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

Ordinari
28/11/2019 19:00:00
sala de plens

Assisteixen:
Alcalde:
Francesc Bonet Nieto
Regidors:
Anna Ma Montes Cabot
Jordi Orriols Vilaró
Ana Viura Rodilla
Manel Imedio Bernardo
Marta Dominguez Gasco
Jordi Carreras Arisa
Monica Pons Vilaseca
Pol Guerra Imedio
Ramon Vilageliu Relats
Cristina Gallego Cabanas
Abraham Requena Ruiz
Excusen la seva assistència:
Susana Barroso Valverde
Secretària accidental
Lurdes Gimeno Maspons
Interventor accidental
Bernat Calpe Palma

A la Sala Pau Casals de la Biblioteca- Casa de Cultura Joan Ruiz i Calonja, el
dia 28 de novembre de 2019, 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
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ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació de l’acta anterior
2. Informació diversa
3. Donar compte dels Decrets i Resolucions d’Alcaldia
4. Modificació de Crèdit 20/2019: Crèdit Extraordinari per la compra d’un terreny
5. Adhesió al Manifest 25 N, dia internacional per a l'eliminació de la violència
envers les dones.
6. Moció per al reconeixement de l'estat d'emergència climàtica
7. Moció en defensa de la llibertat d'expressió i la iniciativa política al Parlament de
Catalunya
8. Afers urgents i sobrevinguts
9. Precs i preguntes

L’alcalde excusa l’assistència de la regidora Susana Barroso.
1.- Aprovació de l’acta anterior
Acta de la sessió ordinària de 18 de juliol de 2019,
2.- Informació diversa
No n’hi ha
3.- Donar compte dels Decrets i Resolucions d'alcaldia
L’alcalde dona compte dels decrets i resolucions d’alcaldia dels mesos de setembre i
octubre de 2019 que inclouen els números de 323 al 410.
4.- Modificació de Crèdit 20/2019: Crèdit Extraordinari per la compra d’un
terreny
La modificació de crèdit número 20/2019 del pressupost de l’Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana implica un crèdit extraordinari per crear una aplicació
pressupostària no existent l’exercici 2019 per adquirir des de l’ajuntament d’un solar
situat en una localització cèntrica amb possibles usos futurs que permeti millorar la
prestació dels serveis públics.
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Vista la resolució de la Regidoria d’Economia i Hisenda de data 19 de novembre de
2019.
Vist l’informe d’Intervenció de data 19 de novembre de 2019.
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 2016.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la Modificació de Crèdit 20/2019 de crèdit extraordinari per crear
una aplicació pressupostària en el pressupost de despeses per reconèixer una despesa
no prevista inicialment al pressupost de l’entitat i que no pot esperar a ser reconeguda
l’exercici següent.
En concret, la despesa que caldrà aplicar en la present modificació és una aplicació
pressupostària per l’adquisició de terrenys finançat amb la pròrroga d’una Subvenció
de la Diputació de Barcelona que es destina a la compra del terreny per impossibilitat
material d’executar l’actuació inicialment prevista.
La modificació serà la següent:
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 20 - 2019
CRÈDIT EXTRAORDINARI
Despeses en augment
Aplicació
1-151-60000

Consignació
Inicial

Concepte
ADQUISICIÓ DE TERRENYS

0,00
Total increment

Modificació
64.108,03

Consignació
Final
64.108,03

64.108,03

Finançament
Aplicació
76103

Consignació
Actual

Concepte
SUBVENCIÓ DIBA: PRÒRROGA P. COMPLMENTARI
Total increment

0,00

Modificació
64.108,03

Consignació
Final
64.108,03

64.108,03

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:
La regidora Marta Dominguez, explica en que consisteix la modificació.
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El regidor Abraham Requena, constata que la modificació no recull partida per dotar
un tema tan important que va provocar l’aprovació del pressupost, com és el de dotar
la partida del pas semafòric a la Carretera de Caldes, creu que el govern no hi posa
l’interès que es mereix, i que la partida continua estant a 0 euros.
La regidor Cristina Gallego, manifesta que està d’acord amb la modificació, però els
hi hauria agradat dedicar la subvenció a la partida de les obres de rehabilitació de
l’escola bressol del Rieral, que en desconeixen el motius, que segur que hi són, del
retard per tirar endavant les obres i que tenen la sensació que no s’hi està prou a
sobre per tirar-les endavant.
L’alcalde manifesta que en relació al tema de les obres de l’Escola Bressol del Rieral,
respondrà la qüestió en l’apartat de precs i preguntes.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada per UNANIMITAT
5.- Adhesió al Manifest 25 N, dia internacional per a l'eliminació de la
violència envers les dones.
MANIFEST 25N
Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones 2019
D'uns anys ençà, les violències masclistes, i especialment les violències sexuals, s'han
situat al centre de les notícies, les xarxes socials i, fins i tot, de les festes majors dels
nostres pobles i ciutats. Aquestes violències contra les dones, tradicionalment
invisibilitzades, han sigut exposades públicament per les seves supervivents per
denunciar un sistema patriarcal que ens oprimeix, ens silencia i ens mata. S'ha posat
en evidència que el problema no són els espais públics, els locals d'oci o les festes
populars, perquè aquestes violències masclistes també les patim als nostres llocs de
feina i a casa.
Les violències contra les dones persisteixen any rere any, en una societat patriarcal
que es resisteix a perdre un statu quo que situa les dones en una posició de
desigualtat. Tot i això, les dones hem trencat el silenci i no farem ni un pas enrere.
Diuen que una societat té els nivells de violència que pot tolerar i nosaltres hem dit
prou. Ens hem alçat amb el crit de sororitat "jo sí que et crec, germana" perquè no hi
ha cap altra resposta possible front aquest greu atac contra els Drets Humans.
Una agressió sexual a una dona no és un fet puntual, sinó una expressió més de
l'estructura patriarcal, una agressió contra totes nosaltres, contra totes les dones.
Aquesta violència funciona de forma alliçonadora, ens socialitza en la por i ens llença
un missatge ben clar, sobretot dirigit a les dones més joves: volen controlar i sotmetre
la vida de les dones.
Les dones hem posat nom a unes violències sexuals fins ara naturalitzades i
minimitzades, hem perdut la por a assenyalar i denunciar els agressors i volem situar
al seu lloc la vergonya que suposa patir una agressió sexual, perquè ja no ens volem
culpabilitzar més. Per això, hem treballat des de molts espais diferents: des dels
moviments feministes, les associacions, les comissions de festes dels barris, les
administracions públiques, i això també s'ha traslladat als carrers. Hem fet palès que
una societat on les dones són agredides sexualment no garanteix els seus drets de
ciutadania.

Pàgina 4 de 11

Encara avui es fa imprescindible seguir treballant conjuntament i coordinadament
amb la implicació de totes les administracions i agents socials per l'erradicació de
totes les violències masclistes i la reparació de totes les supervivents.
També cal reconèixer la lluita constant i incansable dels moviments feministes, que
no han deixat de crear les contranarratives sobre la violència sexual que ens han
permès posicionar-nos en un altre lloc davant d'unes agressions que ens volen
infondre la por. Aquí, les dones joves han estat la punta de llança d’aquesta
transformació. Elles són les protagonistes d’aquest punt d’inflexió, esdevenint la
generació d’un canvi tan urgent com imprescindible.
Els moviments feministes han sortit al carrer dia rere dia i han cregut sempre en les
supervivents. Han fet saber que el consentiment és un element central a l'hora
d'entendre la sexualitat, que el consentiment és reversible i que cal renovar-lo, que
només un sí és sí i que tot això és innegociable. També han denunciat una justícia
patriarcal que reprodueix el sexisme en les seves sentències i deixa impunes als
agressors.
Per últim, no volem acabar aquest manifest sense reconèixer la força, el coratge i la
valentia de les dones, de les supervivents i de les que han estat assassinades, de les
que han trencat el silenci i de les que lluiten dia a dia per fer-ho. Germanes, no esteu
soles!
El moviment feminista és imparable i la nostra sororitat és la nostra força.
Cridem juntes: si en toquen a una, ens toquen a totes!
La regidora Anna Montes, fa lectura del manifest.

6.-Moció per al reconeixement de l'estat d'emergència climàtica
Intervencions:
L’alcalde explica que la moció que presenten per al reconeixement de l'estat
d'emergència climàtica, s’ha consensuat i esmenat el seu redactat a petició del grup
d’ERC per fer-la més involucrada amb Santa Eulàlia.
El regidor Ramon Vilageliu, explica la moció i manifesta que el problema del canvi
climàtic és emergència ja, que és científicament innegable, que totes les actuacions
per combatre’l s’han de fer ara mateix, que no tenen espera. Que és el repte més
gran de la història, una crisi planetària de totes les civilitzacions i que tots plegats
patirem aquesta emergència si no s’hi posa solució.
Explica que s’ha parlat amb el govern per omplir-la de contingut santaeulaienc, i s’ha
fet un nou redactat perquè santa eulàlia pugui fer un petit gran pas cap el futur, amb
l’adopció de mesures per a fer-hi front.
A continuació llegeix els acords proposats de la següent moció:
Moció per al reconeixement de l'estat d'emergència climàtica i l’adopció de
mesures per a fer-hi front des de Santa Eulàlia de Ronçana
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A les portes d’una nova conferència de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic,
l’Organització Meteorològica Mundial ha anunciat que l’any 2018 es va batre un nou
rècord pel que fa a la concentració de gasos d'efecte hivernacle a l’atmosfera.
Així doncs, l’any 2018 a concentració de diòxid de carboni (CO2) va ser de 407,8 parts
per milió (ppm), per sobre de les 405,5 ppm de l’any 2017 i, sobretot, per sobre del
llindar de les 400 ppm, la línia vermella que la comunitat científica ha marcat perquè
l’increment de la temperatura mitjana del planeta no superi els 2ºC fixats per l’Acord
de París. Aquest llindar va ser superat ja l’any 2015.
Com apunta l’OMM a través del seu secretari general, "aquesta tendència significa
que les generacions futures s'enfronten a greus impactes creixents del canvi climàtic,
inclòs l'augment de temperatures, esdeveniments meteorològics extrems, falta
d'aigua, augment del nivell del mar i disrupcions en els ecosistemes terrestres i
marins".
L’any 2018, el Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (l’IPCC,
en les seves sigles angleses), va emetre un informe on s’establia la necessitat de
reduir les emissions globals de gasos d’efecte hivernacle al voltant del 45% de cara
a l’any 2030 (respecte dels nivells del 2010) i assolir unes emissions netes nul·les
per a l’any 2050.
D’altra banda, la Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversitat i Serveis
Ecosistèmics (IPBES) va publicar una primera avaluació de l’estat de la biodiversitat
a escala global aquest any 2019, on alerta de la situació de declivi sense precedents
en què es troba la natura del planeta i l’acceleració del procés d’extinció d’espècies.
Segons aquesta avaluació, un milió d’espècies estan amenaçades per l’activitat
humana.
A Catalunya, el Tercer Informe del Canvi Climàtic (TICCC), publicat el 2016 i on van
intervenir prop de 200 experts/es procedents de totes les universitats públiques
catalanes i dels principals centres de recerca del país, apunta que entre 1950 i 2014,
la temperatura anual de l’aire es va incrementar en 0,23ºC per dècada i que les
projeccions donen com a resultat un augment de prop de 1,4ºC per mitjans de segle
(respecte a la mitjana del període 1971-2000). El TICCC també projecta un clima més
sec, amb fenòmens meteorològics extrems més freqüents, amb impactes importants
tant per als ecosistemes com per a molts sectors econòmics i socials.

Per tot això, el mes de maig de 2019 el Govern de Catalunya va declarar formalment
una emergència climàtica i ambiental, amb els compromisos següents:
Incrementar els incentius i prioritzar les polítiques i els recursos públics destinats
a un model energètic 100% renovable, desnuclearitzat i descarbonitzat.
̶

Adoptar mesures per recuperar ecosistemes i aturar la pèrdua de biodiversitat.
̶
̶

Apostar per l’economia circular i la creació de llocs de treball verds.
̶

Assumir un model de mobilitat urbana basat en el transport públic, el vehicle
compartit, la micromobilitat i els vehicles d'emissió zero.
̶

Reduir la vulnerabilitat dels sectors socials més sensibles als impactes del canvi
climàtic: gent gran, malalts, nens...
̶

Implantar instal·lacions d’energia renovable (eòlica i fotovoltaica).
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̶

Celebrar anualment un ple parlamentari monogràfic sobre el canvi climàtic.
̶

Detectar la legislació vigent que dificulta combatre el canvi climàtic.
L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana és conscient de l’emergència en la que es
troba el nostre planeta i es compromet a adoptar compromisos per a fer-hi front. Així
mateix, la ciutadania del nostre poble ha d’entendre la urgència i irreversibilitat
d’aquesta lluita i adoptar, a títol individual i col·lectiu, actuacions que facin possible
reduir les seves emissions de gasos amb efecte hivernacle.
En aquest sentit, l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana pot tenir un paper clau
en la formació, educació i la informació sobre el necessari fre a les emissions i realitzar
una vital adaptació a les conseqüències de l’increment de la temperatura global. La
declaració d’emergència climàtica suposa iniciar un procés d’educació, formació i
conscienciació a tota la població sobre la veritat de la crisi ecològica i l’enorme canvi
necessari per frenar l’emergència
D’altra banda, l’Ajuntament té la responsabilitat d’impulsar actuacions concretes per
a impulsar la reducció d’aquestes emissions. Declarar l’emergència climàtica
requereix assumir el compliment de compromisos polítics reals i vinculants, molt més
ambiciosos que els actuals, amb la consegüent assignació de recursos per fer front a
aquesta crisi.

En els darrers anys, l’Ajuntament ha adoptat algunes mesures concretes per impulsar
la transició cap a un model energètic amb menys emissions, com ara les bonificacions
parcials sobre l’impost de circulació dels vehicles elèctrics i híbrids i sobre l’impost de
béns immobles per a la instal·lació de panells fotovoltaics en les llargs de Santa
Eulàlia. Davant d’aquesta emergència, però, l’Ajuntament es compromet a reforçar
el procés de transformació social i assegurar la plena consecució dels següents
objectius generals.
Un full de ruta vinculant capaç de garantir les reduccions de gasos d’efecte hivernacle
anuals necessàries, abandonar els combustibles fòssils, apostar per una energia
100% renovable i reduir a zero les emissions netes de carboni com més aviat millor,
de manera urgent i prioritària, en línia amb les indicacions de l’informe de l’IPCC per
limitar l’augment de les temperatures globals a 1,5 ºC. Un estat d’emergència implica
redirigir tots els recursos disponibles dels ajuntaments per afrontar la crisi climàtica
amb els problemes associats que comporta. La proposta de pressupost municipal per
a l’any 2020 per a Santa Eulàlia ha de ser i serà conseqüent amb aquest compromís.
Per tot això l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana es compromet a:
Primer.- Establir, en un termini màxim de 6 mesos, els compromisos polítics,
normatives i recursos necessaris per garantir reduccions de gasos d’efecte hivernacle
a Santa Eulàlia per tal d’arribar al balanç net zero no més tard de 2040 i si pot ser
abans de 2035, així com aturar la pèrdua de la biodiversitat i restaurar els
ecosistemes com única resposta possible per evitar un col·lapse de tots els sistemes
naturals, inclòs l’humà.
Segon.- Convocar d’urgència al Consell de Medi Ambient per exposar-los aquesta
moció i fer-lo partícip dels compromisos i actuacions que es preveuen desenvolupar.
Tercer.- En aquest període de sis mesos, i amb la col·laboració del Consell de Medi
Ambient, organitzar una trobada-cimera sobre canvi climàtic a Santa Eulàlia, amb la
participació de les entitats, els sectors econòmics i la ciutadania, per difondre la
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importància de l’emergència climàtica i compartir els compromisos adoptats per
l’Ajuntament.
Quart.- Adoptar les mesures necessàries per abandonar els combustibles fòssils i
apostar per una energia 100% renovable de manera urgent i prioritària en totes les
instal·lacions municipals.
En paral·lel a la presentació del conjunt de compromisos requerits en el punt primer:
Cinquè.- En coordinació amb els municipis que integren la Mancomunitat de la Vall
del Tenes, estudiar la recuperació el servei d’autobús públic i regular del qual va
gaudir la població de Santa Eulàlia en el passat i del qual disposen els habitants dels
municipis veïns.
Sisè.- Instal·lar punts de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics a la via pública.
Setè.- Tendir a poder garantir que les entitats bancàries amb les quals opera
l’Ajuntament de Santa Eulàlia no estan vinculades a empreses i fons que inverteixin
en combustibles fòssils i, en cas que sigui així, avançar cap al canvi d’entitats
bancàries.
Vuitè.- Incloure com a criteri de mèrit en el procés de concessió de subvencions a
les entitats i associacions de Santa Eulàlia de Ronçana, la seva contribució a la
reducció de crema de combustibles fòssils i, per tant, la disminucuó de generació de
gasos amb efecte hivernacle en les seves activitats
Novè.- Elaborar un pla de foment de la biodiversitat a Santa Eulàlia.
Desè.- Traslladar aquests acords a totes les entitats i associacions de Santa Eulàlia
de Ronçana.
Onzè.- Comunicar al Consell Comarcal del Vallès Oriental el present acord per tal que
en tingui coneixement i establir sinèrgies polítiques i de finançament necessàries per
a fer front a l’emergència climàtica a nivell de la nostra comarca.
Dotzè.- Comunicar el present acord a la Generalitat de Catalunya per tal que en tingui
coneixement i establir les sinèrgies polítiques i de finançament necessàries per a fer
front a l’emergència climàtica com a país.
El regidor Abraham Requena, manifesta que està molt d’acord amb la moció, malgrat
no haver –hi pogut treballar, i que hi votarà a favor.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada per UNANIMITAT

7.- Moció en defensa de la llibertat d'expressió i la iniciativa política al
Parlament de Catalunya
La censura que el Govern espanyol -mitjançant el Tribunal Constitucional- pretén
imposar al Parlament de Catalunya constitueix una vulneració inacceptable de
l’autonomia parlamentària i del dret a la representació política dels diputats i les
diputades, els quals tenen dret a exercir la llibertat d’expressió i la iniciativa política
sense coaccions de cap tipus.
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Al Parlament de Catalunya s’hi ha de poder parlar de tot i s’han de poder expressar
totes les opinions, no només aquelles que agradin als poders de l’Estat.
Els òrgans de representació política, escollits democràticament, han de poder
expressar les seves opinions sobre els temes que considerin convenient. Si no fos
així, es desvirtuaria el sentit de les institucions democràtiques que representen la
voluntat de la ciutadania. I això és aplicable als ajuntaments, als consells comarcals,
a les diputacions i, sobretot, al Parlament de Catalunya que representa el poble de
Catalunya.
Davant la deriva autoritària de l’Estat, que amenaça amb responsabilitats penals a la
Mesa del Parlament de Catalunya per defensar el dret a la representació política i a la
llibertat d’expressió dels diputats i les diputades, fem nostra la Proposta de Resolució
del Parlament de Catalunya parcialment suspesa com a conseqüència dels incidents
d’execució de sentència formulats pel Govern espanyol al Tribunal Constitucional.
I com a exemple i reivindicació del dret dels òrgans de representació política, escollits
democràticament, a pronunciar-se sobre les qüestions que considerin pertinents, es
proposa al ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Denunciar la censura que el Tribunal Constitucional pretén imposar al
Parlament de Catalunya, clarament incompatible amb l’autonomia i la inviolabilitat de
la cambra.
SEGON. Reivindicar el dret dels diputats i les diputades del Parlament de Catalunya,
així com el dels membres d’aquest Ple, a poder debatre sobre tots els assumptes que
interessen a la ciutadania, inclosos el dret a l’autodeterminació, la monarquia o la
sobirania.
TERCER. Considerar que davant les coaccions dels poders de l’Estat per intentar
limitar els temes de debat al Parlament de Catalunya, no hi ha cap més opció que
defensar el dret a la representació política i a la llibertat d’expressió de tots els
diputats i diputades. Sense fissures. Perquè si la censura entra al Parlament de
Catalunya, o a qualsevol altra òrgan de representació política, escollit
democràticament, es desvirtua el sentit de les institucions. Per això, expressa i
expressarà tants cops com ho vulguin els membres d’aquest Ple, la reprovació de la
monarquia, la defensa del dret a l’autodeterminació i la reivindicació de la sobirania
del poble de Catalunya per decidir el seu futur polític.
QUART. Entendre que les competències autonòmiques no poden definir els límits del
que es pot parlar al Parlament de Catalunya, perquè els legítims representants del
poble de Catalunya s’han de poder posicionar políticament sobre qüestions com la
invasió de Turquia al Kurdistan, la crisi dels refugiats o l’emergència climàtica, per
posar només alguns exemples.
CINQUÈ. Recordar que el Parlament de Catalunya ha aprovat desenes de resolucions
polítiques sobre el dret a l’autodeterminació des de l’any 1989 sense que això hagi
estat objecte de persecució i censura per part de les institucions de l’Estat. I considera
que ho ha de seguir fent si aquesta és la voluntat dels diputats i diputades de la
cambra.
SISÈ. Constatar que altres parlaments de l’Estat es posicionen constantment sobre
qüestions que desborden el seu àmbit competencial, fins i tot demanant la intervenció
de les institucions catalanes, sense que això sigui objecte de cap impugnació per part
del Govern espanyol. I defensar el dret d’aquests parlaments a seguir-ho fent, perquè
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la defensa del dret a la representació política i a la llibertat d’expressió té valor
sobretot quan es fa pels que no pensen com nosaltres.
SETÈ. Manifestar el seu suport i la seva solidaritat amb el president i la mesa del
Parlament de Catalunya que estan sent amenaçats judicialment per defensar la
llibertat d’expressió a la cambra.
VUITÈ. Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, als
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Presidència del Govern
espanyol, i a la Presidència del Tribunal Constitucional.
Intervencions:
El regidor Ramon Vilageliu explica la moció.
El regidor Abraham Requena no està d’acord amb el fons de moció i argumenta el
sentit del seu vot.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada per majoria absoluta amb el
següents vots:
A favor: 9 PU, 2 d’I-ERC,
Abstencions: En contra: 1 SER-CP
8.- Afers urgents i sobrevinguts
No n’hi ha
9.- Precs i preguntes
El grup municipal d’ I-ERC, pregunta sobre l’estat d’adjudicació de les obres
escola Bressol
L’alcalde respon que s’està treballant per tirar endavant amb el procediment negociat,
i que espera que s’hi presentin futures empreses. Explica que terminis no es podia
destinar la subvenció a les obres de l’escola era complicat i molt just, per això es va
creure que era millor destinar la subvenció a la compra del terreny, ja que segurament
segons informació de la Diputació, sortirà una subvenció complementària en la que
ens hi podrem acollir i si no és així s’haurà d’encabir-ho en pressupost.
El regidor Abraham Requena del grup SER-CP fa la següent pregunta, que
demana que consti literalment a l’acta
PREGUNTA AL PLE MUNICIPAL
Arran d’alguna consulta que se’ns ha formulat per part de veïns de Santa Eulàlia,
demano resposta a la següent pregunta, que també demano consti literalment en
l’Acta de la sessió d’avui:
El dia 18 d’octubre d’enguany, divendres, l’Ajuntament restava tancat amb un cartell
que posava:
“AVIS/ Avui dia 18 d’octubre aquest Ajuntament se suma a la Vaga General
convocada com a rebuig a la Sentència del Procés”.
Els sindicats Intersindical-CSC i la Intersindical Alternativa de Catalunya
(IAC) havien convocat una vaga general a Catalunya per reclamar drets laborals
i socials, coincidint amb la sentència del judici del procés.
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El dret de vaga és un dret constitucional fonamental i bàsic de tot treballador i
treballadora que li permet cessar legítimament la prestació del servei per defensar els
seus interessos legítims, l’exercici del qual comporta la suspensió temporal del
contracte de treball o de la relació estatutària mentre es desenvolupi la vaga amb la
conseqüent pèrdua del salari que correspongui.
Pel cas que la vaga afecti serveis públics essencials, s’han de dictar serveis mínims
per l’autoritat competent, que són d’obligat compliment per part dels
treballadors i treballadores.
De l’AVIS penjat a la porta de la Casa de la Vil·la es desprèn que fou l’Ajuntament
qui va decidir el tancament sense que a l’Avís hi constés cap referència a la prestació
de serveis mínims.
Es tractava, sembla, d’una aturada total de les activitats municipals, talment com un
lockout (tancar i deixar a fora) d’empresa, de manera que s’impedia el lliure exercici
del dret dels treballadors per seguir o no la Vaga sindical convocada.
Sense entrar en valoracions respecte l’empara que pugui tenir la declaració d’una
vaga per part de l’Ajuntament com a Administració Pública, demano que se’m faciliti
la informació següent:
‐

Còpia de la Resolució on s’acordà que l’Ajuntament es sumava a la “Vaga
General convocada com a rebuig a la Sentència del Procés”

‐

Quines conseqüències econòmiques de caràcter salarial s’han derivat en la
nòmina del mes d’octubre de 2019 de l’Ajuntament, donant per descomptat
que no podien afectar als treballadors a causa del tancament general, tret que
ho haguessin comunicat prèviament la voluntat d’adherir-se a la Vaga.

L’Alcalde respon que no hi ha cap document de resolució de tancament de
l’Ajuntament, que l’únic que hi va haver va ser un correu a nivell d’alcaldia als
treballadors informant dels serveis mínims decretats per la convocatòria de la vaga i
que qui volgués s’hi podia adherir respectant els serveis mínims que s’havien decretat.
Que no va ser un tancament d’empresa, que els treballadors tenen dret a exercir
lliurement el dret a vaga i si el personal de l’OAC s’hi va acollir, aquest va ser el motiu
de tancament de l’Ajuntament.
El regidor Abraham Requena, opina que l’OAC és un servei mínim indispensable, que
s’ha de garantir el registre d’entrada de documents al ciutadà. L’alcalde respon que
aquest va quedar garantit les 24 hores del dia de la vaga, mitjançant el registre
telemàtic de l’Ajuntament.
I a les 20 hores es dóna per finalitzada la sessió i s’estén aquesta acta, i jo, la
secretària accidental, ho certifico, amb el vist-i-plau de l’Alcalde.
L’Alcalde
Francesc Bonet Nieto

Lurdes Gimeno Maspons
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