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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
  
Caràcter:       Ordinari 
Data:           25/05/2017 19:30:00 
Lloc:             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 
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 25 de maig 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. Aprovació de l’acta anterior 
2. Informació diversa 
3. Donar compte dels Decrets i Resolucions d’Alcaldia 
4. Aprovació de la revisió del padró d'habitants a 1 de gener  de 2017 
5. Aprovar la incorporació al nomenclàtor municipal el nom de diversos carrers 
6. Moció contra la cosificació de les dones al circuit de Barcelona-Catalunya  
7. Moció d'adhesió al pacte nacional pel referèndum 
8. Moció referent a la reinversió del superàvit a l'administració local per a la 

millora dels serveis públics i l'execució d'inversions prioritàries. 
9. Moció de l'UGT contra la contractació d'empreses multiserveis 
10. Moció per a la promoció de l'ús de vehicles elèctrics 
11. Afers urgents i sobrevinguts 
12. Precs i preguntes 

 
1.-Aprovació de l’acta anterior 
 
Hi ha dues actes a aprovar, una del ple extraordinari de 12 de gener de 2017 i 
l’altre del ple ordinari de 30 de març de 2017. 
 
Posades les actes a votació, aquestes queden aprovades per unanimitat 
 
2.-Informació diversa 
 
L’Alcalde informa que el proper dia 10 de juny a les 10 del matí a La fàbrica hi ha el 
retorn del quadern de debat i al mateix temps es presentarà el projecte educatiu de 
poble “Pep i Laia”. Creu que el projecte tindrà una llarga durada i marcarà el futur 
de Santa Eulàlia.  
 
3.- Donar compte dels Decrets i Resolucions d’Alcaldia    
 
L’alcalde dóna compte dels decrets i resolucions dictades entre els mesos 1 de març 
de 2017 a 30 d’abril de 2017, que corresponen als números del 90 al 147. 
 
4.- Aprovació de la revisió del padró d'habitants a 1 de gener  de 2017    

 
Atès que el Departament d’Estadística de la Diputació de Barcelona realitza la gestió 
informatitzada del padró d’habitants d’aquest municipi, i que ha confeccionat el 
resum numèric del Padró Municipal d’Habitants corresponent a 01-01-2017 de la 
població del terme municipal dels Santa Eulàlia de Ronçana, segons les dades que 
es relacionen a continuació: 
 
1.  Xifra Final Ajuntament:  7.125   
 
Homes: 3.575 
Dones:  3.550 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
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Primer.- Aprovar el resum numèric del Padró Municipal d’Habitants a 01-01-2017 
amb una xifra total de 7.125 habitants. 
 
Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada per unanimitat  
 
5.-   Aprovar la incorporació al nomenclàtor municipal el nom de diversos 
carrers. 
   
Atès que s’ha comprovat que  el nom de diversos camins del municipi no estan  
inclosos al nomenclàtor municipal. 
 
Vist l’acord de la Comissió de Vialitat de 28 de març de 2017 i l’informe dels Serveis 
Tècnics Municipals de 15 de maig de 2017, en que proposen la incorporació dels 
següents vials al nomenclàtor municipal: 
 

 Camí de la Casa Vella 
 Camí de la Deixalleria 
 Camí dels Ametllers 
 Camí de la Vall 
 Camí de Can Careta 
 Camí de Can Just 
 Camí de Can Fluvià 
 Camí de Can Plantadeta 
 Camí de Can Magret 
 Camí de la Font del Rector 

 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Aprovar provisionalment la modificació  i la incorporació al nomenclàtor 
municipal dels següents vials: 
 

 Camí de la Casa Vella 
 Camí de la Deixalleria 
 Camí dels Ametllers 
 Camí de la Vall 
 Camí de Can Careta 
 Camí de Can Just 
 Camí de Can Fluvià 
 Camí de Can Plantadeta 
 Camí de Can Magret 
 Camí de la Font del Rector 

 
Segon.-Sotmetre a informació pública el present acord durant el termini de vint 
dies, mitjançant la inserció d’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al 
tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la web municipal, als efectes que els interessats 
puguin examinar l’expedient i presentar les al·legacions que estimin oportunes. En 
el supòsit de no presentar-se cap al·legació, l’acord provisional esdevindrà definitiu 
de forma automàtica.  
 
Intervencions: 
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L’alcalde, manifesta que es va detectar que alguns carrers no estaven inclosos dins 
el nomenclàtor municipal i s’han incorporat després de tractar-ho a la comissió de 
vialitat. 
 
Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada per unanimitat  
 
6.-   Moció contra la cosificació de les dones al circuit de Barcelona-
Catalunya     
 
Les violències masclistes tenen el seu origen en una estructura social i cultural  
basada en el patriarcat, amb repercussions en àmbits molt diversos de les nostres 
vides quotidianes. La flagrant desigualtat existent entre dones i homes no és un 
producte accidental ni inevitable en l’evolució de les societats humanes, sinó un 
desenllaç i un mètode interessats ,contra els que hem de lluitar amb contundència. 
 
Aquestes patrons de desigualtat i opressió del gènere femení es difonen 
constantment a través dels mitjans de comunicació en les seves múltiples variants i 
suports tecnològics. 
 
En aquest sentit, la publicitat juga un paper fonamental, donat que a més de ser un 
instrument de consum, és també una eina ideològica i una manera de percebre la 
realitat social. 
 
A aquest efecte, tant Catalunya com l’Estat espanyol, entenent la gravetat de la 
situació, han aprovat lleis que han d’assentar les bases per a la construcció d’una 
societat més justa i més igualitària. 
 
Així, la “Ley General de Publicidad” (34/88,11 de novembre), declara en el seu 
article 3r,“il·lícita la publicitat que presenti les dones de forma vexatòria, bé sigui 
utilitzant particular i directament el seu cos o parts del mateix com a simple objecte 
desvinculat del producte que es pretén promoure, bé sigui la seva imatge associada 
a comportaments estereotipats que vulnerin els fonaments del nostre ordenament 
contribuint a generar violència”. Violència a la que es refereix la Llei Orgànica 
1/2004,  de 28 de desembre, de “Medidas de protección integral contra la violència 
de género”. 
 
També la “Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y Hombres”(3/2007,22 
de març),considera en el seu article 41è “il·lícita la publicitat que comporti conducta 
discriminatòria d’acord amb aquesta Llei”. 
 
Per la seva banda, la “Ley General de la comunicación audiovisual”(7/2010, 31 de 
març),estableix a l’article 4.2. que “la comunicació audiovisual mai podrà incitar a 
l’odi o a la discriminació per raó de gènere(...)i ha de ser respectuosa amb la 
dignitat humana i els valors constitucionals, amb especial atenció a l’erradicació de 
conductes afavoridores de situacions de desigualtat de les dones”. 
 
I a l’article 18.1. de la mateixa Llei, també es fa constar que “està prohibida tota 
comunicació comercial que vulneri la dignitat humana o fomenti la discriminació per 
raó de sexe.(...)Igualment, està prohibida tota publicitat que utilitzi la imatge de la 
dona amb caràcter vexatori o discriminatori”. 
 
També la Llei catalana d’Igualtat efectiva de dones i homes(17/2015, 21 de juliol), 
es pronuncia en el mateix sentit, al llarg de tots els punts de l’article 25. 
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Atenent la legislació exposada, cal concloure que presentar el cos de la dona com a 
decorat i reclam per a captar l’atenció del públic és una pràctica clarament il·lícita, 
que les administracions públiques tenim l’obligació d’evitar. 
 
En aquest sentit, proposem actuar contra una pràctica habitual i molt estesa en el 
món de l’esport, consistent en la col·locació, per part de les empreses 
organitzadores o patrocinadores, de dones en llocs visibles de l’activitat, amb l’únic 
propòsit de captar l’atenció del públic, encara que la seva presència estigui 
totalment desvinculada de l’activitat esportiva. 
 
És el cas de molts events esportius d’alt nivell com, en el cas de Montmeló, els 
Grans Premis de Fórmula 1 i de Moto GP, on podem trobar dones de bellesa 
estereotipada a les zones de Pisos Box, als accessos de Paddock, a la recta de 
sortida (les conegudes com a “paraigüeres”),i fins i tot a la zona del pòdium. 
 
Per això, denunciem aquesta pràctica il·lícita i que ha de ser erradicada d’una 
societat moderna i igualitària com la nostra. Cal acabar amb el tracte injust i 
denigrant de les dones, deixant d’igualar-les a un objecte ornamental, deixant de 
cosificar-les i d’hipersexualitzar-les. 
 
Per tot l’exposat, el Grup Municipal d’ICV-EUiA a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana, proposem al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.-Recolzar l'Ajuntament de Montmeló en la seva decisió d'instar al Circuit de 
Barcelona-Catalunya, a Formula One Group, a la Federació Internacional 
d’Automobilisme i a Dorna Sport S.L. a complir la legislació vigent, tant a nivell 
autonòmic com estatal, i eliminar del Circuit de Montmeló totes les pràctiques en les 
que s’utilitzi el cos de les dones com a ornament i reclam per a captar l’atenció del 
públic, mitjançant el foment d’estereotips que cosifiquen les dones i fomenten la 
discriminació, la desigualtat i la violència de gènere. 
 
Segon.- Recolzar  l’Ajuntament de Montmeló en la decisió de no tolerar la 
cosificació de les Dones i d'actuar legalment contra aquelles empreses que 
incompleixin la legislació en aquesta matèria. 
 
Tercer.-Comunicar aquest acord al Circuit de Barcelona-Catalunya, a Formula One 
Group, a la Federació Internacional d’Automobilisme i a Dorna SportS.L., així com 
als sindicats CCOO i UGT, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques. 
 
Intervencions: 
 
La Sra. Elvira Mas, procedeix a llegir els acords de la moció i seguidament explica 
els motius pels quals el seu grup presenta la moció. 
 
L’alcalde manifesta que estan totalment d’acord amb la moció presentada. 
 
La Sra. Cristina Gallego, considera que s’hauria de denunciar més aquestes accions i 
que s’iguali igual en homes i en dones.  
 
El Sr. Abraham Requena, comenta que els poders públics són els primers que 
haurien d’aplicar la legislació vigent i considera que és una practica que s’hauria 
d’eradicar. 
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Sotmesa la moció a votació, aquesta s’aprova per unanimitat  
 
7.-   Moció d'adhesió al pacte nacional pel referèndum    
 
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El 
passat mes de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en 
el Pacte Nacional pel Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada per 
Joan Ignasi Elena, Maite Arqué, Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura 
Gil, Itziar González, Francesc Pané i Carme Porta. 
 
El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el 
manifest, els objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest 
expressa el següent: 
 
Manifest Pacte Nacional pel Referèndum  
 
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té 
indubtables arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament 
al llarg del temps. Avui, Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per 
innegables raons d’història, lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que 
les seves estructures polítiques no el reconeguin així.  
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident 
davant del món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui 
recull la voluntat d’una gran majoria de la seva població.  
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix 
el de decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una 
majoria de ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo 
mitjançant un referèndum.  
Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans 
mitjançant un referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la 
determinació cívica, pacífica i democràtica que han expressat les multitudinàries 
mobilitzacions de la societat organitzada a favor del seu dret a decidir.  
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret 
constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb 
l’Estat.  
Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política 
dels Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, 
ha de ser entès com un instrument per trobar solucions democràtiques als 
problemes polítics i no per crear-ne de nous o per agreujar els existents. 
Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST 
entenem el referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que 
permet el debat polític plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords 
eficaços.  
Per tot això :  
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats 
polítiques i els apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions 
i les garanties justes i necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut 
per la comunitat internacional, el resultat del qual haurà de ser políticament 
vinculant i efectiu.  
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es 
manifesta la voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i 
acords que hi sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum.  
Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la 
lliure expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de 
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Catalunya han expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat 
espanyol.  
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes 
polítics. I ho fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats 
modernes: el coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que 
s’expressa amb el vot.  
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per 
això és necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de 
condicions entre les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya. 
 
Aquest Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari de data 18 de juliol 
de 2013, llur adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als objectius que 
perseguia el mateix.  
 
En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de 
manifestar l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya 
decideixi llur futur, aquest Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb la 
ciutadania de Catalunya i als valors expressats en el manifest del Pacte Nacional pel 
Referèndum 
 
Per tot això, els grups municipals d’Independents-ERC, Poble Unit, PdCAT i ICV EUiA 
proposen al Ple Municipal els següents:  
 
ACORDS 

 Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM. 
 

 Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.  
 

 Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin 
al Pacte Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest. 
 

 Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament 
de  
Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per 
la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).  

Intervencions: 
 
El Sr. Ramon Vilageliu, explica els motius pels quals es presenta la moció, considera 
que una moció presentada per l’AMI i com a membres d’aquesta associació, no 
tindria sentit no acceptar-la. Pel que fa al tema de modificar-la argumenta que és 
un manifest i aquest no es pot modificar.  
 
El Sr. Abraham Requena, explica els motius pels quals no està d’acord amb el 
manifest presentat a la moció. Considera que a través d’aquesta via no s’arribarà a 
solucions. El PSC aposta pel diàleg i pel pacte. Creu que aquest conflicte no 
afavoreix a cap dels governs actuals. Manifesta que creu que s’ha de votar però 
votant sobre la legalitat, és a dir, reformant la constitució i que reconegui un estat 
plurinacional, solucionant així el conflicte de les competències. S’hauria de crear una 
cambra del senat amb seu a Barcelona amb competències assignades en clau 
federal. Manifesta que hi ha un conflicte polític i que aquest només podrà ser 
abordat i solucionat des de la política. Defensa la constitució del 78 ja que va ser 
acceptada i aprovada pels catalans, tot i que reconeix actualment té mancances. 
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Creu en una tercera via, la via del pacte entre Catalunya i Espanya. Motiva el seu 
vot i s’abstindrà  ja que considera aquesta no és la via. 
 
El Sr. Ramon Vilageliu, manifesta que no es una majoria irreal, és una majoria que 
ha votat al poble i que es veu reflectida al parlament. Creu que parlar d’una reforma 
de la constitució no té sentit ja que fa molt temps que es demana i no s’ha 
aconseguit, per això s’ha de buscar una altre via diferent al pacte amb Espanya. 
Considera que quan anys enrere els independentistes eren una minoria, sempre 
s’han mantingut al marge, ara que són una majoria ho tiren endavant perquè tenen 
legitimitat.  
 
Sr. Francesc Montes, creu que les persones no s’han d’adaptar a les lleis, sinó que 
les lleis s’han d’adaptar als costums de les persones, pensa que això es el que passa 
amb el referèndum, que el govern espanyol no s’adapta a la realitat. Manifesta que 
l’argument socialista es contradiu, ja que es manté en una posició en la qual no 
recolza l’argument del govern espanyol però tampoc recolza a Catalunya. Creu que 
els socialistes haurien de lluitar perquè a la pregunta s’inclogués l’opció d’un estat 
federal si és el que volen.  
 
El Sr. Esteve Aymà, diu que no hi ha un conflicte permanent a la societat catalana, 
l’únic problema que hi ha és que el govern català defensa el que el poble vol i el 
govern espanyol no ho accepta, però en cap cas hi ha un conflicte intern a 
Catalunya. Un 82% de la població catalana vol que es faci un referèndum, per tant 
no hi ha un conflicte. Posar les urnes és acceptar la voluntat popular. 
 
Sotmesa la moció a votació, aquesta es aprovada per majoria absoluta. 
 
A favor: 5 PU, 4 I-ERC, 2 PdeCat, 1 ICV-EUIA 
Abstencions: 1 PSC 
En Contra: - 
 
8.-   Moció referent a la reinversió del superàvit a l'administració local per a 
la millora dels serveis públics i l'execució d'inversions prioritàries.    
 
L’Entrada en vigor l’any 2012 de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera va suposar per als municipis una evident pèrdua 
d’autonomia en la gestió dels seus recursos. D’una banda l’estabilitat 
pressupostària, entesa com l’equilibri entre ingressos i despeses no financers, va 
suposar una forta restricció en els primers anys de consolidació dels comptes 
municipals. D’altra banda, la prioritat absoluta del pagament d’interessos i deute 
públic, derivada d’una modificació de la Constitució que posava els interessos 
dels bancs per davant de l’interès públic. Finalment, una vegada consolidat 
l’equilibri pressupostari i la reducció de l’endeutament, els ajuntament es troben 
amb la restricció de la regla de la despesa que limita l’increment dels pressupostos 
municipals al creixement de l’economia en termes de PIB, malgrat que la pròpia 
evolució de l’economia ha provocat un increment d’ingressos que podrien ser 
retornats a la ciutadania. 
 
Si bé l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) defineix 
aquesta norma com una eina que permet acumular superàvits en etapes de 
creixement econòmic per utilitzar-los en etapes de recessió, entenem que la 
recuperació macroeconòmica en termes de PIB no s’ha vist reflectida a les 
economies domèstiques ni a les pimes, de manera que els ajuntaments hem de 
seguir aportant recursos per donar resposta a les nombroses necessitats socials 
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existents, així com a la implementació de polítiques de foment de l’ocupació i 
l’activitat econòmica. 
 
D’altra banda, l’Estat espanyol efectua la distribució del marge de dèficit públic 
sense considerar el pes de la despesa pública que assumeixen els diferents nivells 
d’administració, resultant aquesta distribució clarament injusta amb les comunitats 
autònomes i amb els municipis. En el cas dels ajuntaments s’autoritza dèficit zero, 
però a la pràctica l’aplicació de la regla de la despesa provoca que acumulin 
superàvits estructurals que després serveixen per compensar l’incompliment dels 
objectius de dèficit del propi Estat espanyol. 
 
La conseqüència de tot plegat és que els ajuntaments porten cinc anys consecutius 
acumulant superàvits que després només poden destinar a reduir endeutament o bé 
tenir-los aturats als bancs. L’any 2016 el superàvit de les administracions locals va 
ser 7.083 milions d’euros, un 0,64% del PIB. La suma dels superàvits dels cinc 
darrers exercicis és gairebé de 26.000 milions. 
 
El projecte de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2017, aprovat pel Consell 
de Ministres, no incorpora canvis en la destinació del superàvit de les entitats locals, 
conservant només el petit marge per a inversions financerament sostenibles i amb 
l’agreujant que no serà d’aplicació fins que no s’aprovi de manera definitiva el 
pressupost, previsiblement al mes de juny. 
 
Si bé és necessari adoptar una mínima disciplina en matèria d’estabilitat 
pressupostària per evitar els excessos d’altres èpoques, també entenem que 
aquestes normes han de ser proporcionades i coherents amb la situació 
econòmica de cada ajuntament. En aquest sentit, reivindiquem que els 
ajuntaments que compleixen els requeriments en matèria d’endeutament i tinguin 
romanent de tresoreria positiu puguin utilitzar lliurement els seus superàvits i 
posar-los a disposició de la ciutadania, ja sigui en forma de polítiques socials, 
promoció econòmica i ocupació o bé per dur a terme aquelles inversions necessàries 
per al municipi. 
 
Atès que l’any 2016 les administracions locals van obtenir un superàvit de 7.083 
milions d’euros, un 0,64% del PIB, i acumulen cinc anys consecutius de superàvits. 
Atès que el conjunt d’administracions locals ha reduït considerablement el seu 
volum d’endeutament i gairebé el 50% dels municipis tenen deute zero. 
 
Atès que el projecte de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2017 no incorpora 
canvis en la destinació del superàvit de les administracions locals i que el marge per 
a destinar a inversions financerament sostenibles es veurà molt condicionat per 
l’endarreriment en l’aprovació definitiva dels pressupostos de l’Estat. 
 
Per tot l’exposat, el grup D’Iind-Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana proposa d’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer. Instar al Govern de l’Estat que autoritzi, de manera urgent, que els 
ajuntaments puguin reinvertir, sense cap limitació, els superàvits resultants de la 
liquidació del pressupost 2016 i que aquesta reinversió no computi en els càlculs per 
al compliment de la regla de la despesa ni l’estabilitat pressupostària. 
 
Segon. Instar al Govern de l’Estat que autoritzi als ajuntaments amb una ràtio 
d’endeutament inferior al 60% sobre els ingressos corrents a fer ús del romanent de 
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tresoreria per a l’execució d’inversions prioritàries, sense que aquestes computin en 
els càlculs per al compliment de la regla de la despesa ni l’estabilitat pressupostària, 
computant només la previsió de despesa estructural que pugui comportar la 
inversió. 
 
Tercer. Cercar les eines que permetin retornar aquests recursos a la ciutadania, en 
forma de millors serveis públics i inversions prioritàries, garantint la sostenibilitat de 
les finances municipals. 
 
Quart. Comunicar aquest acord al Govern espanyol, a la Generalitat de Catalunya, 
a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a la 
Federació Espanyola de Municipis i Províncies. 
 
Intervencions: 
 
El Sr. Pere Cabot, explica la moció presentada pel seu grup, considera que els 
impostos dels ciutadans han de servir per una millora del municipi. Presenten 
aquesta moció per instar a les administracions superiors que modifiquin allò que 
sigui necessari. Per altra banda l’Ajuntament ha d’intentar no tenir superàvit i 
d’aquesta manera els diners es destinaran al poble. Procedeix a llegir els acords de 
la moció. 
 
Alcalde, diu que votaran afirmativament, i que creu que també s’ha de modificar 
com es calcula el superàvit. 
 
El Sr. Francesc Montes, manifesta que en aquest país tenim la costum d’anar d’un 
extrem a l’altre, pensa que el fons de la llei no està mal pensat, però sí que està 
mal aplicada. Diu que estan d’acord amb aquesta moció. 
 
El Sr. Abraham Requena, manifesta que estan d’acord amb la moció, creu que el 
Partit popular està cometent un error amb l’aplicació d’aquesta llei, que primer s’han 
de prioritzar les prestacions socials abans de tot. 
 
El Sr. Pere Cabot, demana que es facin les millors lleis possibles, les lleis s’han de 
poder canviar, i s’han de canviar des de dalt i des de baix i donar veu als ciutadans.  
 
Sotmesa la moció a votació, aquesta es aprovada per unanimitat  
 
9.-   Moció de l'UGT contra la contractació d'empreses multiserveis    
 
Des del 2012 la reforma laboral del govern del Partit Popular (PP) ha suposat un 
profund desequilibri en les relacions laborals, fent que les grans companyies i 
corporacions posseeixin un instrument demolidor per precaritzar els llocs de treball 
i devaluar salaris, utilitzant societats que, abusant del dret, contribueixen a un 
empobriment de la treballadora i el treballador.  
 
Que aquesta pràctica ha estat utilitzada de forma massiva per les anomenades 
«empreses multiserveis» que estableixen convenis per sota de les condicions 
establertes en els convenis sectorials fins a límits insostenibles, límits que 
provoquen una autèntica ruptura del mercat laboral i que instauren competències 
deslleials fruit d’aquesta maquinació que altera de forma més que premeditada la 
lliure competència basada en la sostenibilitat social, la lleialtat i la seguretat.  
 
Aquest nou fenomen de subcontractació segrega les persones treballadores, ja que 
ha fet aparèixer una nova categoria professional que desenvolupa la seva activitat 
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en pitjors condicions que les persones que integren la plantilla d’una empresa 
tradicional de serveis. Hi ha un tracte desigual no justificat per a treball del mateix 
valor, fet que va en contra del que estableix l’article 23.2 de la Declaració Universal 
de Drets Humans.  
 
Les administracions públiques atorguen concessions per a la prestació de 
determinats serveis, i es produeixen sorprenents ofertes a la baixa de grans 
companyies que ja preveuen la utilització de mà d’obra provinent d’aquest model 
d’empresa, que redueixen substancialment els salaris d’aquestes persones 
treballadores i fan que indirectament aquesta administració sigui còmplice de 
pràctiques nefastes.  
 
Per tot això, el grup del PSC - CP insta a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana 
l’adopció dels següents ACORDS: 
  
Primer.- Prendre les mesures escaients, com ara clàusules socials incorporades als 
plecs de condicions que reconeguin el conveni sectorial de referència i els acords de 
millores laborals segons l’activitat del treballador i/o treballadora, per evitar la 
utilització directa o indirecta d’empreses multiserveis a l’administració pública, de 
tal manera que sempre es respecti el conveni sectorial per a qualsevol treballadora 
o treballador que efectuï el servei atorgat.  

Segon.-Fer públic el compromís d’aquesta moció a la ciutadania dels municipis de la 
comarca.  

Tercer.-Instar el Govern de la Generalitat a incrementar substancialment el nombre 
d’inspectors de Treball i a crear un òrgan d’actuació específic que persegueixi el que 
és un frau encobert a la seguretat social o bé, per defecte, que aquesta actuï 
d’ofici.  

Quart.- Convocar una mesa de negociació per crear un pacte entre sindicats, 
patronal i administració que estableixi els criteris per regular les subcontractacions i 
erradicar del territori pràctiques que precaritzen el mercat laboral.  

Cinquè.- Insta el Ple Congrés dels diputats a la derogació immediata de la reforma 
laboral, origen d’una exclusió social sense precedents.  

Sisè.- Enviar còpia d’aquesta resolució al president del Congrés dels Diputats, al 
president de la Generalitat de Catalunya, a la ministra d’Empleo i a la consellera de 
Treball.  

Setè.-Notificar l’acord del plenari a la UGT del Vallès Oriental.  

Intervencions: 
 
El Sr. Abraham Requena, presenta la moció presentada pel seu grup i procedeix a 
llegir el text de la moció.  
 
L’Alcalde, manifesta que votaran afirmativament. 
 
El Sr. Ramon Vilageliu, manifesta que també votaran afirmativament. 
 
El Sr. Francesc Montes, diu que està d’acord amb el fons de la moció, ja que s’ha de 
respectar els salaris mínims i tothom estigui respectat, però la llei actualment 
permet la subcontractació. Per tant aquesta moció també ve a dir que ens saltem la 
llei. Per aquest motiu diu que s’abstindran. 
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El Sr. Abraham Requena, creu que la moció no parla en cap moment de saltar-se la 
llei, sinó d’instar a les institucions que modifiquin la llei que sigui necessària.  
 
La Sra. Elvira Mas, manifesta que està d’acord amb el contingut general de la 
moció, però modificar algun acord respecte la creació d’una mesa de negociació aquí 
a Santa Eulàlia de Ronçana, ja que considera que no és necessari. Creu que en tot 
cas s’ha d’instar al govern a crear aquesta mesa e negociació.  
 
L’Alcalde, està d’acord amb la intervenció de la Sra. Elvira Mas i proposa votar 
aquesta moció amb la modificació aportada per la Sra. Elvira Mas en la qual s’insta 
a la Generalitat a crear la mesa de negociació i no crear una mesa a Santa Eulàlia. 
 
El Sr. Ramon Vilageliu, manifesta que també estan d’acord amb la modificació.  
 
Sotmesa la moció a votació amb la modificació, aquesta es aprovada per majoria 
absoluta. 
 
A favor: 5 PU, 4 I-ERC, 1 PSC, 1 ICV-EUIA 
Abstencions: 2 PdeCat 
En Contra: - 

 
10.-   Moció per a la promoció de l'ús de vehicles elèctrics    
 
El sol ens envia més energia en una hora de la que consumim en tot un any. Un 
dels principals agents d'aquest tipus d'emissions, són els vehicles de motor de 
combustibles fòssils (utilitzats majoritàriament). Per això la reducció de les 
emissions de CO2 i partícules en suspensió ateny al conjunt de la societat, des de 
les persones particulars, fins als col·lectius, entitats, empreses o institucions. 

Atès que un dels principals objectius de la Unió Europea és la reducció de les 
emissions d'elements contaminants a l'atmosfera (especialment CO2 i partícules en 
suspensió), tant per reduir-ne la contaminació com per combatre el canvi climàtic. 
 
Atès que considerem una obligació de les institucions, donar exemple al conjunt de 
la ciutadania en aquells aspectes que representen un interès general, com és el cas. 
 
Atès que considerem que la instal·lació d’una xarxa de punts de recàrrega elèctrica 
atrauria el turisme sostenible com a clientela fidel i agraïda per aquest servei; 
fomentant així el nostre municipi, la seva restauració, comerç i paisatgisme entre 
els i les persones amb cotxes elèctrics.  
 
Atès que Espanya és un dels 40 països amb més emissions de CO2 i que com a 
signant  de l’Acord de París 2015; es va comprometre a reduir les seves emissions 
de carboni “l’abans possible”, i fer tot el que estigui al seu abast, per treballar 
contra el canvi climàtic a la COP21. 
 
Per tot això, el grup del PSC - CP insta a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana 
als següents acords: 
 
PRIMER. En la mesura possible, totes les compres de vehicles que faci aquest 
Ajuntament es faran seguint criteris de sostenibilitat ambiental. Renovant 
progressivament la flota de vehicles de l’Ajuntament amb vehicles elèctrics. 
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SEGON. Sol·licitem la instal·lació de punts de recàrrega elèctrica en diferents punts 
de la vila, amb tarifes reduïdes per als/les santaeulaliencs/ques. 
 
TERCER. Instal·lar aquests punts de recàrrega de fonts d’energia renovable i 
sostenible en la mesura de les possibilitats, repartits pel municipi d’acord a criteris 
raonats d’accessibilitat per facilitar-ne el seu coneixement i difusió, acordats a la 
comissió de viabilitat. 
 
QUART. Incentivar l’ús dels vehicles elèctrics a la vila mitjançant diferents 
reduccions en matèria d’impostos de circulació, ajudes en l’adquisició dels vehicles.  
 
CINQUÈ. Afegir un criteri, per afavorir en els concursos públics, aquelles empreses 
que puguin demostrar que la seva flota és majoritàriament de vehicles elèctrics.  

SISÈ. Promoure que els serveis de mobilitat prestats a la ciutadania 
progressivament, siguin prestats amb vehicles elèctrics. 
 
Intervencions:  
 
El Sr. Abraham Requena, explica la moció presentada pel seu grup i procedeix a 
llegir la moció. 
 
L’Alcalde, manifesta respecte el punt quart, que en la primera part d’aquets estan 
d’acord, però respecta l’ajuda per l’adquisició de vehicles elèctrics consideren que és 
un bé privat. Proposa una modificació, eliminar l’apartat de ajudes per adquisició de 
vehicles. 
 
El Sr. Ramon Vilageliu, manifesta que també està d’acord amb aquesta modificació, 
ja que no consideren adequada aquesta ajuda.  
 
El Sr. Abraham Requena, diu que s’intenti estudiar aquest tema i que s’estudiï les 
ajudes a les ordenances. Manifesta que accepta el canvi.   
 
En relació al punt Segon on diu:  Sol·licitem la instal·lació de punts de recàrrega 
elèctrica en diferents punts de la vila, amb tarifes reduïdes per als/les 
santaeulaliencs/ques. 
L’Alcalde, explica que s’instal·laran punts de recàrrega a Santa Eulàlia i el seu 
funcionament, i on parla de reduir les tarifes als santaeulaliencs/ques, diu que 
s’hauria d’eliminar aquest últim apartat ja que es anticonstitucional.  
 
Sotmesa la moció a votació, aquesta es aprovada per unanimitat  
 
11.- Afers Urgents 
 
No hi ha afers urgents o sobrevinguts 
 
 
12.-Precs i preguntes 
 
Preguntes del ple passat pendents de resposta 
 
Preguntes PSC: 
 
Saber si s’ha establert algun tipus de conveni similar al de Estabanell amb 
altres companyies. 
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La Sra. Anna Montes, respon que actualment només s’ha fet aquest conveni amb 
Estabanell ja que ha estat l’única que s’ha ofert i ho ha proposat, però amb les 
altres companyies si que s’està aplicant la llei correctament. També fa una 
diferenciació entre distribuïdora i comercialitzadora. Distribuidora: Endesa i 
Estabanell. Comercialitzadora totes les altres, no tenim constància de quines són i 
n’hi ha moltes.  
 
Explica el protocol que segueixen aquestes comercialitzadores abans de realitzar un 
tall. Protocol entre empresa i serveis socials. Actualment no hi ha contacte amb 
Elèctrica Caldense.  
 
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 
 
La Sra. Anna Montes, respon respecte el pla local municipal contra la lgtbfobia, s’ha 
comentat en el consell social, i les diverses entitats han manifestat encabir-ho dins 
aquest consell social. Explica que el Consell Comarcal del Vallès Oriental podria fer 
un pla marc i els Ajuntaments petits com Santa Eulàlia s’hi pugui adherir. Considera 
que el Consell Comarcal té més recursos i més coneixements.  
 
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. 
 
Respecte les altres dues preguntes del ple anterior del mes de març el Sr. Abraham 
Requena manifesta que encara no han estat del tot contestades.  
 
L’alcalde, respecte a aquestes preguntes, repeteix la mateixa intervenció que consta 
en acta. Remarca que aquests temes es van tractar a la comissió de vialitat.  
 
El Sr. Abraham Requena, referent a la pregunta de la rotonda i la il·luminació del 
camí de Caldes, considera que els fanals i la il·luminació dels carrers són molt 
importants per reduir la sinistralitat a Santa Eulàlia i això no és competència de la 
Generalitat sinó de l’Ajuntament. Respecte  la comissió de vialitat, a l’ordre del dia 
d’aquesta no hi estava incorporat aquest punt, i desconeix si va ser tractat o no. El 
Sr. Abraham Requena, reitera la mateixa pregunta de que s’ha fet respecte la 
millora de la il·luminació. 
 
El Sr. Francesc Montes, constata que el tema de la rotonda es va tractar a la 
comissió de la vialitat. 
 
El Sr. Esteve Aymà, manifesta que segons informacions d’organismes superiors, 
s’està realitzant un estudi per millorar aquest punt.  
 
L’Alcalde, respon que aquesta informació que ha manifestat el Sr. Esteve Aymà, és 
la que tenen ells també, creu que primer s’ha de fer un estudi per després actuar de 
manera més adient.  
 
Les accions del govern per tractar el tema de convivència del Rieral. 
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L’Alcalde, comenta que hi ha una sèrie d’habitatges que han estat ocupats i que 
estan creant un conflicte social al barri. S’estan establint uns protocols tant pel que 
fa als empadronaments, com per serveis socials, com per la policia local. Des de 
l’Ajuntament s’està treballant per preveure el tema de les ocupacions, s’està parlant 
amb els bancs que són els propietaris. Comenta que és un tema molt complicat i de 
difícil tracte ja que en aquests habitatges molts cops hi ha menors. En aquells casos 
en que els pisos estan ocupats per persones en risc d’emergència social, 
l’Ajuntament no tira endavant el llançament. Tant l’Ajuntament com els barris s’han 
d’unir i anar de la mà per fer força. Manifesta que hi ha molta feina feta des de 
l’Ajuntament, feina que a la vista no es veu, però que en un futur tindrà resultat.  
 
Preguntes en aquest ple 
 
Preguntes PSC 
 
Saber el resultat la campanya de l’Ajuntament de posar els cartells dels 
impropis en els contenidors. Si està donant resultat. 
 
El Sr. Jordi Orriols, comenta que no està donant resultat aquesta campanya. I creu 
que quan es retiren les deixalles dels contenidors amb rapidesa dónes un missatge 
negatiu, ja que el ciutadà creu que si ho deixen allà, l’Ajuntament ràpidament ho 
recollirà. 
 
Ens agradaria conèixer, quin criteri hi ha per les informacions que hi ha a la 
web municipal. 
 
El Sr. Jordi Orriols, respon que no hi ha cap reglament, es segueix un criteri 
periodístic de l’àrea de comunicació.  
 
L’Alcalde, comenta que és l’àrea de comunicació qui té el criteri de penjar les 
noticies a la web, però que en cas de dubte qui decideix és el regidor de l’àrea i en 
cas final, el mateix govern de manera conjunta.  
 
Saber si hi ha alguna subvenció per les associacions de veïns que 
representa el nostre municipi, en cas de que no sigui així, pregunta si en un 
futur existiran.  
 
El Sr. Jordi Orriols, respon que no hi ha cap subvenció destinada a les associacions 
de veïns, el que sí que es fa es col·laborar amb ells amb les activitats que realitzen i 
organitzen. 
 
Prec del regidor Pere Cabot del grup d’I-ERC 
El regidor Pere Cabot, en relació a les intervencions dels regidors en el Plens i 
ateses les discordances que últimament s’hi produeixen,  formula un prec a la 
Corporació, perquè ja sigui en Junta de Portaveus o Comissió Informativa, s’acordi 
la manera de regular les intervencions i rèpliques dels regidors tant pel que fa a la 
seva durada com en el seu nombre, i si es necessari per a la seva efectivitat 
modificar el ROM.  
 
I a les deu del vespre 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 


