
1

 

 

 
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
 Caràcter:       Ordinari 
Data:           
30/11/2017 19:30:00 
Lloc:             Sala de Plens de l'Ajuntament 
 
 
Assisteixen 
 
Alcalde 
FRANCESC BONET NIETO 
Regidors 
JORDI ORRIOLS VILARÓ 
MONSERRAT TORRAS BAJONA 
ANNA Mª MONTES CABOT 
FRANCESC X. DANTÍ ESPINASA 
RAMON VILAGELIU RELATS 
ANGEL EXOJO LOZANO 
PERE CABOT BARBANY 
CRISTINA GALLEGO CABANAS 
FRANCESC MONTES CASAS 
ABRAHAM REQUENA RUIZ 
ELVIRA MAS POBLADOR 
 
Excusen la seva assistència 
 ESTEVE AYMÀ PEDROLA 
 
Secretària accidental 
Lurdes Gimeno Maspons 
 
Interventor accidental 
Bernat Calpe Palma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2

 

 

 
 
A la Sala Pau Casals de la Biblioteca- Casa de Cultura Joan Ruiz i Calonja, el dia 30 
de novembre 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. 
 
 
Obert l’acte per la presidència, es procedeix al debat dels assumptes inclosos en el 
següent 
 

ORDRE DEL DIA: 
 
 
1. Aprovació d’actes 
2. Informació diversa 
3. Donar compte dels Decrets i Resolucions d’Alcaldia 
4. Moció per la llibertat dels presos i preses polítiques catalanes 
5. Moció del grup PSC  amb motiu del 25 N, Dia Internacional per a l'eliminació 
de la violència envers les dones 
6. Moció del PSC, davant l'acte de l'Audiència Nacional de presó incondicional 
per l'ex-viceprident del Govern i set ex-consellers 
7. Moció del grup municipal PSC, davant la convocatòria de noves eleccions al 
Parlament de Catalunya el 21 de desembre i crida al diàleg i l'entesa entre 
institucions 
8. Moció d’I-ERC de rebuig a la destitució il·legal del President de la Generalitat 
i de tot el seu govern, de la dissolució il·legal de la legislatura i a la convocatòria 
il·legal d’eleccions autonòmiques 
9. Afers urgents i sobrevinguts 
10. Precs i preguntes 
 
 
 
1.- Aprovació actes  
 
Actes pendents d’aprovar: 20 de juliol i 19 d’octubre. 
 
L’Alcalde, explica en referència a l’acta del 20 de juliol, que quedava pendent, ja 
que es van proposar unes modificacions per part del PSC, però considera que l’acta 
que es va passar és la correcta. 
 
Es proposa l’acta a aprovació i aquesta es aprovada per tots a favor i PSC en contra   
 
Es sotmet l’acta del 19 d’octubre a votació i aquesta queda aprovada per 
unanimitat.  
 
 
2.- Informació diversa 
 
L’Alcalde, destaca que el dia 1 de desembre hi ha una acte a La Fàbrica a les set del 
vespre referent a uns dels actes de celebració dels 50 anys de la revista Ronçana. 
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3.- Donar compte al ple dels Decrets i Resolucions d'alcaldia    
 
L’alcalde dóna compte dels decrets i resolucions dictades durant el més d’octubre, 
que corresponen als números del  358 al 380. 
 
4.-Moció per la llibertat dels presos i preses polítiques catalanes 
 
El passat dilluns 16 d’octubre la justícia espanyola va decretar presó provisional per 
els presidents d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de l'Assemblea Nacional Catalana, 
Jordi Sánchez.  

El 27 d'octubre el Senat, fruit de l’acord entre PP, PsoE i Ciudadanos per a la 
suspensió de l’autonomia de Catalunya, aprovava aplicar l’article 155 de la 
Constitució Espanyola, liquidant, de facto, l’autonomia catalana. L'aplicació del 155 
és un atac més als drets dels catalans i les catalanes que se suma a les que ens 
hem vist sotmeses els darrers temps, com la censura, la violació del secret postal, 
les detencions de càrrecs públics, querelles i processos judicials contra govern, 
mesa del parlament i més de 700 alcaldesses i alcaldes, la brutal violència policial 
exercida l’1 d’octubre, el gran desplegament de forces policials que encara es manté 
a Catalunya i la intervenció i congelació dels comptes de la Generalitat de 
Catalunya.  

Seguint amb l'ofensiva de l'Estat contra Catalunya, el passat 30 d’octubre, el fiscal 
general de l’Estat va presentar davant l’Audiència Nacional i el Tribunal Suprem 
querelles per sedició, rebel·lió i malversació de fons públics contra el Govern de la 
Generalitat de Catalunya i contra la Mesa del Parlament de Catalunya, per haver dut 
a terme l’aplicació dels resultats de l’1-O.  

El passat 2 de novembre, el Tribunal Suprem va decidir aplaçar les declaracions dels 
i les membres de la mesa, entenent que es vulnerava el dret de defensa en citar-los 
amb només un dia d'antelació, sotmetent a vigilància policial la presidenta del 
Parlament, Carme Forcadell, i la major part dels membres de la mesa fins a la seva 
declaració prevista per al proper 9 de novembre.  

El mateix dia l’Audiència Nacional decretava presó provisional sense fiança per al 
vicepresident Oriol Junqueras, i els consellers Jordi Turull (Presidència), Josep Rull 
(Territori), Meritxell Borràs (Governació), Raül Romeva (Afers Internacionals), 
Carles Mundó (Justícia), Dolors Bassa (Treball) i Joaquim Forn (Interior) .  

En tots aquests empresonaments s'ha vulnerat la consideració bàsica del dret penal 
garantista d'evitar l'ingrés a presó fins que hi ha una condemna ferma, entenent 
que la presó és sempre el darrer recurs a aplicar. Es vulnera també el principi de 
respecte de la vida privada i familiar recollit en l'art. 8 de la Convenció Europea de 
Drets Humans sobre el dret al respecte de la vida privada i familiar, en mantenir els 
presos i les preses polítiques catalanes en presons allunyades del seu entorn social i 
familiar. D'altra banda també s'ha violat, en els trasllats des de l'Audiència Nacional 
fins a les presons de destí, el dret de les persones empresonades a no ser sotmeses 
a penes o tractes degradants incomplint amb la regla 45 de les Regles Mínimes per 
al tractament dels reclusos (ONU 1973), que expressament prohibeix «el trasllat 
dels detinguts, presos i penats en males condicions de ventilació o de llum, o per 
qualsevol mitjà que suposi un sofriment físic».  
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En el mateix procés, els membres del Govern a l'exili, pels que l'Audiència Nacional, 
havia reclamat una ordre de detenció internacional i l'extradició, el president de la 
Generalitat, Carles Puigdemont, i els consellers que l'acompanyen a Brusel·les 
Meritxell Serret (Agricultura), Toni Comín (Salut), Clara Ponsatí (Ensenyament) i 
Lluís Puig (Cultura), no hauran d'ingressar a presó i podran continuar a Bèlgica en 
llibertat. Així ho ha decidit el jutge que els ha interrogat. El magistrat els ha imposat 
com a única mesura cautelar que no surtin de Bèlgica, que resideixen en un lloc 
conegut i que es presentin als jutjats cada vegada que se'ls requereixi.  

Les resultes d'aquests processos són una prova inequívoca de l'ús arbitrari de la 
justícia espanyola amb finalitats polítiques, com ja s’havia vist en els casos dels 
presidents de l’ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, o contra els 
condemnats per haver organitzat la consulta del 9N. El tractament penal diferenciat 
i desproporcionat és un exemple més de com el govern espanyol i els seus aliats fas 
ús de tots els mecanismes al seu abast en favor d'un objectiu polític, posant en 
entredit la separació de poders i amb aquesta l'existència d'un veritable estat de 
dret.  

Empresonar persones per manifestar-se pacíficament, expressar idees i donar veu al 
poble, suposa vulnerar els principis i valors més bàsics de qualsevol democràcia. 
L’existència de presos polítics atempta contra els drets recollits a la Declaració 
Universal dels Drets Humans proclamada per l’Assemblea General de les Nacions 
Unides el 10 de desembre del 1948, i també contra el Conveni Europeu per la 
Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals adoptada pel Consell 
d’Europa l’any 1950 i ratificada per l’Estat Espanyol.  

El compromís de Santa Eulàlia de Ronçana  amb la llibertat, la pau, el diàleg i 
Catalunya és ferm i innegociable.  

Per tots els motius exposats es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  

 
1. Rebutjar l’escalada repressiva dels darrers mesos i exigir l’excarceració 
immediata de tots els presos i preses polítiques que ho són malgrat haver actuat 
sempre pacíficament i democràtica, d’acord amb el mandat sorgit de les urnes.  

2. Exigir a l'estat espanyol el màxim respecte pels drets i llibertats de les persones, 
recollits i protegits pels tractats internacionals.  

3. Exigir l'efectiva separació de poders a l’Estat espanyol.  

4. Expressar el ple suport al Govern legítim de la Generalitat de Catalunya, escollit 
democràticament per la ciutadania del país.  

5. Expressar el ple suport a la Mesa i al Parlament de Catalunya, que s’han vist 
desposseïts de les seves competències en aplicació indigna de l’article 155 de la 
Constitució Espanyola.  

6. Exigir la fi de la judicialització de la política catalana i condemnar l’arbitrarietat i 
l’ús partidista amb què s’estan aplicant les lleis, tot pervertint la separació de 
poders que qualsevol Estat de Dret ha de garantir.  
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7. Instar la Unió Europea i la resta d’institucions internacionals a exercir una 
mediació política que faciliti el diàleg i la cerca d’una solució política.  

8. Exigir l’aixecament immediat de l’aplicació de l’article 155 de la CE.  

9. Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a 
Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) 
i al Congrés dels Diputats, l’aprovació de la present moció. 

Intervencions: 

L’Alcalde, procedeix a llegir els acords de la moció presentada. 

El Sr. Ramon Vilageliu, reitera que estan davant unes eleccions en les quals I-ERC hi 
participa, però que s’ha de tenir present les circumstàncies en les que es plantegen 
les eleccions ja que hi ha un vicepresident i uns quants consellers a la presó. Troba 
indignant que diversos polítics espanyols facin riota dels llaços grocs. Votaran 
afirmativament a la moció.  

El Sr. Abraham Requena, manifesta que s’abstindran d’aquesta moció, ja que 
considera que han presentat una altra moció que recull millor l’esperit del que és 
una moció. Comenta que des de el seu punt de vista no es tracta de presos polítics, 
ja que si fos així no es podrien presentar de nou a les eleccions, per tant es tracta 
de polítics presos. Diu que no estan d’acord amb els acords d’aquesta moció tot i 
que no votaran en contra. 

Sotmesa la moció a votació, aquesta queda aprovada per majoria absoluta. 

A favor: 5 PU, 4 I-ERC, 2 PdeCAT,1 ICV-EUIA 

Abstencions: 1 PSC 

En contra:- 

 
5.- Moció del grup PSC  amb motiu del 25 N, Dia Internacional per a 
l'eliminació de la violència envers les dones    
 
Atès que, amb motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de la violència envers 
les dones, volem manifestar el nostre més ferm compromís amb les dones 
víctimes de la violència de gènere i també reivindicar la gran tasca dels 
moviments feministes.  
 
Atès que, la violència masclista ha de ser considerada una qüestió d’Estat. 
Les dades són esfereïdores: l’any 2015, es varen reconèixer oficialment 60 dones 
assassinades a tot l’Estat, 6 d’elles a Catalunya. L’any 2016 van ser assassinades 6 
aquí, 44 a tot l’Estat. I aquest 2017 són ja, a data del 3 de novembre , 43 víctimes 
a l’Estat i 6 aquí. I aquestes dades són només la punta de l’iceberg, donat que hi ha 
moltes víctimes que no denuncien i moltes morts que, per manca de recursos, no es 
categoritzen com el que són: assassinats per violència de gènere. 
 
Atès que, les causes de la violència masclista és la cultura patriarcal que 
impregna tots els àmbits (familiars, laborals, polítics…), per això és fonamental 



6

 

 

abordar la seva eradicació des de les polítiques feministes, amb especial 
èmfasi a la coeducació, per afavorir la cultura d’igualtat de drets i oportunitats 
enfront d'una cultura de submissió, que té un repunt molt preocupant entre el 
jovent, amb actituds masclistes de control, assetjament .  
 
Atès que, dins la denominada cultura de la violació, basada en els valors 
patriarcals més primitius tant dels homes agressors,  com de la part de la societat 
que encara, avui en dia, qüestiona les dones víctimes dels atacs. Dins d’aquesta 
cultura de la violació, denunciem l’intent neoliberal de mercantilitzar el cos de les 
dones intentant disfressar la tracta i el proxenetisme com a negocis legals i 
normalitzar així l’explotació i cosificació de les dones.  
 
Atès que, la banalització de la violència de gènere que certs partits i 
organitzacions han estat publicant en els darrers mesos comparant l’encaix de 
Catalunya a l’Estat espanyol amb el patiment i sofriment de les dones víctimes de 
gènere, una manipulació mesquina que cal ser denunciada constantment. 
 
Atès que, per contribuir a eradicar la violència de gènere es precisen mesures 
polítiques i institucionals des dels diferents àmbits que abordin el problema de 
manera integral i siguin capaces de donar resposta a les necessitats específiques 
de les dones víctimes i a les de les seves filles i fills. L’Abraham retira aquest 
paràgraf.  
 
Atès que, la Llei estatal d’Igualtat, Llei contra la Violència de Gènere, i en pro 
de la igualtat d’oportuntiats, i també a Catalunya amb la Llei del dret de les 
dones a eradicar la violència masclista, van ser un referent amb la seva 
adopció, i un marc normatiu detallat per des del qual fer-hi front. 
 
Atès que, l’actual proposta del Pacte d'Estat Contra la Violència de Gènere, 
aprovada pel Congrés dels Diputats aquest setembre, no volem que segueixi el camí 
de les lleis d’igualtat i lluita contra la violència de gènere que  han estat 
desmuntades o aturades per les retallades del govern estatal i català. 
Atès que, davant les nefastes conseqüències de les constants retallades dels 
governs estatal i de la Generalitat per lluitar contra la violència de gènere i 
atendre les dones víctimes: que afecten a Catalunya la plantilla dels jutjats de 
Violència sobre les dones, que ha passat de 467 efectius l’any 2010 a 448 l’any 
2015 i del risc de tancar 29 jutjats de violència sobre la dona (jutjats VIDO), tal i 
com denuncia UGT. 
 
Atès que, no es podrà avançar en l'eradicació de la violència i en millorar l'atenció 
específica a les dones, si no s'estableixen els mecanismes de coordinació necessaris 
entre les diferents administracions i institucions, es doten dels recursos econòmics i 
de personal especialitzat adequats. En aquest sentit, les administracions locals 
són una peça clau i juguen un paper fonamental donat que són la institució 
més propera a la ciutadania i a les necessitats socials. Per això, és 
imprescindible dotar de nou als Ajuntaments de les seves competències en 
matèria d'igualtat, tal i com es recull al Pacte d’Estat contra la violència. 
 
Per tots aquests motius la lluita contra la violència masclista ha de ser una 
prioritat política i social, un compromís diari dels governs i de la societat per 
eradicar aquesta xacra, el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya proposa al Ple de l’Ajuntament de de  Santa Eulàlia de Ronçana l’adopció 
dels següents acords: 
 



7

 

 

1.- Instar, al Govern de l’Estat a retornar les competències a les entitats locals 
en l'exercici de les polítiques d'igualtat i contra la violència de gènere.  
 
2.-Instar, al Govern de l’Estat, el compliment del compromís econòmic acordat en 
el Pacte d’Estat Contra la violència de gènere, a fi de destinar via transferència 
als Ajuntaments, un increment anual de 20 milions d'euros durant els propers 5 
exercicis, per al desenvolupament de les mesures corresponents contemplades en 
aquest Pacte. 
  
3- Instar al Govern de l’Estat, que confirmi que no es tancaran cap dels jutjats 
VIDO a Catalunya. 
 
4- Instar a totes les institucions catalanes, que col·laborin per promoure un gran 
Pacte català per garantir que la Generalitat de Catalunya desenvolupi les diverses 
lleis existents: aplicar els 53 articles vigents de la Llei 17/2015, 21 de juliol, 
d’igualtat efectiva entre dones i homes, la 5/2008, 24 d’abril, del dret de les dones 
a eradicar la violència masclista i la Llei 3/2007, de 22 de març, per la igualtat 
efectiva de dones i homes. 
 
5.- Instar al Parlament de Catalunya, que en la propera legislatura faci una aposta 
clara per fomentar el Pacte d’Estat Contra la Violència de Gènere entre totes 
les forces polítiques. 
 
6.- Instar al govern del nostre municipi promoure campanyes de coeducació 
especialment dirigides al jovent per fomentar les noves masculinitats. 
 
7.- Traslladar aquests acords al Govern de l’Estat, a les Corts, a la Diputació 
Permanent del Parlament, al Govern de la Diputació, a la Federació de Municipis de 
Catalunya, a l’Associació de Municipis de Catalunya, i a les associacions veïnals i 
entitats del municipi que vetllen pels drets de les dones i la protecció envers la 
violència masclista. 
 
Intervencions: 
 
El Sr. Abraham Requena procedeix a llegir la moció presentada. 
 
La Sra. Anna Montes, llegeix el manifest en relació al dia internacional per la 
eliminació de la violència envers les dones. 
 
 
El Sr. Àngel Exojo, manifesta  en referència al paràgraf:  
 
Atès que, la banalització de la violència de gènere que certs partits i 
organitzacions han estat publicant en els darrers mesos comparant l’encaix de 
Catalunya a l’Estat espanyol amb el patiment i sofriment de les dones víctimes de 
gènere, una manipulació mesquina que cal ser denunciada constantment. 
 
Considera que aquest tema no ve al cas, ja que aquest punt no s’hauria de 
mencionar en aquesta moció, votarien afirmativament si aquest paràgraf fos extret 
de la moció. Després en referència a l’acord número 5, considera que sembla que es 
parli d’una subordinació del parlament de Catalunya, creu que el parlament ha de 
fer pactes nacionals i no instar a una altra cambra.  
 
El Sr. Abraham Requena, manifesta que el que realment és important en una moció 
són els acords, aquest paràgraf forma part del preàmbul per tant no hi ha cap 
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problema en modificar-ho. Pel que fa a l’acord número 5, considera que no es tracta 
d’una subordinació, si no simplement que com el Parlament no té competència 
sobre aquesta matèria, doncs insta a la cambra que si té la competència a realitzar 
aquest pacte.  
 
La Sra. Elvira Mas, està d’acord amb la modificació proposada pel grup I-ERC.  
 
El Sr. Francesc Montes, manifesta que estan d’acord amb la base de la moció però 
discrepen amb l’exposició dels fets, creu que a vegades l’exposició dels fets pots 
desviar el sentit de la moció. Comenta que si s’accepten les modificacions a la moció 
podria ser presentada com una moció consensuada. 
 
L’alcalde proposa consensuar la moció amb les modificacions proposades.  
 
El Sr. Abraham Requena, creu que realment el que és important és que s’aprovi la 
moció i no pas qui la presenta, tot i que en aquest cas la presentat el PSC i accepta 
modificar la moció, retirant del preàmbul de la moció el paràgraf següent: “Atès 
que, la banalització de la violència de gènere que certs partits i organitzacions 
han estat publicant en els darrers mesos comparant l’encaix de Catalunya a l’Estat 
espanyol amb el patiment i sofriment de les dones víctimes de gènere, una 
manipulació mesquina que cal ser denunciada constantment”.  
I modificar el punt 5 de l’acord de la moció que un cop modificat queda de la 
següent manera:  
5.- Instar a la Cambra del Parlament de Catalunya, que en la propera legislatura faci 
una aposta clara per fomentar el Pacte Nacional Contra la Violència de Gènere 
entre totes les forces polítiques 
 
 
Es sotmet la moció a votació, i aquesta és aprovada per UNANIMITAT  
 
 
6.- Moció del PSC, davant l'acte de l'Audiència Nacional de presó 
incondicional per l’ex-vicepresident del Govern i set ex-consellers    
 
El dijous 2 de novembre de 2017 l'Audiència Nacional va ordenar l’ingrés a presó 
pels presumptes delictes de rebel·lió, sedició i malversació de fons públics  del 
vicepresident Oriol Junqueras, dels consellers Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, 
Joaquim Forn, Carles Mundó i Santi Vila, aquest darrer en presó sota fiança, i les 
conselleres Meritxell Borràs i Dolors Bassa, i s'ha dictat ordre internacional de 
detenció per al President Carles Puigdemont, els consellers Antoni Comín i Lluís Puig 
i les conselleres Meritxell Serret i Clara Ponsatí. Tot i que tots ells hagin estat 
cessats en aplicació de l'article 155 de la Constitució, ells i elles formen el legítim 
govern català escollit a les urnes. A més el Tribunal Suprem ha decretat presó 
llibertat sota fiança per a la Presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els altres 
5 membres de la mesa. 
 
El respecte a les decisions judicials dins el marc de l’Estat de Dret, no ha de ser un 
obstacle per poder avaluar aquestes, més encara quan resolucions com la de 
l’Audiència Nacional comporten la pèrdua de la llibertat de representants dels 
ciutadans i ciutadanes de Catalunya, elegits democràticament, i els seus efectes 
afebleixen el marc de convivència que el nostre sistema polític ha de protegir. 
 
Estem davant d'un despropòsit jurídic. La decisió de la jutgessa Lamela de 
l’Audiència Nacional ens allunya de la solució del conflicte que avui es viu a 
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Catalunya i se suma a la diversitat d’errors polítics i judicials comesos fins al 
moment. 
 
Conscients de la gravetat del moment que estem vivint, manifestem: 
 
1.- La nostra consternació per una decisió que considerem injusta i que ens allunya 
de la solució del conflicte que avui vivim a Catalunya. 
2.- El nostre rebuig als empresonaments i el ferm compromís en la defensa de les 
institucions catalanes. 
3.- L’exigència  de la revisió de l’acte judicial de caràcter cautelar, i la posada en 
llibertat del Vicepresident del Govern de Catalunya i dels consellers i conselleres 
empresonats així com dels presidents de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi 
Sánchez i d'Òmnium Cultural Jordi Cuixart. 
4.- Reiterar el nostre  rebuig a la decisió del Govern de Rajoy d’aplicar l’article155 
i a totes les seves implicacions, així com a la Declaració Unilateral d’Independència 
que va aprovar el Parlament. 
5.-L’exigència al govern de Mariano Rajoy que aturi totes les mesures de caire 
autoritari i repressiu. 
6.- El rebuig a la utilització de la via judicial, que ens allunya de la resolució del 
conflicte. Només hi ha una via possible, la de la política, el diàleg i la democràcia. 
7.-La preservació de la cohesió social, la convivència i la pluralitat del poble de 
Catalunya. 
8.-La solidaritat amb familiars, amigues i amics de les 
persones empresonades. 
 
 
Davant la situació excepcional que vivim fem una crida a la ciutadania de Catalunya  
al compromís amb els valors democràtics i de convivència. Una crida a defensar les 
institucions catalanes, el seu autogovern, l’alliberament de les persones a la presó, 
aturar l’aplicació de l’article 155 i recuperar i aprofundir en la nostra democràcia 
 
Des dels ens locals ens sentim apel·lats a la responsabilitat de contribuir a l’entesa 
en aquestes hores i dies crítics que viu el nostre país, i no volem alimentar cap 
espiral de reacció o actuacions extremes que esquerdin els espais de diàleg i 
convivència del nostre municipi, i és per això que reclamem a totes les institucions 
implicades directament, com el Govern de l’Estat Espanyol i totes les forces 
polítiques i socials catalanes, que aconsegueixin plegats afavorir un marc de 
resolució política i democràtica mitjançant el diàleg i l’acord. 
 
Intervencions: 
 
 
El Sr. Abraham Requena, procedeix a llegir els acords de ma moció.  
 
L’Alcalde demana canviar el títol de la moció d’ex-vicepresident i ex-consellers per 
vicepresident i consellers. 
 
A petició dels diferents grups municipals es demana modificar el punt número 4 de 
l’acord i on diu “així com a la Declaració Unilateral d’Indepenència que va aprovar 
el Parlament, modificar-ho per “així com reiterar la necessitat de repensar la 
Declaració Unilateral d’Independència que va aprovar el Parlament. 
 
El Sr. Abraham Requena accepta les modificacions proposades.  
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La Sra. Elvira Mas diu que a part de no estar d’acord amb el redactat del punt 4 de 
la moció i que li sembla bé la modificació proposada, no pot acceptar el redactat 
dels antecedents de la moció, on es fa menció del respecte a les decisions judicials 
de l’Audiència Nacional i que s’abstindrà.  
 
Un cop fetes les modificacions es sotmet la moció a votació i aquesta queda 
aprovada  per majoria absoluta. 

A favor: 5 PU, 4 I-ERC, 2 PdeCAT, 1 PSC 1 ICV-EUIA 

Abstencions: 1 ICV-EUIA 

En contra:- 

  
7.- Moció del grup municipal PSC, davant la convocatòria de noves 
eleccions al Parlament de Catalunya el 21 de desembre i crida al diàleg i 
l'entesa entre institucions    
 
 
Atès que, el nostre objectiu i dedicació principals d’aquest consistori ha estat i és el 
de vetllar pel nostre municipi, i per a totes les nostres conciutadanes i conciutadans 
que hi conviuen, per la millora de la seva qualitat de vida i la cohesió social dels 
nostres barris. 
 
Atès que, la política de la divisió i dels blocs identitaris, és extremadament nociva 
en qualsevol àmbit, però especialment contraproduent en la política municipal, 
perquè és aquí on es prenen decisions de més proximitat decisòria, i on el seu debat 
en cap cas és competència dels ajuntaments, ni ha de ser mai el seu camp de 
batalla.  
 
Atès que, els ajuntaments democràtics catalans, amb els seus acords i pactes 
transversals entre formacions polítiques, sempre seran per nosaltres espais on el 
seu pluralisme polític ha possibilitat anys d’entesa i treball conjunt per a la nostra 
conciutadania.  
 
Atès que, la majoria de la ciutadania del nostre municipi, i de Catalunya demana 
una convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya com a la solució més 
encertada, realista, eficaç i democràtica dins el nostre marc legal, per després poder 
dialogar, negociar, i assolir  pactes institucionals. 
 
Per tot l'esmentat anteriorment, el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya proposa al Ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer. Fer una crida a tota la ciutadania del nostre municipi a participar a la 
convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de desembre, amb plenes 
garanties i en plena llibertat, sense exclusions de cap mena, pugui decidir entre les 
diferents propostes presentades i contrastades, quin ha de ser el futur polític de 
Catalunya per a la propera legislatura. 
 
Segon. Instar a tots els partits polítics i entitats del nostre municipi a veure la 
convocatòria electoral del 21 de desembre com a una oportunitat per obrir una nova 
etapa, amb un escenari d’entesa al voltant del qual articular espais de diàleg i 
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trobada que, de manera efectiva, ajudin a millorar l’autogovern de Catalunya, 
recuperar la convivència i impulsar dinàmiques de reforma política per una Espanya 
millor.  
  
Tercer. Traslladar aquests acords a la Diputació Permanent del Parlament de 
Catalunya, al Govern de l’Estat, a les Corts Espanyoles, a la Diputació provincial, al 
Consell Comarcal, i a la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació de 
Municipis de Catalunya. 
 
Intervencions: 
 
El Sr. Abraham Requena, procedeix a llegir els acords de ma moció.  
 
La Sra. Elvira Mas, manifesta que votaran en contra, ja que considera que no són 
unes eleccions que hagin estat voluntat de la població, sinó que han estat 
imposades pel Govern espanyol. 
 
El Sr. Francesc Montes, manifesta que votaran en contra. 
 
El Sr. Ramon Vilageliu, comenta que votaran en contra 
 
L’Alcalde, manifesta que votaran en contra.  
 
Es sotmet la moció a votació i aquesta és rebutjada per majoria absoluta 
 
A favor: 1PSC 
Abstencions:- 
En contra: 5 PU, 4 I-ERC, 2 PdeCat, 1 ICV-EUIA 
 
 
8.- Moció de rebuig a la destitució  il·legal del President de la Generalitat i 
de tot el seu govern, de la dissolució il·legal de la legislatura i a la 
convocatòria il·legal d’eleccions autonòmiques. 
 
Segons el govern espanyol totes aquestes mesures s’han pres en aplicació de 
l’article 155 de la Constitució Espanyola. 
 
L’artícle 155 de la Constitució Espanyola diu literalment: 
“Artículo 155.  
1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u 
otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés 
general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad 
Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta 
del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al 
cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado 
interés general. 
 2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno 
podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.” 
Aquest redactat només contempla que l’Estat prengui mesures per fer complir la 
legalitat espanyola a les autoritats autonòmiques. En cap cas permet la destitució 
del president de la Generalitat ni de cap càrrec de la seva confiança, ni, 
evidentment, de tot el govern de la Generalitat. Més quant els mateixos redactors 
de la Constitució van rebutjar incloure aquestes mesures proposades per Alianza 
Popular abans de la seva aprovació. 
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Tampoc contempla en cap cas la dissolució del Parlament de Catalunya: 
 
El Parlament, en circumstàncies normals, és indissoluble. Fins sota la dictadura 
franquista es va mantenir viva a l’exili la institució parlamentària, com a símbol de 
la continuïtat de les institucions democràtiques. El Parlament, com a institució de la 
Generalitat, és permanent: no se succeeixen els parlaments, sinó les legislatures.  
I les legislatures només es dissolen en tres supòsits: 
 
1.- Expiració del mandat legal 
2.- dissolució automàtica (en cas que cap candidat no resulti investit) 
3.- dissolució anticipada (per decret del president de la Generalitat) 

Per tant, l’única autoritat que pot dissoldre anticipadament la legislatura és el 
President de la Generalitat, i a l’article 155 de la Constitució Espanyola no hi ha cap 
referència a la possibilitat que el govern espanyol pugui atribuir-se les funcions de 
President de la Generalitat. 
 
Com és lògic, i com diu l’Estatut de Catalunya, l’única autoritat que pot convocar 
unes eleccions autonòmiques és la mateixa que pot dissoldre la legislatura: el 
President de la Generalitat de Catalunya. I, com queda clar en el redactat de l’article 
155 de la Constitució Espanyola, no hi ha cap autoritat espanyola que pugui 
atribuir-se les funcions de President de la Generalitat. 
 
Per tot el que s’exposa, proposem al ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Reconèixer com a President legítim de la Generalitat de Catalunya el Sr. 
Carles Puigdemont i Casamajor i com a govern legítim de la Generalitat de 
Catalunya el format per tots els seus Consellers, actualment empresonats 
arbitràriament o a l’exili. 
 
Segon.- Rebutjar l’actuació del govern espanyol atribuint-se funcions il·legítimes i 
il·legals com són la destitució del President de la Generalitat i de tot el seu govern, 
la dissolució del Parlament de Catalunya i la convocatòria d’eleccions autonòmiques. 
 
Tercer.- Reconèixer les eleccions del proper 21 de desembre només com el plebiscit 
que ha demanat insistentment el poble i el govern de Catalunya i no com les 
eleccions autonòmiques que vol imposar unilateralment i il·legalment el govern 
espanyol del Partit Popular amb el suport necessari del Partit Socialista de Catalunya 
i de Ciutadans. 
 
Quart.-Exigir al govern de l’Estat Espanyol i als grups polítics que li donen suport 
que respectin la legalitat vigent, que posin fi a la judicialització de la política 
catalana, abandonin l’ús partidista amb què estan aplicant les lleis, respectin la 
teòrica separació de poders i reconeguin el President i el Govern legítim de la 
Generalitat de Catalunya 
 
Cinquè.- Exigir al govern de l’Estat Espanyol i als grups polítics que li donen suport, 
que reconeguin el resultat del plebiscit que ells mateixos han convocat. 
Sisè.- Exigir l’alliberament immediat de tots els empresonats per defensar les seves 
idees polítiques i els seus compromisos subscrits amb els ciutadans de Catalunya 
mitjançant el seu programa electoral, pel qual varen ser elegits, i el retorn sense 
represàlies de tots els exiliats pels mateixos motius, ja que només així es pot 
garantir un desenvolupament del plebiscit amb totes les garanties democràtiques i 
amb la llibertat de defensar totes les opcions polítiques amb igualtat de condicions i 
sense coaccions. 
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Setè.- Comunicar al govern de l’Estat, al Congres, al Senat i a tots els grups polítics 
que en formen part, al Parlament de Catalunya i a tots els grups polítics que en 
formen part, al President de la Generalitat i a tots els Consellers del seu govern, 
l’aprovació d’aquesta moció. 

Intervencions: 
 
El Sr. Pere Cabot, procedeix a explicar la moció presentada pel seu grup municipal.  
 
El Sr. Abraham Requena, manifesta que votaran en contra a la moció, ja que 
considera que és una moció amb moltes incongruències i que poden confondre a la 
ciutadania. Diu que el President de la Generalitat també està sotmès a la legalitat 
de la Constitució espanyola, no només a la legalitat de l’Estatut. Creu que els partits 
independentistes utilitzen únicament les lleis que els convé. Comenta que la moció 
parla en diverses ocasions de plebiscit, però creu que no és un plebiscit sinó que 
són unes eleccions. 
 
El Sr. Francesc Montes, comenta que la potestat del president de la generalitat de 
convocar eleccions, és una potestat no una obligació, per tant no ha comés cap 
irregularitat al no convocar eleccions.  
 
El Sr. Pere Cabot, manifesta que en una democràcia s’ha de defensar la llei, però si 
es defensa la llei també l’han de complir i no vulnerar-la. Considera que si hi ha un 
president electe que no ha estat destituït, sinó que esta a l’exili, no se li poden 
convocar unes eleccions d’aquesta manera.  
 
Sotmesa la moció a votació, aquesta queda aprovada per majoria absoluta. 
 
A favor: 5PU, 4 I-ERC, 2 PdeCAT, 1 ICV-EUIA 
Abstencions:- 
En contra: 1 PSC 
 
9.- AFERS URGENTS I SOBREVINGUTS 
 
S’aprova per unanimitat la urgència de donar suport al MANIFEST DEL 25 DE 
NOVEMBRE Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones 
llegit en el punt 5 de l’ordre del dia per la regidora Sra. Anna Montes, i que és el 
següent:  
 
MANIFEST 25 DE NOVEMBRE  
 
Avui, en el Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones, 
tornarem a denunciar i recordar allò que hauria de ser una obvietat. I ho farem 
les vegades que calgui. No és una queixa. No és un caprici. Estem reivindicant els 
nostres drets fonamentals. 
 
La violència masclista no és un problema de les dones. És un problema de 
tothom, tots i totes. I no són casos aïllats ni inevitables. Les dades són alarmants 
i només com a societat podem erradicar-la. No és fàcil. Hem heretat una tradició 
on les dones aguanten amb silenci, patiment i sentiment de culpa les agressions. 
Perquè encara vivim en una cultura masclista que ha normalitzat les conductes 
delictives contra les dones. 
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Ja n’hi ha prou. Cal construir una societat que no toleri la violència masclista. 
Perquè ara l’estem tolerant. I no és un desig ni un somni: és una necessitat 
urgent. 
 
N’estem tipes. Estem tipes de tanta violència sexual. A la pròpia llar, al carrer, a 
la feina. On sigui i quan sigui. Exercida per la parella, per l’exparella, per 
familiars, per companys, per coneguts o per desconeguts. Estem tipes de ser 
notícia, de convertir les dones assassinades en xifres, de ser víctimes, que ens 
matin, que ens insultin, que ens grapegin, que ens violin, que ens vexin, que ens 
utilitzin. I tot, només pel fet d’haver nascut dones. 
 
Estem tan tipes, que avui ens dirigim a vosaltres. Qui contribueix a perpetuar la 
violència masclista. Qui us amagueu o passeu desapercebuts però sabem que hi 
sou. Avui us assenyalarem. 
 
-Als violadors: sí, vosaltres, els homes que ens heu forçat, que heu utilitzat la 
vostra força física, l’amenaça o la coerció per sotmetre’ns, que no heu volgut 
escoltar un no, els que us penseu que arriba un moment que ja és massa tard per 
dir que no. Encara que siguis marit, company, amic o acabat de conèixer. No és 
no, sempre. I quan sentis no, ni ens toquis. Només un sí és un sí. I aquest sí pot 
ser que no en qualsevol moment o en una altra ocasió. Quan utilitzeu les drogues, 
l’alcohol i les substàncies químiques per anul·lar la capacitat de decisió de les 
dones és masclisme disfressat d’estratègia de submissió. Mai, en cap cas, la 
pèrdua de consciència és sinònim de consentiment. 
 
-Als abusadors: els que utilitzeu una suposada autoritat, a la feina, a casa, a la 
família, per sotmetre’ns, per agredir-nos, per fer-nos por, per fer-nos mal, per 
fer-nos xantatge, per coaccionar-nos, per utilitzar-nos en el vostre benefici i pels 
vostres interessos. Cap càrrec, cap responsabilitat, cap autoritat és més important 
que la nostra llibertat. No teniu cap poder sobre el nostre cos. 
 
-Als assetjadors: els que ens molesteu pel carrer, a les festes majors, al transport 
públic, a la feina o a casa. Els que us refregueu contra els nostres cossos al 
metro. Els que exhibiu els vostres genitals a l’autobús. Els que ens perseguiu. Els 
que ens envieu missatges amenaçadors per mòbil o per correu electrònic. Els que 
controleu els nostres telèfons. Els que ens assetgeu a través de les xarxes socials. 
Els que espereu en un pàrking, en un ascensor, en un portal o ens perseguiu 
dient-nos allò que per a vosaltres són inofensives “floretes”. Els que ens insulteu 
quan no acceptem les vostres propostes. Deixeu-nos en pau. Si us diem que no, 
no insistiu. No és timidesa. És que les dones som lliures per decidir amb qui volem 
estar i, sobretot, amb qui no volem estar. 
 
-Als maltractadors: la violència és la vostra manera il·legítima d’exercir el poder. 
Els que aprofiteu la intimitat o privacitat per colpejar, per matar, per vexar, per 
agredir sexualment, per espantar. O per matar i maltractar els nostres infants. 
Això us empobreix com a homes i és un delicte que ha de ser perseguit per la 
justícia. Sou criminals. Les dones no som propietat de ningú. 
 
-Als i les que calleu però sabeu què passa: qui els hi rieu les gràcies als 
assetjadors, qui heu consentit que es maltractés o es violés una dona, qui heu 
mirat cap a l’altra banda, qui no heu recriminat un abús de poder... Ja n’hi ha 
prou. Parleu. Assenyaleu. No sigueu còmplices. Sigueu íntegres o també us 
convertireu en culpables. Esteneu la mà a qui ho necessita de veritat. No tolereu 
la violència contra cap dona. No sou agents passius, teniu molt a dir, per aturar-
los a ells i per a acompanyar-les a elles. 
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-Presentadors i presentadores de televisió que feu espectacle de la violència 
masclista. Amb la vostra feina mal feta contribuïu a perpetuar la cultura de la 
violència. Ja n’hi ha prou de veure maltractadors i violadors per televisió que es fan 
les víctimes i justifiquen el seu comportament. Prou de convertir víctimes en titelles 
al servei de l’audiència. Prou d’estigmatitzar dones maltractades, de perseguir-les 
pel carrer, de buscar on s’amaguen. Prou de vulnerar el seu dret a la intimitat i 
destruir la seva privacitat i la dels seus fills i les seves filles. No confongueu 
l’audiència: l’amor no és possessió. L’enamorament no és propietat. La violència 
contra les dones no és un espectacle. Fer-ho va contra l’ètica periodística, contra la 
responsabilitat professional, contra els drets de les persones i els infants. 
 
-Periodistes i mitjans de comunicació que quan informeu de la violència contra les 
dones dieu que les dones es moren. Les dones no es moren. A les dones les 
maten. Les assassinen. A veure si ho enteneu d’una vegada. Assenyaleu el 
masclisme com a causa d’aquesta violència. 
 
-Periodistes que quan maten una dona o els seus infants pregunteu al veïnat com 
era l’assassí. Ens és igual saber si saludava o si era bon veí. Prou d’explicar si 
l’assassí era gelós. Els assassins no es justifiquen ni tenen cap aparença especial. 
 
-Professionals de l’audiovisual que perpetueu els tòpics que atempten contra les 
dones: no les convertiu més en objectes. Que el seu físic no determini la seva 
feina, no consentiu l’entreteniment que vexa les dones o que banalitza la violència 
de masclista. Pareu de tolerar missatges masclistes que normalitzen relacions de 
parella tòxiques, que perpetuen tòpics sobre la realitat femenina que són falsos, 
caducs i nocius. 
 
-Professionals de la publicitat i empreses anunciants que us recreeu en l’estètica 
del patiment de les dones. No convertiu la violència contra les dones en bellesa i 
argument de venda. Prou d’imatges de dones sotmeses als homes, humiliades, 
mig mortes, per vendre perfums o rellotges o el que sigui. Prou de sexualitzar les 
criatures. Pareu de dipositar una càrrega eròtica sobre la infància. Les nenes i els 
nens no són productes al vostre servei. 
 
-Empresaris de l’oci nocturn que utilitzeu les dones com a reclam dels vostres 
negocis: No sigueu còmplices de la violència masclista. Pareu de posar-ho fàcil als 
abusadors que poden trobar, en els vostres locals, la coartada perfecta. Ajudeu a 
combatre l’assetjament. No eludiu un problema molt greu que sabeu 
perfectament que també s’esdevé en el vostre àmbit. 
 
-Professionals de la judicatura, l’advocacia, la medecina forense, i cossos policials 
que infravaloreu les denúncies de les dones: el vostre àmbit és essencial per 
erradicar la violència masclista. Documenteu-vos de les estadístiques i sigueu 
sensibles a la realitat social. Si menysteniu els testimonis de les dones agredides i 
el risc que suposa conviure amb un agressor, poseu en joc les seves vides. I 
recordeu: els fills i les filles també són víctimes de la violència masclista. No 
permeteu que la justícia sigui utilitzada pels maltractadors com una estratègia per 
continuar coaccionant les víctimes. 
 
I finalment, a totes les dones: 
 
Ningú pot privar-nos dels nostres drets. Tenim dret a viure sense violències 
masclistes. Tenim dret a ser lliures. I no us sentiu culpables per ser-ho. Si us 
sentiu sota amenaça, si viviu amb por, per poca que sigui, demaneu ajuda. La 
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nostra manera de pensar, de vestir, de divertir-nos, de gaudir de la vida, mai ha 
de ser un argument per acusar-nos o fer-nos sentir malament. No som 
responsables de les agressions que rebem. Les nostres opinions, desitjos o 
reivindicacions són tan legítimes com les d’un home. Ningú pot dir-nos com hem 
de viure o què hem de fer. Només nosaltres podem decidir com volem viure i la 
dona que volem ser. 
 
S’aprova per unanimitat donar suport al manifest.  
 
10.- Precs i preguntes 
 
Preguntes I-ERC 
 
Ens ha semblat oportú fer una bateria de preguntes per conèixer l’estat de diferents 
actuacions incloses en el pacte PU – I-ERC que estan previstes portar a terme 
durant els propers mesos: 
 
Quant començaran les obres del camí de vianants per enllaçar amb Lliçà 
d’Amunt? A que es deu l retard en l’inici de les obres? 
 
D’acord amb les últimes reunions portades a terme amb l’Oficina Tècnica de 
Planificació i Actuació en Infraestructures de la Diputació de Barcelona, ens indiquen 
que les obres s’iniciaran el segon trimestre del 2018. 
 
A que es deu l retard en l’inici de les obres? 
 
El procés de licitació de les obres i els expedient d’expropiació que encara no han 
finalitzat.  Segons la web de contractació de la Generalitat la licitació de les obres es 
troba en el següent estat: 
- El 28/06/17 es va publicar l’anunci per a la licitació. 
- El 11/07/17 va finalitzar el termini per a la presentació d’ofertes. 
- El 24/07/17 es va porta a terme l’obertura de pliques (proposició econòmica). 
 
Quant començaran les obres del col·lector del Torrent de les tres pedres? 
 
Actualment, la Direcció i Execució de les obres del Col·lector estan en procés de 
licitació. Per a consultar els plecs que en regeixen la licitació es pot accedir a la 
pàgina de contractació de la Generalitat: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=264
81861&reqCode=viewCn& 
El 31/10/17 es va publicar l’anunci per a la licitació 
El 05/12/17 finalitza el termini per a la presentació d’ofertes 
El 13/12/17 a les 10.00h es durà a terme l’obertura de pliques  
Previsiblement, l’inici de les obres es durà a terme durant el primer trimestre del 
2018 
 
Quin termini d’execució tenen aquestes obres? 
 
Es preveu una durada entre 4 i 6 mesos 
 
Està previst fer les obres necessàries per connectar tots els nuclis i cases 
aïllades properes al seu traçat?  
 
Es preveu connectar: La Primavera, Can Met, Can Maset 
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Es preveu realitzar un punt de recollida per a la Zona de la Serra Granada (nucli 
nord). Per a poder connectar els habitatges inclosos al PU-18 Camí de la Serra (nucli 
nord), caldrà realitzar el projecte de reparcel·lació i projecte d’urbanització, tal com 
s’estableix al POUM 
s’entrega plànol àmbit actuació  
 
Quant tindrem el projecte de reparació de l’Escola Bressol La Font del 
Rieral? 
 
El 9 de novembre de 2017 es va signar el contracte administratiu per a la prestació 
del servei de la redacció del projecte i direcció d’obra de reparació parcial de 
l’equipament municipal indicat, d’acord amb el que estableix el plec de condicions 
administratives i prescripcions tècniques el termini de la redacció del projecte és el 
següent; 
-Redacció del document de la diagnosi: 4 setmanes des de la formalització del 
contracte. 
-Redacció del Projecte Executiu Provisional: 4 setmanes. 
-Termini de resolució d’esmenes i lliurament del Projecte executiu complert, per a 
l’Aprovació Inicial: 4 setmanes des de la comunicació de les esmenes per part de 
l’Ajuntament. 
-Termini d’informació pública: 1 mes. 
-Lliurament del document per a aprovació definitiva: 1 mes des de la comunicació al 
redactor, de la finalització del termini d’exposició públic 
 
En quin estat es troben les obres de distribució de Fibra Òptica pel 
municipi? Es manté la previsió de la companyia Emagina de començar a 
donar servei a primers de l’any vinent? 
 
S’han endarrerit uns mesos per permisos d’ACA i Diputació Carreteres. Està previst 
primer semestre 2018 per part de Emagina i donarà servei inicialment a la Sagrera i 
el Rieral amb l’objectiu d’ampliar de forma continua a la resta del municipi 
 
Les altres companyies que s’han interessat per donar aquest servei a Santa 
Eulàlia, ja tenen els permisos per fer-ho? Sabem en quins terminis 
d’implantació es mouen? 
 
Telefònica ha demanat pla de desplegament que s’ha informat positiu fa un parell de 
mesos, en breu entraran els permisos concrets segons la zona. La seva cobertura és 
a tot el municipi i es preveu 2018. 
 
En quin punt estan les obres de distribució de gas ciutat? Sabem quan es 
començarà a donar servei i en quin barris? 
 
En breu començaran un altre tram des de Font de Sant Joan fins al poliesportiu que 
podrà donar servei 2n trimestre. Aquesta via d’entrada serà la última ja que es 
troba esgotada i no podrà donar més servei. 
Amb el pas de vianants de carretera entrarà un altre via pel Rieral.  Per pinedes 
Castellet una segona que donarà servei  a la resta del municipi. Es preveu 2018-
2019. La determinació de dates concretes i zones està per concretar 
 
Com valoreu la primera jornada de participació per la millora del servei de 
recollida d’escombraries? 
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Es va realitzar la primera jornada, a nivell d’assistència van ser 110 persones a la 
xerrada informativa i al grup de debats de 60-65 persones. Es considera que es van 
treure conclusions molt interessants dins el grup de debat. 
 
Quin procés i quin calendari es seguirà per implementar el nou sistema de 
recollida? 
 
Es considera, que primer s’ha d’esperar a que realment s’instauri el nou sistema, i si 
finalment s’instaura el porta a porta, es preveu un termini aproximat del maig de 
2018. 
 
Fiscalització per part de l’oposició del correu de barris PSC (pregunta ple 
anterior) 
 
Existeix un correu de Barris, em el qual es rep tot allò que els diferents presidents 
dels barris volen fer arribar de a l’Ajuntament, la forma per poder fiscalitzar-ho es 
via registre d’entrada.  
 
Preguntes PSC 
 
1.Saber si telefònica ha iniciat instal·lar cables de fibra òptica al municipi. 
 
L’alcalde manifesta que no tenen constància de que s’hagi instal·lat cap cable de 
fibra òptica al municipi, tot i que telefònica té pals en la seva propietat i per tant 
això no es controlable per l’Ajuntament.  
 
2.En referència als correus electrònics que es reben a l’adreça de barris, 
que actualment s’estan entrant per instància, comenta que al consell de 
barris, es va quedar que s’enviarien aquests correus als regidors. La 
pregunta és: s’enviaran els correus? 
 
L’Alcalde, comenta en referència als correus rebuts a l’adreça de correu de barris 
que tots aquells que no tinguin contingut personal seran reenviats.  
 
Preguntes PdeCAT 
 
1.En referència a la redacció del projecte de l’antiga Escola Bressol, es va 
comentar que va haver-hi una baixa temerària. Com es va justificar aquesta 
baixa?  
 
L’Alcalde, manifesta en referència a l’arquitecte que va guanyar la redacció del 
projecte, en la fase e justificació de la baixa temerària, va justificar que al tenir al 
despatx a pocs kilòmetres de Santa Eulàlia tenia poques despeses de desplaçament. 
Tot i que a nivell tècnic també tenia la màxima puntuació no només en l’àmbit 
econòmic.  
 
I a 2/4 de 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 


