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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
  
Caràcter:       Ordinari 
Data:           29/11/2018 19:30:00 
Lloc:             Sala de Plens de l'Ajuntament 
 
 
Assisteixen 
 
Alcalde 
FRANCESC BONET NIETO 
Regidors 
JORDI ORRIOLS VILARÓ 
FRANCESC X. DANTÍ ESPINASA 
ANNA VIURA RODILLA 
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 
ANNA MONTES CABOT 
 
Secretària accidental 
Lurdes Gimeno Maspons 
 
Interventor accidental 
Bernat Calpe Palma 
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A la Sala Pau Casals de la Biblioteca- Casa de Cultura Joan Ruiz i Calonja, el 

dia 29 de novembre de 2018, 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 actes anteriors 
2. Informació diversa 
3. Donar compte dels Decrets i Resolucions d’Alcaldia 
4. Modificació de Crèdit 13/2018: Transfèrencia entre diferents àrees de despesa 
5. Adhesió al Manifest Unitari del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència 

Envers les Dones  
6. Moció a favor de l'absolució dels presos polítics 
7. Moció per instar al Departament d'Ensenyament a canviar l'enfocament del Decret 

de Menjadors escolars 
8. Moció perquè es derogui el delicte d'injúries a la corona i per reafirmar el 

compromís amb els valors republicans i la democràcia  
9. Moció de suport a l'acollida de la població emigrada, refugiada o asilada.  
10. Afers urgents i sobrevinguts 
11. Precs i preguntes 
 
 
 
L’alcalde excusa l’assistència de la regidora Anna Montes. 
 
 
1.- Aprovació actes anteriors 
 
Actes que passen a aprovació:  
Acta ple ordinari 31/05/2018 
Acta ple ordinari 19/07/2018 
Acta Ple ordinari 27/09/2018 
 
2.- Informació diversa 
 
L’Alcalde informa que la propera setmana s’iniciaran les obres del carrer del forn que 
dona accés a l’Escola Ronçana. 
 
 
3.- Donar compte dels Decrets i Resolucions d’Alcaldia 
 
L’alcalde dona compte al ple dels decrets i resolucions d’alcaldia dels mesos de 
setembre i octubre del 2018 que inclouen els números del 280 al 337.-  
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4.- Modificació de Crèdit 13/2018: Transfèrencia entre diferents àrees de 
despesa 
 
La modificació de crèdits número 13/2018 del pressupost de l’Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana implica: 
 

a) Transferència de crèdit entre diferents àrees de despesa. 
b) Suplement de crèdit per dotar una aplicació pressupostària existent a 

l’exercici 2018 però que la seva dotació és insuficient finançades amb 
Romanent de Tresoreria per Despeses Generals.  

 
Vista la memòria d’alcaldia de data 22 de novembre de 2018. 
 
Vist l’informe d’Intervenció de data 22 de novembre de 2018. 
 
Vist el que disposen l’article 169, 170, 171 i següents del RDL 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i 
les bases d’execució del pressupost per a l’any 2018. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la modificació de crèdit 13/2018 que transfereix crèdit entre 
aplicacions pressupostàries amb diferent àrea de despesa i suplementa una aplicació 
pressupostària finançada amb romanent de tresoreria per despeses generals amb la 
finalitat de donar compliment al que estableix l’article 32 de la LOEPSF. 
 
La modificació serà la següent:  
 

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 13 - 2018       
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT       
Despeses en augment       

Aplicació Concepte 
Consignació 

Actual Modificació
Consignació 

Final 
          
          

3-151-
600000 TERRENYS CAN FEU-TORRE DEL GOS 0,03 63.438,68 63.438,71

        
  Total increment   63.438,68  
        

Finançament       

Aplicació Concepte 
Consignació 

Actual Modificació
Consignació 

Final 
        

3 920 COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS 53.674,18 -25.288,76 28.385,42
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120010 ADMINISTRACIÓ GRAL  
3 132 

121010 COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS POLICIA 66.720,08 -25.523,00 41.197,08
3 132 

121000 COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS POLICIA 20.474,29 -8.296,92 12.177,37
3 323 

130020 
PLUS CONVENI LABORALS EDUCACIÓ ESCOLA 
BRESSOL 26.218,40 -4.330,00 21.888,40

        
  Total increment   -63.438,68  

 
          
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 13 - 2018       
SUPLEMENT DE CRÈDIT       
Despeses en augment       

Aplicació Concepte 
Consignació 

Actual Modificació
Consignació 

Final 
          

3-011-
913022 

AMORTITZACIÓ PRÉSTEC BBVA 19 (3551) ( 208) 
(2011/1/BBV019) 0,00 78.750,00 78.750,00

        
  Total increment   78.750,00  
        

Finançament         

Aplicació Concepte 
Consignació 

Actual Modificació
Consignació 

Final 
        

87000 
ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES 
GENERALS 372.307,43 78.750,00 451.057,43

        
  Total increment   78.750,00  

 
 
Segon.- Publicar l’acord per anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis 
de la Corporació, per tal de realitzar el tràmit d’informació pública, durant quinze dies 
hàbils que estarà exposat a les oficines municipals, i en cas que no es presenti cap 
al·legació esdevindrà l’aprovació definitiva sense necessitat d’acord ulterior, d’acord 
amb la forma i terminis establerts al RDL 2/2004 TRLRHL i RD 500/1990.  
 
Tercer.- Comunicar el present acord a l’àrea econòmica. 
 
 
Intervencions: 
 
L’alcalde explica la modificació de crèdit referent al pagament de la sentència 
d’expropiació dels terrenys de la Torre del Gos. Manifesta que com que es preveu un 
sobrant del pressupost, s’avançarà un pagament. Per altra banda, també es cancel·la 
un crèdit amb una entitat financera, cosa que permetrà l’any 2019 disposar de més 
diners per al municipi.  
 
El Sr. Pere Cabot, manifesta que troben correctes les modificacions de crèdit, ja que 
així el sobrant del pressupost no es destinirà a pagar a bancs. Tot i que en aquest cas 
també troba injust que es destinin a pagar una sentència que sota el seu punt de 
vista no és correcte. Creu que aquests diners també es podrien aprofitar per millorar 
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o crear serveis al municipi i no destinar tants diners a pagament a entitats financeres. 
Considera que Santa Eulàlia es mereix més inversió. Espera que l’any següent no es 
destinin aquests diners al pagament d’amortitzacions de crèdit. Manifesta que votaran 
a favor de la modificació de crèdit. 
 
El Sr. Abraham Requena, manifesta que s’abstindran, ja que per coherència amb el 
vot del pressupost, no tindria sentit votar favorablement a la modificació. Considera 
que retornar al banc uns diners que es devien i poder disposar de més pressupost per 
l’any vinent, és positiu. 
 
Votacions: 
 
Sotmesa la proposta 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.- Adhesió al Manifest Unitari del Dia Internacional per a l'Eliminació de la 
Violència Envers les Dones  
 
MANIFEST UNITARI  
DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA  
ENVERS LES DONES  
  
25 de novembre de 2018  

 
  
Els temps estan canviant. Vull pensar que aquest cop sí. Vull pensar que la violència 
masclista és un dels temes de l’agenda de país i sobretot és un tema del que se’n 
parla, del que en parlem. I no només avui, 25 de novembre. Que se’n parli durant tot 
l’any i que en parlin moltes veus és important, perquè ens ajuda a totes i a tots a 
identificar les violències masclistes (més o menys subtils, més o menys visibles) que 
ens acompanyen des que naixem i que ens fan mal, que ens han fet mal.   
  

Fa 10 anys que a Catalunya tenim una llei que lluita pels drets de les dones a eradicar 
les violències masclistes. Totes. Les violacions, les agressions sexuals, l’assetjament, 
el tràfic i l’explotació de dones però també els matrimonis forçats o la mutilació genital 
femenina. Però amb les lleis no n’hi ha prou com demostren les dades. La violència 
masclista s’exerceix al llarg de tot el nostre cicle vital de diverses formes. Al món, una 
de cada tres dones ha patit violència masclista.  A Europa, una de cada tres dones ha 
patit violència física o sexual durant la seva infantesa a mans d’un adult, i a Catalunya, 
una de cada quatre dones ha sigut víctima d’un atac masclista d’extrema gravetat. 
Ens cal educar, ens cal saber, ens cal reconèixer.  
  

Els darrers mesos he pogut conèixer de primera mà històries de violència patida per 
dones. I el que elles m’explicaven no m’era aliè. Formava part d’una cosa que jo ja 
sabia, que jo ja notava, que jo ja sentia. Elles hi han donat forma i li han posat 
paraules. I crec que això ens ha passat una mica a totes com a societat.   
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Fa 7 mesos, el 26 d’abril d’aquest any, l’audiència de Navarra va fer pública la 
sentència del cas de la Manada. Un cas que ha sacsejat consciències i que ha fet 
entendre a molts i moltes de què va això de les violències sexuals. Una oportunitat 
de visibilitzar un fenomen sovint silenciat i desconegut. Des que som ben petites ens 
diuen que sortir a la nit comporta un risc per a la nostra integritat física i pels nostres 
cossos.   
  

A casa, la seguretat de les dones tampoc està garantida. En el darrer any a Catalunya, 
més de 12 mil dones van denunciar a la policia estar patint violència masclista en 
l’àmbit de la parella, és a dir, violència exercida per les seves parelles o ex parelles. 
En el que portem d’any, 44 dones han estat assassinades per la seva parella o ex 
parella a tota Espanya, 6 d’elles a Catalunya. Però els crims només són la cara més 
amarga d’una violència masclista que obliga a desenes de milers de dones a suportar 
aquestes situacions, tot i tenir una llei estatal contra la violència de gènere que porta 
14 anys en vigor, però que no acaba amb el problema. Perquè necessitem més 
recursos i més recolzament per a que totes les dones en situació de violència masclista 
puguin trencar el silenci i en sortir-se’n.  
  

Necessitem prevenció, perquè la violència no sigui una opció vàlida en les relacions 
de parella.  
  

Necessitem recursos per garantir una atenció digna i de qualitat a les dones en situació 
de violència masclista per a la seva total recuperació, i, especialment, en tot el procés 
de denúncies i procediments judicials.  
  

Necessitem més professionals especialitzats en l’atenció a filles i fills perquè el futur 
de casa nostra sigui un país lliure de violència masclista.  
  

Necessitem recursos d’urgència i atenció de qualitat per recolzar les dones en 
situacions de risc per elles i els seus fills i filles.  
  

I necessitem avançar en la construcció d’un model català d’abordatge de les violències 
sexuals, amb una visió integral i amb la voluntat d’explicar què són i com se’n pot 
sortir.  
  

Encara hi ha molt camí per fer, però una dècada després de la llei catalana del dret 
de les dones a eradicar la violència masclista, estem més decidides que mai a superar 
el patriarcat, a que el poder sigui en mans de les dones a mans iguals i a no tenir por. 
Perquè no volem més violència contra les dones. Contra cap dona, contra cap nena. 
Perquè tenim dret a ser nenes i dones lliures.  
  

I ho seguirem cridant tots els dies de l’any i també cada 25 de novembre, dia 
internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones.-  
 
Intervencions: 
 
La Sra. Anna Viura, procedeix a llegir el manifest unitari referent al Dia Internacional 
per a l'Eliminació de la Violència Envers les Dones  
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6.- Moció a favor de l'absolució dels presos polítics 
 
L’1 d’octubre de 2017 Catalunya va votar en Referèndum sobre el seu futur polític. 
Tot i els innombrables impediments polítics, jurídics i la violència exercida pels cossos 
de seguretat, més de dos milions de persones, en un acte de dignitat, van poder 
exercir el seu vot, de forma clarament majoritària a favor de la creació d’un nou Estat. 
El dret a decidir, reconegut per a tots els pobles del món en els Tractats 
Internacionals, es va imposar davant un Estat repressor i actuant amb fets 
antidemocràtics. 
 
El 3 d’octubre de 2017, de forma massiva, la societat catalana va sortir al carrer per 
rebutjar la repressió i la violència policial i reclamar, sempre amb actitud cívica i 
pacífica, el dret a decidir. La resposta de l’Estat espanyol, però, sempre ha estat la 
mateixa: negar qualsevol iniciativa democràtica i no oferir cap mena de diàleg ni 
proposta política. S’ha optat per intentar resoldre el conflicte polític per la via de la 
repressió i dels tribunals de justícia.  
 
Fa més d’un any que es van empresonar els presidents d’Òmnium Cultural i 
l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, i al cap d’uns dies els 
representants del Govern de Catalunya, el vicepresident Oriol Junqueras, i els 
consellers Raül Romeva, Jordi Turull, Quim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, i la 
presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Fa més d’un any que el president Carles 
Puigdemont, els consellers Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí i Meritxell Serret 
viuen a l’exili lluny de Catalunya. Decisió que també van haver de prendre les 
diputades Marta Rovira i Anna Gabriel. 
 
Després d’un any de presó preventiva, totalment injustificada i injusta, el passat 2 de 
novembre de 2018 es van donar a conèixer les peticions de penes que demana la 
Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat per a tots els acusats per dur a terme l’organització de 
l’1-O, en el judici que començarà el proper mes de gener. 
 
Aquestes peticions de presó desorbitades, sota els delictes de rebelió, sedició i 
malversació, parteixen d’un relat d’acusació totalment fals respecte al que va succeir 
aquells dies, on l’única violència que es va poder veure va ser la que van practicar els 
cossos de seguretat espanyols contra persones que únicament volien exercir el dret 
a vot. 
 
Atès que la ciutadania ha expressat de forma reiterada i pacífica al carrer i a les urnes 
la voluntat de decidir el futur polític de Catalunya. 
 
Atès que la resposta per part del Govern espanyol sempre ha estat la por, els cops 
de porra, i la presó dels nostres representants polítics i, en definitiva, la 
instrumentalització de la justícia per donar resposta al que és un conflicte polític.  
 
Atès que el nou executiu espanyol també ha estat incapaç de buscar una sortida 
política a la situació catalana.  
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Atès que les peticions de presó i multes per part de la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat 
reflecteixen un caràcter venjatiu, de càstig i d’escarment contra aquells que defensen 
unes idees polítiques diferents a les dels que proclamen la ‘unidad de España’. 
 
Atès que sempre estarem al costat de la defensa dels drets civils i democràtics i per 
donar veu a la ciutadania i als processos que ho facin possible, perquè posar urnes i 
expressar-se democràticament no constitueix cap tipus de delicte.  
 
Es proposa al  ple de la corporació l’adopció dels següents  
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Rebutjar rotundament les peticions de presó que demana la Fiscalia i 
Advocacia de l’Estat als nostres representants polítics i socials per haver permès el 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017.  
 
SEGON.- Exigir l’absolució de totes les persones acusades, captius d’uns fets 
inexistents i d’un relat inventat que té com a únic objectiu el càstig i l’escarment. 
 
TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol i la 
manipulació de la realitat, per crear un relat que es basa en la violència que no va 
existir mai en tots els actes i manifestacions cíviques i pacífiques dels catalans. 
 
QUART.- Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítiques i 
el retorn de les persones exiliades.  
 
CINQUÈ.- Donar suport i solidaritat a tots aquells i aquelles que avui pateixen la 
repressió per part de l’Estat, i a totes les famílies, amics i amigues dels presos i preses 
polítics i persones exiliades.  
 
SISÈ.- Donar trasllat d’aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, al govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels 
Diputats, als grups parlamentaris del Parlament Europeu i a l’Oficina de l’Alt 
Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH). També a l’ACM i a l’AMI. 
 
Intervencions:  
 
L’Alcalde, procedeix a llegir els acords de la moció. 
 
El Sr. Ramon Vilageliu, manifesta que votaran afirmativament aquesta moció.  
 
La Sra. Elvira Mas, manifesta que votaran afirmativament aquesta moció. 
 
 
Intervenció literal del regidor del grup del PSC, atès que ha demanat expressament 
que consti de manera literal la seva intervenció: 
 
En la nostra democràcia tothom és innocent fins que es demostri el contrari. El paper 
dels fiscals en una democràcia és posar davant l’autoritat judicial, qualsevol indici de 
delicte que impliqui l’incompliment de les lleis que han aprovat els representants del 
poble. Aquests tribunals han de dirimir si s’ha comés aquest delicte . 
Actualment no hi ha cap sentència condemnatòria, per tant no té sentit demanar 
l’absolució d’aquestes persones quan encara no s’ha provat la seva culpabilitat. 
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A Espanya no hi ha presos polítics, hi ha polítics presos. No se’ls jutja per les idees, 
com ho demostra el fet de què el govern de la Generalitat està en mans de partits 
independentistes. Estan a la presó perquè en la fase d’instrucció, davant la possibilitat 
del risc de fugida a l’exterior de la resta d’encausats. El jutge que és qui té la potestat 
per fer-ho, va considerar necessària aquesta mesura per garantir que aquestes 
persones responguessin per les seves accions (com passaria amb qualsevol altra 
ciutadà). 
La presó preventiva ja va ser avalada com una bona mesura en determinats casos, 
com ho demostra el fet de què el portaveu al Congrés de CIU al 2003, el senyor Manel 
Silva, va presentar una esmena a favor d’incrementar els supòsits en què els jutges 
podien decretar la presó preventiva. 
Malgrat tot pensem que, en aquest cas, la presó preventiva que ja dura més d’1 any, 
és excessiva i actualment és innecessària atès que no s’ha implementat la república. 
Les persones que estan sent investigades gaudeixen de la presumpció d’innocència. 
Nosaltres estem d’acord en què no va haver-hi cap delicte de sedició, ni rebel·lió. 
Altra cosa és el delicte de desobediència, i és que els tribunals van avisar 
reiteradament als dirigents independentistes que la celebració del referèndum era 
il·legal per ser contrari a l’ordenament vigent. 
Els lletrats del Parlament, el Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, el 
Tribunal Constitucional, els presidents del Parlament Europeu i del Consell d’Europa, 
tots van avisar de què la celebració d’un referèndum que era contrari l’ordenament 
jurídic vigent podria ser il·legal i constitutiu d’un delicte. 
En una democràcia amb separació de poders com la nostra; només els tribunals poden 
decretar l’empresonament o la posada en llibertat de les persones encausades, i això 
només es podrà produir un cop es realitzi el judici, i es demostri la seva culpabilitat o 
innocència. 
Segons les dades de l’estudi d’opinió de l’ICPS del mes d’octubre de 2018: 
 

 El 39,2% dels enquestats pensa que respecte l’Estat Espanyol Catalunya 
hauria de ser una república. 

 Si es fes un referèndum, només el 47,9% votaria a favor de la independència. 
 El 44,4% creu que el procés català s’acabarà amb un nou acord amb Espanya. 
 Només el 14,9% creu que el procés acabarà amb una república. 

 
L’Alcalde, considera que amb aquestes dades que ha presentat el PSC, el govern 
espanyol hauria de permetre un referèndum a Catalunya.  
 
El Sr. Pere Cabot, considera que la moció tracta sobre els presos polítics i en el debat 
pràcticament no s’està parlant d’aquest tema. Comenta que si no s’han comés els 
delictes de sedició i rebel·lió, els jutges no podrien decretar la presó preventiva ja que 
es injusta.  
 
El Sr. Abraham Requena, manifesta que un dels problemes de l’independentisme és 
decidir el que és just i el que no, sinó que els tribunals han de fer la seva feina 
lliurament.  
 

Votacions: 
 
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: - 
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7.- Moció per instar al Departament d'Ensenyament a canviar l'enfocament 
del Decret de Menjadors escolars 
 

Per un debat sincer amb la comunitat educativa sobre un nou marc 
regulatiu integral de l'espai del migdia als centres educatius de titularitat 
pública. 
 
L'espai del migdia als centres educatius representa un terç de la jornada diària. Un 
temps prou ampli i amb grans potencialitats pedagògiques que l'àmbit educatiu 
encara no ha abordat integralment. Actualment, l’enfocament educatiu de l'espai 
del migdia depèn de les dinàmiques de cada centre. Alguns procuren integrar 
aquest espai en el projecte educatiu, malgrat l’absència física de l'equip de mestres, 
en base a unes línies educatives d'actuació prèviament acordades amb l'AMPA/AFA 
i el monitoratge contractat. En altres centres, la diferència entre l'espai lectiu i el 
del migdia és més evident. 
 
El Departament d'Ensenyament encara no ha pogut abordar aquesta casuística, i la 
promulgació d’aquest nou Decret cal veure-la com una gran oportunitat per resoldre 
aquesta mancança i establir les bases de la regulació de l’espai de migdia, no des 
de l’enfocament només del servei de menjador, sinó entès com un espai integrat 
dins del projecte educatiu de centre. 
 
En aquest sentit, una regulació així permetria als centres disposar d’un temps de 
migdia per treballar aspectes prou rellevants per contribuir a forjar un model de 
societat més justa i igualitària com, a tall d’exemple, aquests tres: l'alimentació, 
els valors humans i la democràcia. 
 
L'alimentació saludable, lligada a factors de sostenibilitat, que utilitzi 
preferentment productes de proximitat i de temporada, que afavoreixi la producció 
local i les tècniques vinculades a l'ecologia. Una alimentació saludable, basada en 
la dieta mediterrània, i en hàbits de salut que redueixin el perill de patir malalties 
com l'obesitat, la diabetis o les afectacions cardiovasculars. 
 
Els valors humans com a element transversal d’un treball pedagògic que promogui 
la inclusió de qualsevol alumna i alumne, amb especial atenció a l’alumnat amb 
necessitats educatives especials; a la diversitat i interculturalitat alimentària i 
social; a la tolerància i el respecte vers els altres... En definitiva, els valors que cal 
compartir amb l’alumnat per poder bastir uns fonaments ben sòlids que assegurin 
la construcció d’una societat millor. 
 
I la democràcia, com a principi i valor fonamental de la nostra societat. Hauria de 
començar pel funcionament democràtic del CEC, òrgan on la comunitat educativa 
ha de ser representada de forma equilibrada, qui ha de decidir, d’entre moltes altres 
qüestions, de quina manera es gestiona el temps de migdia al seu centre educatiu. 
 

La proposta del nou Decret de menjadors que prepara el Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i que ha fet arribar a la comunitat 
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educativa en forma d'esborrany, no preveu el tractament integral de l'espai de 
migdia. De fet, es limita a regular el sistema d’externalització dels menjadors a 
través de concursos públics, i deixa els centres sense autonomia per decidir si les 
famílies del centre han de poder gestionar part del temps del migdia o no. 
 
Per tot això, proposem al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1. Instar el Departament d'Ensenyament a aturar els treballs d'elaboració i 
aprovació del Decret de menjadors en els termes que recull l'actual esborrany, i 
encetar un nou cicle de debat obert amb la comunitat educativa, amb l'objectiu de 
consensuar un nou marc que reguli, des d’una perspectiva integral, l'espai del 
migdia. 
 
2. Instar el Departament d'Ensenyament a arribar a un acord polític amb els 
consells comarcals per tal que les AMPA/AFA que ho desitgin, si tenen el suport del 
seu Consell Escolar de Centre, puguin continuar amb la gestió directa del menjador 
escolar fins a l’aprovació del nou marc regulador que sorgeixi del consens amb la 
comunitat educativa. 
 
3. Traslladar els acords d’aquest Ple al Departament d'Ensenyament, al 
Consell Comarcal del Vallès oriental, i a la Coordinadora SOS Menjadors Escolars 
Públics. 
 
Intervencions: 
 
la Sra. Elvira Mas, explica la moció presentada pel seu grup municipal.  
 
El Sr. Ramon Vilageliu, manifesta que el seu grup amb aquesta moció han intentat 
fer un estudi d’aquesta situació. Diu que el decret que regula els menjadors escolars 
és molt antic i s’ha anat modificat i adaptant als diferents canvis normatius. Considera 
que el nou decret el que intenta és que totes les hores del menjador escolar es 
considerin hores d’educació del centre. Aquestes hores de menjador han de formar 
part del pla d’educació de les escoles. Creu que és important que es facin uns bons 
plecs que regeixin els serveis de menjadors per part del claustre de l’escola i per les 
AMPAS. Per altra banda creu que és molt important i positiu, que les clàusules que 
regeixen la contractació d’aquests serveis, s’atenguin a criteris socials i de qualitat.  
 
El Sr. Francesc Dantí, considera positiu la implantació d’aquests nous criteris 
d’adjudicació dels serveis de menjador.  
 
El Sr. Francesc Montes, manifesta que el decret actualment no està aprovat tot i que 
considera molt positiu les diferents modificacions que es volen implantar. Per 
coherència amb el decret en fase d’estudi encara, manifesta que s’abstindran mentre 
no s’aprovi.  
 
Sotmesa la moció a votació, aquesta queda rebutjada amb la següent 
votació.  
 
Votacions: 
 
A favor: 1 ICV-EUIA, 1 PSC 
Abstencions: 2 PdeCat 
En contra: 5 PU, 4 I-ERC 
 



 

Pàgina 12 de 18 

  
 
 
 
 
 
 

8.- Moció perquè es derogui el delicte d'injúries a la corona i per reafirmar el 
compromís amb els valors republicans i la democràcia  
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
El Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg va dictar al març de 2018 una 
sentència per la qual condemna Espanya a tornar la multa que, a canvi de no ingressar 
a la presó, van pagar dos joves condemnats per cremar fa 11 anys una foto del Rei 
durant la Diada. La justícia europea considera que aquesta actuació va ser "una 
expressió simbòlica de la crítica política" i que els tribunals espanyols, l'Audiència 
Nacional i el Tribunal Constitucional, van vulnerar l'article 10 de la Convenció Europea 
de Drets Humans relatiu a la llibertat d'expressió. 
 
El Codi Penal ofereix més protecció a la Casa Reial que a qualsevol altra institució o 
ciutadà de l'Estat, a través del delicte d'injúries a la Corona (articles 490.3 i 491). Per 
contra, el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) té una jurisprudència molt clara 
i sòlida, en virtut de la qual els ordenaments no poden atorgar una protecció especial 
i qualificada als seus càrrecs i institucions més importants sinó més aviat al contrari, 
han de permetre un major grau de crítica. Això es justifica perquè es tracten 
d'institucions públiques que han de trobar subjectes al qüestionament i escrutini 
ciutadà en el marc d'una democràcia. 
 
Aquesta postura del TEDH es veu reafirmada pel Consell d'Europa i pel Comitè de 
Drets Humans de Nacions Unides, per a qui la llibertat d'expressió és "la pedra angular 
de totes les societats lliures i democràtiques" afegint, a més -en una Observació 
específica sobre aquest tema en 2011- la "gran importància" que atorga el Pacte 
Internacional de Drets Civils i Polítics a "l'expressió sense inhibicions en el debat públic 
sobre figures de l'àmbit públic i polític en una societat democràtica". És per això, 
diuen literalment des de Nacions Unides, que "totes les figures públiques, fins i tot les 
que exerceixen els càrrecs polítics de major importància, com els caps d'Estat o de 
Govern, poden ser objecte legítim de crítiques i oposició política". 
 
Recentment el Parlament de Catalunya ha aprovat una resolució per reprovar el 
comportament del Rei pel seu discurs després de l'1 d'octubre de 2017, on va 
encoratjar la confrontació i la tensió i, embolcallant-se en una Constitució que ja no 
representa a tota la societat, es va posar en la primera línia del bloc reaccionari. Una 
irresponsable actitud que va estar acompanyada d'un to aspre i indesitjable. A 
aquesta reprovació se li ha unit la de l'Ajuntament de Barcelona. 
 
Davant l'acord del Parlament, el Consell de Ministres va acordar demanar al Consell 
d'Estat que emetés amb urgència el seu dictamen preceptiu per impugnar davant el 
Tribunal Constitucional, ja que el Govern considerava "políticament inacceptable" la 
proposició aprovada. Tot i que el Consell d'Estat ha recomanat no anar al Tribunal 
Constitucional, declarant que el Parlament és lliure de fer judicis polítics, el Govern 
ho ha fet cas i va anunciar el passat 26 d'octubre que interposarà un recurs contra el 
Parlament de Catalunya. 
 
Cal recordar que en l'acord pressupostari entre Units Podem i el Govern s'inclou la 
modificació dels articles del Codi Penal que regulen els delictes d'ofensa als sentiments 
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religiosos i injúries a la Corona, així com recentment ha estat aprovada a tràmit al 
Congrés una llei de protecció de la llibertat d'expressió, impulsada per Izquierda 
Unida, que recull precisament aquest acord. 
 
D'altra banda els membres del Partit Popular, PSOE i Ciutadans a la Mesa del Congrés 
han denegat en les últimes setmanes que ni tan sols es debati en aquesta Cambra 
l'aprovació d'una Comissió d'investigació sobre els presumptes delictes que hagi 
pogut cometre el rei emèrit, Joan Carles de Borbó. 
 
Arran dels enregistraments de CorinnaZuSayn-Wittgenstein, donades a conèixer per 
diversos mitjans de comunicació, hi ha indicis més que suficients per a iniciar aquesta 
investigació al monarca emèrit. Després d'una primera denegació de la Taula del 
Congrés on s'al·legava que la inviolabilitat del Cap d'Estat impedia aquesta 
investigació -una cosa que no compartim, ja que la inviolabilitat en tot cas s'hauria 
de circumscriure a actes de naturalesa política ratificats pel Govern-, el passat dimarts 
23 d'octubre es va denegar una segona petició. S'hi sol·licitava investigar a Joan 
Carles de Borbó des de la seva abdicació el 2014, quan formalment va deixar de ser 
inviolable per estar únicament aforat. 
 
Finalment, creiem que resulta ja del tot inajornable materialitzar una reivindicació 
democràtica bàsica en aquest país com és la realització d'un referèndum sobre 
Monarquia i República. 
 
Per tot això, el grup municipal d’ICV-EUiA Santa Eulàlia de Ronçana proposa al Ple 
l'adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER: Instar el Govern de l'Estat a derogar el delicte d'injúries al Rei i a la Casa 
reial dels articles 490.3 i 491 del Codi Penal, igualant la protecció penal de l'honor 
d'aquesta figura a la de la resta de ciutadans. 
 
SEGON: Rebutjar i reprovar el posicionament del Rei Felip VI i la seva intervenció en 
el conflicte de Catalunya, així com la seva justificació de la violència per part dels 
cossos policials de l'1 d'octubre. 
 
TERCER: Reafirmar el compromís amb els valors republicans i apostar per l'abolició 
d'una institució caduca i antidemocràtica com la monarquia. 
 
QUART: Instar el Govern i al Congrés dels Diputats a què es permeti investigar en 
seu parlamentària les accions realitzades per Joan Carles de Borbó des de l'any 2014, 
moment en què deixa de ser inviolable jurídicament, i sobre qui recauen indicis 
suficients de delicte. 
 
CINQUÈ: Instar el Govern a convocar un referèndum d'acord a la Constitució perquè 
els ciutadans puguem decidir entre Monarquia i República. 
 
SISÈ: Comunicar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Congrés dels 
Diputats. 
 
Intervencions:  
 
La Sra. Elvira Mas, explica la moció presentada per el seu grup.  
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Intervenció literal del regidor del grup del PSC, atès que ha demanat 
expressament que consti de manera literal la seva intervenció: 
 
Atès que des de secretària ens informen que no es poden votar els punts de les 
mocions per separat i què en tot cas s’hauria de presentar una nova moció, però 
sense els punts que es proposen no votar i que no pot ser per una qüestió de terminis 
(s’ha informat d’aquesta possibilitat el mateix dia del ple, durant la sessió).  
El PSC demana que consti en acta que malgrat estar d’acord en tots els punts, no 
estem d’acord amb el punt 2 i 4, que res tenen a veure ni amb l’exposició de motius 
ni amb el títol de la moció. Creiem que és un nou intent de barrejar el procés en 
qualsevol assumpte que tingui a veure amb l’estat espanyol i sense reconèixer que 
els líders independentistes no han fet les coses correctament i d’acord amb la llei, en 
l’organització de la consulta de l’1 d’octubre. 
El codi penal i les lleis, les fan els representants dels ciutadans, escollits 
democràticament a les  eleccions a les Corts espanyoles. 
Són per tant, als diputats de les Corts a qui pertoca aprovar les modificacions que es 
considerin oportunes de les lleis. 
Els tribunals espanyols, apliquen les lleis que aproven els representants del poble. 
Aquesta és la base de la separació de poders, el legislatiu aprova les lleis, el judicial 
les aplica. Cap poder es pot interposar en l’acció de l’altre. 
La Constitució espanyola del 1978, ja té 40 anys i encara no s’ha reformat a fons. Les 
sentències a que apel·la aquesta moció són del 2018 i 2011. 
L’article 56.3 de la CE diu clarament que el els actes del rei estan sotmesos a 
referendament per part d’un membre del govern, és a dir, el rei regna però no 
governa. 
Espanya està regida per una monarquia parlamentària, que com diu la CE està 
sotmesa al poble mitjançant el referendament dels seus actes. Això és la garantia 
suficient per a tots els ciutadans de què el rei no pot actuar amb impunitat davant la 
llei. 
A Europa hi ha actualment 10 monarquies parlamentàries apart de l’espanyola. 
El punt segon d’aquesta moció, res té a veure amb el títol d’aquesta moció. Enlloc s’hi 
parla dels delictes d’injúries a la corona, en canvi s’hi que s’aprofita per parlar del 
procés per la independència, que no té res a veure amb aquesta moció. Com ho 
demostra el fet de què PSOE i Podem han signat un acord polític, per tirar endavant 
una modificació que impliqui la despenalització del codi penal de les injúries a la 
corona. 
Les declaracions del cap d’Estat, en aquell moment, apel·laven a la política del govern 
del Partit Popular. Com ho demostra el fet de què amb el canvi de govern el propi cap 
d’Estat, ha manifestat que apel·la a una solució dialogada del conflicte entre catalans. 
No oblidem que l’1 d’octubre, malgrat els reiterats advertiments dels tribunals, els 
dirigents del govern català van convocar un referèndum declarat il·legal pels propis 
tribunals de l’estat i que no ha estat reconegut per cap govern democràtic, ni pel 
parlament europeu, ni pel Consell de la UE. 
El punt quart, es va sotmetre a votació dels representants del poble al Congrés. 
Aquest van concloure que la possibilitat d’investigar els actes de l’anterior cap d’Estat 
no s’ajustava a la llei, ja que les seves accions estaven sotmeses al caràcter 
d’inviolabilitat que els propis ciutadans li han atorgat i que així consta a la Constitució 
Espanyola. 
Som republicans i apel·lem a una reforma constitucional i legislativa que derogui 
aquests delictes i apostem per aquest referèndum que demana la moció i que pot 
servir per conèixer l’opinió dels ciutadans en la reforma o eliminació del títol 2 de la 
CE. 
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Sotmesa la moció a votació, aquesta queda aprovada per majoria absoluta.  
 
Votacions: 
 
A favor: 5 PU, 4 I-ERC, 1 ICV-EUIA 
Abstencions: 2 PdeCat 
En contra: 1 PSC 
 
 
 
 
9.- Moció de suport a l'acollida de la població emigrada, refugiada o asilada.  
 
Segons dades de l’agència per als refugiats de l’ONU, ACNUR al final de l’any 2017, 
hi va haver 16,2 milions de noves persones desplaçades de les seves llars a tot el 
món. D’aquests 16,2 milions, 11,8 es van desplaçar dins de les fronteres del propi 
país, mentre que 4,4 milions són nous refugiats i nous sol·licitants d’asil. Amb aquesta 
xifra de 2017, l’ACNUR calcula que hi ha uns 68,5 milions de desplaçats de casa seva. 
 
Durant aquest any es van presentar 1,7 milions de sol·licituds d’asil, de les qual els 
Estats Units va rebre 331.700 peticions i, seguidament per ordre d’importància en 
nombre, Alemanya en va rebre 198.000, Itàlia 126.500 i Turquía 126.000. A 
Catalunya, a final de l’any 2017 hi havia 1.116 refugiats inclosos al Pla Estatal 
d'Acollida. 
 
Com a agreujant de la situació que ja és crítica, la representant dels Estats Units 
davant les Nacions Unides, Nikki Haley, va anunciar fa poc que el seu país ha decidit 
retirar-se del pacte mundial de l'ONU sobre protecció de migrants i refugiats perquè 
considera que la política migratòria del país ha d'estar en mans "només" dels nord-
americans. 
 
A més, en aquests dies estem assistint, impotents, a la indigna actuació del govern 
presidit per Donald Trump contra la caravana d’immigrants centreamericans i les 
ofensives i inhumanes amenaces que els fa. 
 
Alhora, i en un altre ordre de coses, Catalunya i segons la Direcció General d’Atenció 
a la Infància i l’Adolescència va rebre, de gener a juliol de 2018, 1.458 menors no 
acompanyats, mentre que en el total de l’any 2017 n’havia rebut 1.489. La mateixa 
font preveu que a finals de 2018 n’hauran arribat uns 3.500 menors no acompanyats 
(mena). 
 
Davant de la situació actual i,  
 
Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu article 1, 
determina que la dignitat humana és inviolable i ha de ser respectada i protegida. 
 
Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14 que, en 
cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a qualsevol país. 
 
Atès que tot el món occidental té el gran repte que tot aquest procés migratori 
esdevingui ciutadania integrada a cada comunitat, a cada país, a cada poble que els 
acull. 
 
Atesa la demanda de gran part la societat civil als respectius municipis perquè donin 
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resposta a la situació dels refugiats i en el nostre poble concretament amb l’entitat 
SER Refugiats que treballa en aquest sentit 
 
Per tot això, el grup d’independents-ERC a petició de SER Refugiats proposa l’adopció 
dels acords següents: 
 
1. Fer conèixer i reconèixer com a integrant del nostre municipi la diversitat de 
nouvinguts i nouvingudes que en els darrers anys s’han establert a Santa Eulàlia de 
Ronçana amb una jornada o jornades anuals en què es facin evidents les diferents 
llengües i cultures que cohabitem en el poble. 
 
2. Facilitar l’augment d’habitatge disponible per a les persones que ho necessitin 
actualitzant el cens d’habitatges desocupats que inclogui també aquelles promocions 
d’habitatge desocupat o inacabat, en mans de les entitats financeres o de les 
promotores immobiliàries. Possibilitar, a més, que els preus d’aquesta oferta puguin 
ser assequibles i raonables per aquestes persones més vulnerables que més ho 
necessiten. 
 
3. Potenciar les classes de català i castellà per a immigrants i familiars d’alumnes de 
l’escola que inclogui, en aquest cas, una explicació sistemàtica del sistema educatiu 
on estaran immersos els seus fills i files i que, així, es contribueixi al seu èxit escolar. 
 
4. Proposar, a nivell de la Mancomunitat de municipis de la Vall del Tenes que, de la 
mateixa manera que s’ofereix el servei de dones juristes per donar suport jurídic a 
les dones, es pugui oferir un suport psicològic i emocional per a totes les persones 
immigrades de la Valls del Tenes. 
 
5. Denunciar la política restrictiva de països capdavanters com els Estats Units o 
l’Estat espanyol per la seva política restrictiva respecte a la immigració i la manca de 
respecte als drets humans bàsics.    
 
Intervencions: 
 
El Sr. Ramon Vilageliu, explica la moció presentada per el seu grup, i agraeix la feina 
que fa l’associació SER Refugiats al municipi. 
 
Intervenció literal del regidor del grup del PSC, atès que ha demanat expressament 
que consti de manera literal la seva intervenció: 
 
Atès que des de secretària ens informen que no es poden votar els punts de les 
mocions per separat i què en tot cas s’hauria de presentar una nova moció, però 
sense els punts que es proposen no votar i que no pot ser per una qüestió de terminis 
(s’ha informat d’aquesta possibilitat el mateix dia del ple, durant la sessió).  
El PSC demana que consti en acta que malgrat estar d’acord en tots els punts, no 
estem d’acord amb el punt 5. Hem fet proposta de modificació d’aquest punt, que no 
ha estat acceptada pel grup que la impulsa. Nosaltres proposem que s’insti al govern 
espanyol a continuar canviant les seves polítiques anti immigració, ja que són els 
governs i no els estats els que fan les polítiques. 
El canvi de govern del partit popular, per un govern del partit socialista, ha significat 
un canvi radical en aquestes polítiques com ho demostra la primera acció presa pel 
nou govern socialista en la greu crisi humanitària del cas del vaixell Aquarius. 
Aquest govern va prendre la determinació d’impulsar una cimera de caps d’estat i de 
govern, per tractar el fenomen de la immigració il·legal de manera conjunta dins la 
UE. 
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Va tancar un acord amb Portugal i el Marroc per abordar conjuntament aquest 
fenomen a les costes de la península. 
Els acord internacionals que signen els governs dels estats, s’han de traduir en 
polítiques concretes i això és el que ha fet el govern socialista de Pedro Sánchez. Es 
va establir un pla de xoc per valor de 30 milions d’euros. S’ha potenciat el diàleg amb 
els països d’origen i s’ha augmentat la cooperació per combatre la immigració il·legal 
i combatre les màfies que es lucren aprofitant-se dels immigrants que només volen 
tenir un futur millor, per a ells i les seves famílies. 
 
Sotmesa la moció a votació aquesta es aprovada per unanimitat 

 
10.-Precs i preguntes 
 
Preguntes PSC:  
 
1.Atès que el Parlament ha autoritzat a l'Ajuntament de Santa Eulàlia  de Ronçana a 
la construcció d'un pas de vianants i un semàfor a la  confluència de la Crta C-1415b 
amb el camí de Caldes, en quina data  està previst que l'Ajuntament el construeixi? 
L'alcalde es va comprometre en un plenari a publicar al web  municipal, la notícia 
informant sobre la millora dels accessos a la  C-1415b amb la confluència amb el camí 
de Caldes quan hi hagués una  solució definitiva als problemes de seguretat i mobilitat 
i accessos  al nostre poble. 
Atès que el Parlament ha resolt aquest tema autoritzant a  l'Ajuntament la construcció 
d'un pas de vianants i un semàfor, quan està prevista la publicació d'aquesta notícia  
al web municipal?. 
 
L’alcalde, respon que la Generalitat ha aprovat realitzar un estudi de millora d’aquest 
tram, tot i que no hi ha data prevista. Un cop fet l’estudi es realitzaran les 
intervencions que s’estimin oportunes. A dia d’avui no hi ha una data d’inici de la 
construcció d’aquest pas. Per altra banda, referent a la publicació de la noticia a la 
web municipal, manifesta que es publicarà un cop s’iniciïn les obres.  
 
 
2.Sobre el PaP (porta a porta): 
Quina valoració fa el govern sobre la posada en marxa? 
 
El Sr. Jordi Orriols, fa una valoració molt positiva de la posada en marxa, ja que era 
una demanda de la població, tot i que son conscients de que el servei encara genera 
problemes que s’aniran polint i millorant. 
 
Explicació de les incidències que hi ha hagut? 
 
El Sr. Jordi Orriols, manifesta que hi ha hagut incidències amb les rutes ja que no 
estaven del tot quadrades amb els operaris i els habitatges. Per altra banda manifesta 
que hi ha hagut incidències amb el tema de les recollides diürnes. 
 
 
3.Sobre els punts d'emergència del PaP: 
Qui té dret d'accés? 
 
El Sr. Jordi Orriols, manifesta que els punts d’emergències en els sistemes de PaP, 
són un problema ja que generen molts indeguts. Tot i que són necessàries per a les 
segones residències i per als disseminats.  
 
Com funciona el seu ús? Què cal fer per poder-los utilitzar? 
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El Sr. Jordi Orriols, comenta que són punts d’emergència intel·ligents ja que no són 
lliures i es pot entrar únicament amb clau electrònica. Per utilitzar-lo, els usuaris s’han 
de dirigir als serveis municipals, per tal de fer el seguiment d’aquelles persones a qui 
se’ls atorga la clau electrònica, en especials a segones residències i disseminats.  
 
 
Precs 
 
El Sr. Abraham Requena, comenta que és molt bona senyal els nous percentatges de 
reciclatge que s’han detectat en el municipi, i això significa que anem per bon camí.  
 
Per altra banda, fa un altre prec, referent a les preguntes del ple, ja que considera 
que si aquestes no han estat del tot contestades per l’Alcalde, es tingui l’opció de 
replica.  
 
 
I a 2/4 del 10 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 
 
 


