies en tots els avisos per manca de pagament. Abans
d'interrompre qualsevol subministrament, les empreses subministradores hauran de
sol·licitar als serveis socials un informe que acrediti si la persona es troba en situació
de "risc d'exclusió residencial".
El procediment estableix que l’Ajuntament haurà d'enviar un informe a l'empresa en
un termini de 15 dies. En cas de no enviar-lo, s'entendrà que la persona o la família
es troben en una situació de risc d'exclusió residencial. També haurem d'informar a
aquestes famílies dels ajuts de què disposen. Un cop s'hagi fet aquest procediment,
les empreses subministradores hauran de mantenir el subministrament mentre duri
aquesta situació de risc.
LA QUALITAT DEL SUBMINISTRAMENT: VOLEM INVERSIONS!
També exigim una auditoria per saber el valor real de la producció elèctrica i reclamar
els nostres drets.
La ciutadania i les administracions no ens podem quedar de braços creuats davant els
talls intermitents de les companyies, que en els últims anys es produeixen massa
sovint. No admetrem com a excusa un suposat mal ús de l’energia per part del
consumidor per justificar els continus talls en el subministrament. Cal requerir un pla
d’inversions per al sanejament i millora de la xarxa elèctrica a la nostra ciutat. És
necessària una modernització i reforç de les instal·lacions.
També cal reclamar un pla d’inversions per a la retirada de pals que fan de les voreres
de la nostra ciutat un veritable problema, doncs no permeten transitar amb llibertat
pes carrers de la ciutat i incompleixen clarament la legislació en accessibilitat. Fa més
de 10 anys que les companyies no inverteixen en la retirada d’aquests pals que
ocupen la via pública de manera indiscriminada.
Per tot l’exposat proposem en aquest Ple municipal els següents ACORDS:
1. Instar a les companyies subministradores a que signin de manera immediata el
conveni elaborat per les institucions locals i la Generalitat per evitar els talls de
subministrament i l’assumpció per part de les companyies del 50% dels costos
derivats.
2. Instar a les companyies elèctriques al sanejament i modernització de les
instal·lacions elèctriques a la nostra ciutat, contribuint així a la millora de la qualitat
del servei.
3. Instar a les companyies elèctriques a què realitzin un pla d’inversions per a la
retirada de pals que existeixen en molts carrers de la nostra ciutat, que les fan
intransitables i que no compleixen amb la llei d’accessibilitat.
4. Introduir clàusules en els plecs dels contractes de subministrament municipal
perquè es tingui en compte l’energia renovable, així com, els tipus de taxes i impostos
per l’ús del domini públic que fan les companyies.
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5. Enviar aquesta moció al Síndic de Greuges, a les Organitzacions de Consum de
Catalunya, i a totes les entitats del nostre municipi, així com la seva publicació al web
municipal..
Intervencions:
El Sr. Abraham Requena, explica la moció presentada pel seu grup, manifesta la
vulnerabilitat dels ciutadans davant aquesta situació i com s’aprofiten les companyies
elèctriques. Denuncia la pujada de les tarifes i demana la creació d’una regulació per
tal d’evitar aquestes pujades. Tot seguit llegeix els acords.
La Sra. Anna Montes, explica que el problema que tenen, és el tema de la titularitat,
ja que en moltes ocasions qui hi viu no és el titular de la línia. Explica que amb les
companyies que treballen a Santa Eulàlia mai s’hi ha tingut cap problema i han facilitat
molt les coses. Demana que s’estableixi un reglament per tal de que cap persona es
quedi sense energia elèctrica. Denuncia als polítics que en sortir del seu càrrec electe,
formen part dels consells de grans companyies.
El Sr. Francesc Montes, manifesta que ells estan d’acord amb la defensa de la pobresa
energètica. Considera que a nivell municipal no tenen aquest problema, ja que el
tracte amb Estabanell és excelent. Creu que a Santa Eulàlia no es necessària aquesta
moció ja que es podria considerar un lleig a Estabanell.
El Sr. Abraham Requena, està d’acord amb la regidora Anna Montes pel que fa a les
portes giratòries dels càrrecs electes. Pel que fa al tema de la pobresa energètica, tot
i el bon tracte d’Estabanell, s’ha de parlar amb la resta de companyies que també
subministren al municipi.
Es sotmet la moció a votació i aquesta queda aprovada per majoria absoluta.
A favor: 5 PU, 4 I-ERC, 1 PSC, 1 ICV-EUIA
Abstencions: 2 PdeCAt
En contra:14.- Afers urgents i sobrevinguts
No n’hi ha.
15.- Precs i preguntes
ICV-EUIA
Darrerament hem observat entre els veïns del poble la percepció que
s’estan fent tales indiscriminades a diverses zones del municipi, bé perquè
ens ho han preguntat directament o bé perquè ens han arribat comentaris al
respecte.
El Sr. Jordi Orriols, respon que en el proper Tornaveu s’informarà el motiu del qual
s’estan duen a terme les tales. Explica que la competència és de la Generalitat, tant
l’atorgament dels permisos com la supervisió. Des de l’Ajuntament es pot fer un
seguiment, avisar als Agents Rurals per veure si es compleixen les condicions.
L’Ajuntament no té competència en aquest àmbit, és competència total de la
Generalitat. La majoria de boscos de Santa Eulàlia són privats i els propietaris ja s’han
posat en contacte amb la Generalitat per aconseguir aquests permisos. S’han obert
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moltes pistes noves que abans eren corriols i l’únic que pot fer l’Ajuntament és fer el
seguiment de la validesa d’aquests permisos.
Demanem informació sobre el Consell social.
La Sra. Anna Montes, respon que el Consell Social està constituït, demana disculpes
per no convocar-lo, comenta que a diferència de les altres comissions no s’exigeix
que sigui un regidor, sinó que pot ser algú del propi partit. Comenta que el proper 25
d’abril és celebrarà la propera reunió.
PSC
Saber si s’ha establert algun tipus de conveni similar al de Estabanell amb
elèctrica Caldense.
L’Alcalde, respon que serà contestada en el següent ple.
Respecte la moció de la rotonda a la Vall que es va aprovar en ple, vol saber
quines actuacions s’han fet des de l’Ajuntament després d’aquesta moció i
després de la comissió de vialitat.
L’Alcalde, respon que va ser un tema que es va tractar a la Comissió de vialitat, des
de l’Ajuntament s’ha passat la moció als òrgans corresponents, a la Comissió es va
establir que segons criteris policials i que les pilones situades al carrer antic de
Granollers havien de continuar situades en aquell punt per temes de seguretat.
El Sr. Abraham Requena, com a replica, comenta que la moció també incorporava
millorar l’enllumenat dels carrers propers, i que segons converses amb la brigada,
aquests no tenien coneixements de millora d’enllumenat en aquella zona.
L’Alcalde, respon que actualment la brigada no té cap comunicat de millora, ja que
s’ha de fer un estudi a nivell tècnic de com millorar l’enllumenat. Manifesta que està
previst ens els pressupostos la millora d’enllumenat en certs sectors del municipi.
Respecte la moció aprovada pel ple del maig 2016 sobre el dia mundial contra
l’homofòbia, voldria saber que s’està fent al respecte, ja que considera que
no s’està duent a terme els acords de la moció. Concretament el baner a
l’Ajuntament per denunciar comportament contra l’homofòbia i el pla local
municipal contra la lgtbfobia
L’Alcalde, respon que serà contestada en el següent ple.
Vol saber les accions del govern per tractar el tema de convivència del rieral.
L’Alcalde, respon que s’està treballant amb el tema d’una okupació, que des de
l’Ajuntament ja s’han reunit amb els veïns del Rieral i s’estan fent actuacions per
solucionar el problema tot i les limitacions competencials.
Precs
La Sra. Elvira Mas demana que es netegi el voral de la carretera de Barcelona direcció
a Bigues, ja que en l’estat actual es difícil que s’hi pugui circular.
L’alcalde respon que n’està al corrent i que ho tenen en compte.
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EL Sr. Pere Cabot, explica que els plens són molt important però que s’hi han de
tractar temes importants. I demana que s’estableixi s’hauria d’establir algun
reglament o que s’acordi una manera de funcionar pel que fa a les intervencions dels
regidors en els plens ja s’acaben convertint en diàlegs. Que es podria tractar en una
comissió Informativa i consensuar-ho entre tots.
L’alcalde comenta que els plens es regeixen pel ROM, i que si cal, amb l’acord de tots
el regidors, es pot modificar pel que fa a les intervencions al ple.
I a les 22:10 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

Pàgina 25 de 25

