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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
  
Caràcter:       Ordinari 
Data:           29/09/2016 19:30:00 
Lloc:             Sala de plens de l'ajuntament 
 
 
Assisteixen 
 
Alcalde 
FRANCESC BONET NIETO 
Regidors 
JORDI ORRIOLS VILARÓ 
MONSERRAT TORRES BAJONA 
ANNA Mª MONTES CABOT 
FRANCESC X. DANTÍ ESPINASA 
RAMON VILAGELIU RELATS 
ANGEL EXOJO LOZANO 
PERE CABOT BARBANY 
CRISTINA GALLEGO CABANAS 
ESTEVE AYMA PEDROLA 
FRANCESC MONTES CASAS 
ABRAHAM REQUENA RUIZ 
AGUSTÍ GONZALO ALVAREZ 
 
Excusen la seva assistència 
Cap 
 
Secretària accidental 
Lurdes Gimeno Maspons 
 
Interventor accidental 
Bernat Calpe Palma 
 
 

A la Sala Pau Casals de la Biblioteca- Casa de Cultura Joan Ruiz i Calonja, a 
les 19:30 del dia 29/09/2016, 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 
 
 
 
 

 



 

Pàgina 2 de 15 

ORDRE DEL DIA: 
 

1. Aprovació de l’acta anterior ple 2016/5 ordinari 21/07/2016 
 

2. Informació diversa 
 

3. Donar compte dels Decrets i Resolucions d’Alcaldia 
 

4.  Modificació de Crèdit 6/2016: Crèdit extraordinari per reconèixer 
despesa d'amortització anticipada de préstec segons LOEPSF 

 
5. Aprovació del model de sol.licitud de compatibilitat per a activitats 

públiques o privades dels treballadors de l'ajuntament 
 

6.  Moció del grup municipal d'I-ERC per la defensa del dret de les dones al 
treball en igualtat d'oportunitats 

 
7.  Moció del grup municipal d'I-ERC per donar suport a les conclusions de la 

Comissió del Procés Constituent 
 

8.  Moció del grup municipal PSC en suport dels acords de Pau a Colombia 
 

9. Afers urgents i sobrevinguts 
 
10. Acceptació renúncia d'un regidor del Grup municipal ICV-EUiA 
 
11. Precs i preguntes 
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1.-.Aprovació de l’acta anterior ple 2016/5 ordinari 21/07/2016 
 
L’Alcalde, diu que l’aprovació de l’acta del ple del mes de juliol es passa al proper 
ple, ja que el Sr. Abraham Requena no esta d’acord en algunes de les intervencions.  
Per altre banda, l’Alcalde, diu que s’està buscant la manera correcte de realitzar les 
audio-actes, de forma que no sigui necessari escriure totes les intervencions. 
 
2.- Informació diversa 
 
L’Alcalde, informa que ha començat la nova temporada de Canal Set, que és una 
temporada molt important ja que durant aquest any es compleixen 25 anys de 
Canal Set.  
Informa sobre un conveni que s’ha aprovat en JGL amb la Fundació Oncovallès, en 
el qual l’Ajuntament col·laborarà a partir de 2017 amb una aportació de 1.000 euros 
anuals. 
 
Informa sobre l’auditoria, que començarà a partir del 10 d’octubre de forma física a 
l’Ajuntament. 
 
Informa, sobre un ajut rebut per part de la Diputació, per import de 1.086.628,40 
euros pel col·lector de connexió del nuclis de Can Maset i Can Met al sistema de 
sanejament de Santa Eulàlia, que ajudarà a solucionar el problema del torrent de 
les tres pedres. 
 
Informa, sobre l’ajut, per import de 621.152,57 euros, que proporciona també la 
Diputació per realitzar el camí de vianants de Santa Eulàlia a Lliça d’Amunt, aquest 
ajut ja ha estat aprovat per la Diputació. 
 
Informa també sobre els imports de les diferents ajudes rebudes per part de la 
Diputació dins el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019”, consistents en:  
-Amortització de deute, 100.000,00 euros 
-Millora del Camí de Can Brustenga, camí de la Rovira, 230.000,00 euros 
-Manteniment i Parxejat de trams de calçada malmesos, 180.000,00 euros 
-Prestació de serveis públics i garantia de cohesió socials, 168.500,00 euros 
 
I finalment l’alcalde informa que aquesta setmana comença el servei Porta’m, un 
servei d’acompanyament destinat a persones amb dèficit de mobilitat, amb 
col·laboració amb Ronçana Comerç actiu i el Centre d’Atenció Primària 
 
3.- Donar compte dels Decrets i Resolucions d’Alcaldia 
 
L’alcalde dóna compte dels Decrets dictats entre els mesos 1 de juliol de 2016 a 31 
d’agost de 2016 que corresponen als números del 245 al 293.  
 
L’Alcalde, dóna compte de manera específica de la resolució 265/2016 de data 19 
de juliol de 2016, en referència a la comunicació de finalització de la prestació del 
servei de recollida d’escombraries amb l’empresa Urbaser, S.A 
 
 
4.- Modificació de Crèdit 6/2016: Crèdit extraordinari per reconèixer 
despesa d'amortització anticipada de préstec segons LOEPSF    
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La modificació de crèdit núm. 6/2016 del pressupost de l’Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana implica un crèdit extraordinari per crear una aplicació 
pressupostària no existents l’exercici 2016 finançades amb Romanent de Tresoreria 
per Despeses Generals.  
 
Vista la memòria d’alcaldia de data 19 de setembre de 2016. 
 
Vist l’informe d’Intervenció de data 19 de setembre de 2016. 
 
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 6/2016 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 l’amortització 
anticipada d’un préstec d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF) en el seu 
article 32. 
 
La modificació serà la següent:  
 

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 6 - 2016       
CRÈDIT EXTRAORDINARI       
Despeses en augment       

Aplicació Concepte 
Consignació 
Inicial Modificació 

Consignació 
Final 

          
3-011-
913090 

AMORTITZACIÓ ANTICIPADA 
PRÉSTECS S/LOEPSF 0,00 297.500,10 297.500,10 

          
  Total increment   297.500,10   
          
Finançament       

Aplicació Concepte 
Consignació 
Inicial Modificació 

Consignació 
Final 

          

87000 
ROMANENT DE TRESORERIA 
PER DESPESES GENERALS 0,00 297.500,10 297.500,10 

          
  Total increment   297.500,10   
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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 Sra. Montse Torras, explica en que consisteix aquesta modificació de crèdit, i diu 
que el romanent de tresoreria s’ha de destinar a la reducció de préstec tal i com ens 
diu la llei, el punt consisteix simplement en crear una partida pressupostaria per 
incloure aquesta amortització dins el pressupost. 
 
El Sr. Pere Cabot, diu que és una llàstima que el romanent s’hagi de destinar a 
amortitzar deute i aquests diners se’ls quedi el banc, que no hi estan d’acord ja que 
han d’existir mecanismes previs per poder utilitzar aquests diners en benefici del 
municipi. Demana al govern que no hi hagi romanent durant aquest exercici i els 
diners es puguin utilitzar en inversions pel poble. 
 
La Sra. Montse Torras, diu que a ells com a govern també els agradaria poder 
utilitzar aquest diners de cara al poble, però que mirant la part positiva, aquesta 
amortització actual els aporta un estalvi de 100.000 euros pel proper any. En quan 
a les modificacions de crèdit ja estan treballant per tal de no tenir romanent i no 
gastar els diners en amortització de préstecs. 
 
L’Alcalde, manifesta que aquest any també hi haurà superàvit ja que la llei no 
contempla el que es paga de préstecs i interessos, només poden disposar dels 
diners que entren dins de pressupost. Per tant de la forma que esta configurada la 
llei hi haurà superàvit si o si, i aquest només es podrà destinar a l’amortització de 
deute, i tant si es fa o no la modificació pressupostaria, existirà igualment superàvit. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb els següents vots: 
 
A favor: 5 PU, 2 CIU 
En contra:- 
Abstencions: 4 I-ERC, 1 PSC, 1 ICV-EUIA 
 
5.- Aprovació del model de sol.licitud de compatibilitat per a activitats 
públiques o privades dels treballadors de l'ajuntament    
 
En compliment de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
personal al servei de l’Administració de la Generalitat. DOGC núm. 923, de 
4/12/1987, aplicable al personal de l’Administració Local, 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el model de sol·licitud de compatibilitat per a activitats públiques o 
privades dels treballadors de l'ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.  
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Intervencions: 
 
L’Alcalde, explica que es un document que permet que els treballadors de 
l’Ajuntament que treballen a un altre lloc fora de l’Ajuntament puguin sol·licitar el 
document de compatibilitat. Recalca, que el que s’aprova és només el model de 
sol·licitud. 
 
El Sr. Ramon Vilageliu, diu que votaran a favor, i demana que un cop s’hagi 
demanat la compatibilitat, aquesta sol·licitud no passi per ple, i s’aprovi si és el cas, 
mitjançant resolució d’alcaldia. 
 
El Sr. Abraham Requena, celebra que en aquesta legislatura existeixi transparència 
com a bandera, ja que això dóna garantia al ciutadà, tenint en compte sempre la 
protecció de dades. 
 
El Sr. Francesc Montes, pregunta si l’aprovació d’aquest model, és un mer tràmit o 
bé ha sorgit perquè s’ha sol·licitat per part d’algun treballador de l’Ajuntament. 
 
L’Alcalde, respon que s’aprova d’entrada per complir tots els requisits legals. 
  
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat 
 
6.- Moció del grup municipal d'I-ERC per la defensa del dret de les dones al 
treball en igualtat d'oportunitats    
 
Catalunya es troba davant d’una nova ofensiva del govern espanyol en funcions de 
judicialitzar la política i de recórrer davant el Tribunal Constitucional normes que 
afecten els drets bàsics de la ciutadania i que atempten contra la sobirania del 
Parlament de Catalunya. Des de principis d’any, hem assistit a la suspensió de 
diverses lleis catalanes a partir de recursos presentats pel govern en funcions 
davant un tribunal mancant de legitimitat. 
 
Una de les lleis recentment suspeses és la llei 17/2015 d’igualtat efectiva entre 
dones i homes que té l’objectiu de fer efectiu el dret a la igualtat i a la no-
discriminació per raó de sexe en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida. 
Concretament, els articles suspesos pel Tribunal Constitucional són els que fan 
referència al dret al treball en igualtat d’oportunitats per dones i homes, així com les 
mesures per garantir l’aplicació de la llei. 
 
La suspensió afecta les mesures de prevenció de l’assetjament sexual i de 
l’assetjament per raó de sexe a les empreses, la obligatorietat d’implantar plans 
d’igualtat a les empreses, la figura d’una persona responsable sindical d’igualtat, la 
presència de dones i homes a la negociació col·lectiva, la incorporació de la 
perspectiva de gènere en els expedients de regulació d’ocupació i a la prevenció de 
riscos laborals.  
 
L’informe Human Rights Report 2015 elaborat pel Departament d’Estat dels Estats 
Units d’Amèrica va destacar com a exemple de bones pràctiques la llei 17/2015 i 
alguns dels articles ara suspesos. L’estudi anual sobre drets humans assegura que 
la norma "emfasitza la lluita contra l'assetjament sexual" i que "estableix la igualtat 
de representació en l'administració pública, la coeducació a les escoles, els plans 
d'igualtat a les grans empreses i la prohibició de difondre contingut sexista en els 
mitjans públics". 
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El preceptes suspesos tenen un fort impacte social ja que a Catalunya la diferència 
entre el guany salarial entre dones i homes és del 24,8% i la segregació ocupacional 
i la temporalitat continuen sent una constant en la realitat laboral de les catalanes. 
Els plans d’igualtat són una eina eficaç per complir el principi d’igualtat en l’àmbit 
laboral i les accions de protecció davant l’assetjament sexual i l’assetjament per raó 
de sexe garanteixen el dret de les dones a eradicar aquesta forma de violència de 
gènere. 
 
Atès que el president en funcions del govern espanyol va promoure un recurs 
d’inconstitucionalitat de contra els articles 33, 36 (apartats de l’1 al 4), 39, 40, 41, 
44 i del 59 al 64. 
 
Atès que el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat 
número 2257-2016 provocant la suspensió de la vigència i aplicació dels articles 
impugnats.  
 
Atès que el Parlament de Catalunya representa el poble català, exerceix la potestat 
legislativa i és la seu on s’expressa el pluralisme i es fa públic el debat polític. 
 
Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar el passat 19 de maig la moció 37/XI 
sobre la judicialització de la política insta el Govern de la Generalitat “a fer tots  els 
passos, les accions i el desplegament legislatiu necessaris per a assegurar que els 
drets socials assolits per la ciutadania de Catalunya per mitjà de les dites lleis 
recorregudes puguin ésser garantits en tots els casos, i per tant deixar sense efecte 
pràctic la suspensió del Tribunal Constitucional”. 
 
Per tots aquests motius, el grup d’Independents-Esquerra Republicana a 
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana proposa d’adopció dels següents 
ACORDS 
 
Primer. Donar suport al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat en les 
iniciatives legislatives que permetin fer plenament aplicables i efectives les lleis 
suspeses pel Tribunal Constitucional. 
 
Segon. Participar de les accions que es puguin organitzar en rebuig de la suspensió 
de les lleis catalanes i a favor de la sobirania del Parlament de Catalunya. 
 
Tercer. Garantir el compliment per part de l’Ajuntament de l’article 15 de la llei 
17/2015 sobre l’obligatorietat d’elaborar, aprovar, executar i avaluar un pla 
d’igualtat de dones i homes  destinar al personal al seu servei, així com d’un 
protocol per prevenir i abordar l’assetjament sexual i per raó de sexe. 
 
Quart. Donar suport a les empreses del municipi sobre els plans d’igualtat i les 
mesures per prevenir i abordar l’assetjament sexual i per raó de sexe en l’àmbit 
laboral, així com fer-los arribar la recomanació d’inscriure els respectius plans al 
Registre de Plans d’Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
 
Cinquè. Fer arribar aquest acord a les entitats de dones del municipi, a la 
representació dels treballadors i treballadores del consistori i a tots els grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya. 
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Intervencions: 
 
El Sr. Ramon Vilageliu, explica la moció que presenta el seu grup, és una llei 
aprovada pel Parlament en relació a la defensa de la dona. Comenta que el Tribunal 
Constitucional ha començat a abolir totes les lleis aprovades pel Parlament de 
Catalunya, entre d’elles aquesta. Els sembla que és una llei molt ben feta i aprovada 
democràticament pel Parlament i no veuen el motiu pel qual el Tribunal 
Constitucional l’elimina. Seguidament procedeix a llegir els cinc punts de l’acord de 
la moció. 
 
L’Alcalde, comenta que estan d’acord amb aquesta moció. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat 
 
7.- Moció del grup municipal d'I-ERC per donar suport a les conclusions de 
la Comissió del Procés Constituent    
 
El passat 27 de juliol el Parlament de Catalunya va ratificar les conclusions de la 
Comissió d’Estudi del Procés Constituent: 
 

1. Actualment, no hi ha cap marge d’acció per al reconeixement del dret de 
decidir del poble català dins el marc jurídic constitucional i legal espanyol. L’única 
manera possible d’exercir aquest dret és per la via de la desconnexió i l’activació 
d’un procés constituent propi. 

2. El poble de Catalunya té la legitimitat per a començar un procés constituent 
propi, democràtic, de base ciutadana, transversal, participatiu i vinculant, amb el 
reconeixement, el suport i l’aval de les institucions catalanes. 

3. Les experiències comparades d’altres països avalen el camí emprès per 
Catalunya per a anar construint un model singular de procés constituent, ateses 
les circumstàncies socials, culturals, polítiques i econòmiques que ens són 
pròpies. 

4. Cal vetllar perquè el marc metodològic del procés constituent sigui consen-
suat, públic, transparent i compartit amb tota la societat i amb les institucions 
que l’avalen. El procés constituent ha de tenir la capacitat d’encabir totes les 
sensibilitats ideològiques i socials des del primer moment, també a l’hora de 
fixar-ne els indicadors, el calendari i totes les altres qüestions que afectin el 
mètode emprat per a fer avançar el procés. 

5. El procés constituent ha de constar de tres fases: una primera fase de 
procés participatiu, una segona fase de desconnexió amb l’Estat espanyol i 
convocatòria d’eleccions constituents per a formar una assemblea constituent, 
que haurà de redactar un projecte de constitució, i una tercera fase per a la 
ratificació popular de la constitució per mitjà de referèndum. 

6. El procés participatiu previ ha de tenir com a òrgan principal un Fòrum 
Social Constituent format per representants de la societat civil organitzada i dels  

partits polítics. El Fòrum Social Constituent ha de debatre i formular un 
conjunt de preguntes sobre continguts concrets de la futura constitució, que 
hauran d’ésser resoltes per la ciutadania mitjançant un procés de participació 
ciutadana. El resultat d’aquesta participació ciutadana constituirà un mandat 
vinculant per als integrants de l’assemblea constituent, que els hauran 
d’incorporar al text del projecte de constitució. 
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7. Després de la fase de participació ciutadana, es 
completarà la desconnexió amb la legalitat de l’Estat espanyol per mitjà de 
l’aprovació de les lleis de desconnexió per part del Parlament de Catalunya i d’un 
mecanisme unilateral d’exercici democràtic que servirà per activar la convocatòria 
de l’Assemblea Constituent. Les lleis de desconnexió no són susceptibles de 
control, suspensió o impugnació per part de cap altre poder, jutjat o tribunal.. 

8. El Parlament de Catalunya empara el procés constituent que s’ha de dur a 
terme a Catalunya. A aquest efecte, el Parlament insta el Govern a posar a 
disposició de la ciutadania els recursos que calguin per a aconseguir un debat 
constituent de base social, transversal, plural, democràtic i obert. Amb aquest 
objectiu, el Parlament de Catalunya haurà de crear una comissió de seguiment 
del procés constituent. 

9. L’Assemblea Constituent, una vegada convocada, elegida i constituïda, 
disposarà de plens poders. Les decisions d’aquesta assemblea seran de 
compliment obligatori per a la resta de poders públics i per a totes les persones 
físiques i jurídiques. Cap de les decisions de l’assemblea no serà tampoc 
susceptible de control, suspensió o impugnació per cap altre poder, jutjat o 
tribunal. L’Assemblea Constituent haurà d’establir mecanismes per a garantir la 
participació directa, activa i democràtica de les persones i de la societat civil 
organitzada en el procés de discussió i elaboració de propostes per al projecte de 
constitució. 

10. Una vegada l’Assemblea Constituent haurà aprovat el projecte de constitu-
ció, s’haurà de convocar un referèndum constitucional perquè el poble de 
Catalunya aprovi o rebutgi d’una manera pacífica i democràtica el text de la nova 
Constitució. 
    11. El procés constituent ha d’incorporar des de l’inici la perspectiva de 
gènere, d’una manera transversal i amb una estratègia dual, amb l’objectiu de 
trencar les inèrcies històriques de la nostra societat i fer un procés constituent 
que ho sigui també per a totes les persones. 
 

Aquesta fita suposa un nou pas per complir amb el mandat democràtic del 27 de 
setembre per avançar cap a la creació de la República Catalana. El procés cap a la 
independència ha sorgit de la ciutadania catalana que ha de ser la protagonista del 
procés constituent. Des del món municipal català volem estar, una vegada més, al 
costat del Parlament de Catalunya en l’exercici de la voluntat del nostre poble i 
expressar la nostra total coincidència de plantejaments amb la cambra catalana.  
 
Per tots aquests motius, el grup d’Independents-Esquerra Republicana a 
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana proposa d’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer. Donar suport a les conclusions de la Comissió del Procés Constituent 
aprovades al Ple del Parlament de Catalunya del 27 de juliol. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya. 
 
Intervencions: 
 
El Sr. Ramon Vilageliu, explica que es va crear una comissió per marcar les passes 
del procés constituent, aquesta comissió va ser creada per una majoria amplia del 
Parlament. Comenta que no explicarà les 11 conclusions d’aquesta comissió ja que 
són públiques i tothom la té a mà per estudiar-les. 
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El Sr. Abraham Requena, no està d’acord amb aquestes 
conclusions de la moció, ja que considera que aquesta moció no va ser creada amb 
el suport de tots els grups polítics. Per altre banda creu que per iniciar el procés 
independentista cal un ampli suport de la ciutadania i actualment no existeix. Creu 
que hi ha una contradicció pel que fa a la utilització de la llei espanyola per tal de 
legitimar-se. En altres països, abans d’arribar a aquest punt s’han esgotat totes les 
vies possibles. Defensa la separació de poders com a punt bàsic a complir per a 
qualsevol estat democràtic. Constata que el problema no el solucionarà cadascú pel 
seu costat, ja que és un problema dels dos estats, el problema es solucionarà quan 
es canvií la constitució i Catalunya trobi l’encaix que necessita. Comenta una opinió 
d’un grup polític basc el qual diu que la solució no passa per una via unilateral. 
 
El Sr. Ramon Vilageliu, comenta que abans quan els independentistes, i el principi 
eren una minoria feien gràcia, i que actualment quan són una majoria i guanyen 
unes eleccions democràtiques, la cosa canvia. Respecte al comentari del grup polític 
basc, diu que negociar tenint un concert econòmic és més fàcil que no pas anar a 
negociar amb els diners a la butxaca de l’altre. L’objectiu d’aquesta moció és 
intentar que l’Ajuntament de Santa Eulàlia estigui d’acord amb la proposta que 
aprova un parlament democràticament. 
 
L’alcalde comenta que votaran a favor de la moció presentada per I-ERC 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb els següents vots: 
 
A favor: 5 PU, 2 CIU, 4 I-ERC, 1 ICV-EUIA 
En contra: 1 PSC  
Abstencions:  
 
8.-Moció del grup municipal PSC en suport dels acords de Pau a Colòmbia    
 
PROPOSTA DE MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN SUPORT A 
l'ACORD DE PAU SIGNAT A LA REPÚBLICA DE COLÒMBIA 

El conflicte armat a Colòmbia ha deixat almenys 220.000 persones assassinades, 
25.000 de desaparegudes i més de 4.700.000  persones desplaçades en el període 
comprès entre els anys 1958 i 2014. Després de 4 anys de negociació, la taula de 
Diàlegs de l'Havana ha aconseguit arribar a un Acord General per a la fi del conflicte 
i la construcció d'una pau estable i duradora. 

A més de contemplar la desmobilització de les FARC EP, el lliurament de les armes i, 
especialment, el seu pas a la vida política, l'acord recull la implementació d'un 
important conjunt de polítiques que permetin el desenvolupament agrari, la 
reparació de les víctimes, eliminar el narcotràfic i augmentar la participació política. 

Els i les socialistes catalans celebrem la publicació de l'acord i la seva signatura el 
proper 26 de setembre i considerem que la seva posada en marxa és una 
oportunitat històrica per a Colòmbia i per al món, ja que no només acaba amb una 
guerra que ha ocasionat ingents pèrdues econòmiques, ambientals i humanes, sinó 
que a més estableix un precedent en matèria de processos de negociació, 
construcció de pau i justícia restaurativa. 

La ciutadania felicita i reconeix la tasca de les Nacions Unides i altres organitzacions 
internacionals que han donat suport a la negociació i als processos de post acord i 
post conflicte. Reconeixem que aquest suport polític i econòmic de la comunitat 
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internacional és indispensable per a l'èxit d'un procés de 
construcció de pau com el que s’ha iniciat a Colòmbia. 

Així mateix: 

- Considerant que en votar SÍ a l'aplicació dels Acords, els colombians i les 
colombianes estaran donant legitimitat democràtica a un procés de 
transformació que, amb la labor del govern, del nou partit o del moviment 
polític resultant de la desmobilització de les FARC EP i amb el suport de la 
comunitat internacional, donarà lloc a una profunda transformació al país que 
permeti avançar en la superació dels problemes estructurals del país com la 
desigualtat, la inequitat, la pobresa agrària, la falta d'accés als mercats legals 
per als petits productors, la fragmentada presència i acció de l'Estat al territori 
i l'acció del crim organitzat, entre altres problemes que afecten a la qualitat de 
vida dels colombians i les colombianes.  
 

- Considerant la Resolució del Parlament Europeu del 20 de gener de 2016 en 
suport al procés de pau a Colòmbia, així com les seves diferents mostres de 
suport a l'Acord aconseguit, i el compromís de donar suport a la seva 
implementació. 

- Considerant la Declaració institucional de suport al procés de pau a Colòmbia 
pactada per unanimitat per tots els grups en el Ple d'investidura del Congrés 
dels Diputats d'Espanya el dia 2 de setembre de 2016. 

 

El Grup Municipal Socialista presenta per a la seva consideració i acceptació 
la següent MOCIÓ i es compromet a: 

- Incloure i promoure als programes de cooperació al desenvolupament el 
suport a la consolidació del Procés de Pau i a les polítiques de postconflicte. 

- Donar suport al govern de Colòmbia i a les institucions reconegudes en l'Acord 
de Pau per promoure el procés de reincorporació a la vida civil dels 
excombatents i a la garantia dels drets civils. 

- Donar suport als processos de reparació de les víctimes, incentivant els 
processos de perdó i col·laborant en la pedagogia de la pau a les ciutats i 
municipis de Colòmbia i entre els colombians i les colombianes que viuen al 
municipi. 

- Reconèixer que, en el procés de negociació, les dones van jugar un paper 
rellevant a través de la taula de dones i comprometre’s a donar suport a 
processos que tinguin com a finalitat garantir l'equitat i la representació de les 
dones i de totes les persones en la política i en la presa de decisions a tots els 
nivells. 
 

Es demana al ple que doni coneixement d’aquesta moció als agents socials i 
entitats del nostre poble. 

Intervencions: 
 
El Sr. Abraham Requena, explica la moció presentada pel seu grup municipal, diu 
que el que busca la moció és posar en valor el govern local i mostrar públicament la 
finalització d’aquest conflicte armat.  

L’Alcalde, diu que votaran a favor de la moció. 

El Sr. Ramon Vilageliu, diu que també votaran a favor, i comenta que és una mostra 
que saltant-se la llei es poden arribar a acords. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat 
 
9.- Afers urgents i sobrevinguts 
 
No hi ha afers urgents i sobrevinguts. 
 
 
10.- Acceptació renúncia d'un regidor del Grup municipal ICV-EUiA    
 
L’alcalde informa als regidors que el Senyor Agustí Gonzalo Álvarez, ha presentat la 
renúncia al càrrec de regidor d’aquest ajuntament, 
  
En aplicació del que disposa la legislació en matèria electoral,  
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Acceptar la renúncia al càrrec de regidor presentat per el Sr. Agustí 
Gonzalo Alvarez, del grup municipal d’ICV-EUiA 
 
Segon.-  Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central, als efectes que sigui 
lliurada credencial de regidor/a a la persona que correspongui, d’acord amb el que 
disposa l’article 182 de la Llei Orgànica 5/85 del Règim Electoral General.  
 
Intervencions: 
 
El Sr. Agustí Gonzalo, explica els motius de la seva renúncia, i aquests no són altres 
que la incompatibilitat amb la seva vida laboral. Comenta que ha estat un període 
molt interessant. Considera que amb aquest govern s’ha sentit més partícip. Es 
disculpa per totes aquelles accions en les quals hagi pogut ferir a algú. Comenta que 
deixa el lloc de regidor, però en cap moment deixa la política,  ja que considera que 
la política són principis. 
 
L’alcalde i la resta de regidors, expressen al regidor la seva bona feina dins el poble 
i paraules d’agraïment cap a ell. 
 
11.- Precs i preguntes 
 
I-ERC 
 
1. Se’ns ha informat que la Conselleria d’economia de la Generalitat de 
Catalunya ha efectuat els pagaments (sobre els quals l’ajuntament de 
Santa Eulàlia de Ronçana hi tenia els drets) de diferents ajuts i subvencions 
d’anys enrere. Voldríem saber quins són exactament aquests pagaments i 
com es veuran reflectits en els comptes d’aquest any 2016. 
 
La Regidora Montse Torras, respon que aquests pagaments no es veuran reflectits 
ja que són uns drets pendents de cobrament que formen part del romanent de 
tresoreria i per tant ja queden liquidats a tresoreria i això facilita per realitzar 
cancel·lació de préstec.  
 
El Sr. Pere Cabot, diu que volen insistir amb el tema del pagament de deute. 
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La Sra. Montse Torras, respon que com són drets de 
cobrament i es van utilitzar en pressupostos anteriors, l’únic que és pot fer es 
passar aquest romanent a liquidesa. Però la llei no et permet utilitzar-ho per cap 
altre ús que no sigui cancel·lació de préstec . 
 
El Sr. Pere Cabot, considera que ha d’existir alguna solució per tal de que aquests 
diners no s’inverteixin en amortització de préstec i tingui algun benefici pel ciutadà. 
Entenen que no s’ha explicat al ciutadà perquè aquests diners no s’han destinat al 
poble. Creu que és un tema important per tractar a la comissió econòmica amb tots 
els grups. 
 
El Sr. Ramon Vilageliu, diu que es posen a disposició si és el cas a través de la 
comissió d’economia, per intentar que aquests diners no siguin destinats tots a 
l’amortització de deute.  
 
La Sra. Montse Torras, diu que no té res a veure la puja d’impostos amb el 
cobrament que forma part del romanent de tresoreria, que són coses independents.  
 
L’Alcalde, diu que li agradaria poder utilitzar tots aquests diners per invertir en 
Santa Eulàlia, però és una llei estatal i que estan lligats a complir-la. Comenta 
també que en els futurs anys això serà així sempre i quan estiguin per sobre del 
ratio.  
 
 
2. En el darrer ple es va acordar constituir una comissió que tingués com a 
objectiu l’arranjament del catàleg de camins perquè fos el màxim de 
complet i el màxim d’exhaustiu. Voldríem saber com van aquests treballs 
 
El Sr. Jordi Orriols, diu que és va fer extensiva a tots el model de redacció de 
catàleg de camins, va ser retornat un llistat de camins, ara mateix ens basem en 
aquest llistat per anar treballant en funció de les disponibilitats tècniques.  
 
El Sr. Pere Cabot, diu que li va sorprendre que a la reunió que es va fer s’esperava 
que es portés les fitxes dels camins ja fetes, considera que és una feina tècnica i 
que no l’han de realitzar els polítics.  
 
El Sr. Jordi Orriols, contesta que tota la documentació es va transmetre via correu 
electrònic per tal d’evitar una solapacio de camins ja existents. Per altra banda, 
comenta que només es va respondre amb una llista de camins i  que realitzar fitxes 
de 20 camins per part de serveis tècnics comporta molta feina.  
 
El Sr. Francesc Montes, comenta que en l’últim ple creu que va existir un problema 
d’interpretació entre les diferents parts, ara el catàleg de camins ja ha estat 
entregat, de manera que el que s’ha de fer és buscar la solució d’incorporar els 
camins que falten, però aquesta feina no l’ha de realitzar un regidor. 
 
L’Alcalde, diu que aquest punt ja es va parlar durant el ple anterior, que la feina ja 
ha estat realitzada, i que depenia d’una aprovació del ple per tal de passar a la 
següent fase del catàleg de camins. 
 
3.  En diferents reunions mantingudes amb el govern hem afirmat que ens 
semblaria oportú no allargar la concessió de la gestió de l’aigua amb 
l’empresa Sorea (que finalitza el proper any 2018) i que ens sembla 
important iniciar un procés d’informació primer, i d’execució després, per 
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municipalitzar la gestió i el servei d’aigua. Es té en 
compte? I, si és així, com ens consta, s’ha iniciat algun treball per fer-ho 
possible? 
 
L’Alcalde, comenta que el contracte de Sorea finalitza el 3 de juny de 2018, que la 
voluntat es municipalitzar el servei d’aigua, la intenció es començar a reunir tots els 
partits del Consistori per tal de plantejar l’idea i tirar-ho endavant. Creu que s’ha de 
valorar si Santa Eulàlia surt guanyant amb aquest possible canvi. 
 
El Sr. Francesc Montes, creu que s’ha de començar amb antelació tot aquest procés, 
i aprofitar l’auditoria realitzada a Sorea per tal de poder quadrar els números. 
 
El Sr. Àngel Exojo, agraeix l’idea de municipalitzar el servei de l’aigua, ja que és una 
proposta presentada també pel seu grup municipal. Considera que tot el procés s’ha 
de iniciar amb molt de temps previ.  
 
CIU 
 
1.Sobre l’enquesta anònima de la valoració dels resultats de la Festa major.  
 
El grup CIU, vol saber quin ha estat el resultat d’aquesta enquesta i quina ha estat 
la seva participació. 
 
La Sra. Anna Montes, respon que primerament es realitza una enquesta per tal de 
després fer una reunió amb tots els participants i entitats del poble. Diu que com bé 
ja va anunciar a la Festa Major per aquest proper 2017 es crearà una Comissió de 
Festa major per tal d’ajustar més aquestes valoracions. Respecte als participants en 
l’enquesta diu que a dia d’avui n’hi ha 128, i sobre la valoració d’aquesta, diu que 
quan es finalitzi el termini per respondre, es valorarà.  
 
2. Porta’m 
 
La Sra. Montse Torras, informa que el cost de la compra del vehicle ha estat de 
13.700 euros. L’adaptació d’aquest vehicle puja a 6.900 euros, en principi la Caixa, 
es farà càrrec d’aquesta adaptació del vehicle.  
 
El Sr. Francesc Montes, pregunta com  es preveu aquest servei pel que fa a la 
durada limitada del personal conductor i com es preveu el servei en cas d’averia del 
vehicle. 
 
La Sra. Montse Torras, respon que l’Agent Cívic està inclòs dins el pla d’ocupació 
fins al juny de 2017. Posteriorment la Diputació ens ajudarà a donar continuïtat a 
aquest projecte.  
 
3.Al·legacions del catàleg de Masies 
 
L’Alcalde, diu que el termini de finalització per presentar al·legacions va ser el 
passat 8 de setembre. Han vingut a consultar el catàleg 20 veïns del poble. S’han 
rebut 20 al·legacions, que actualment s’estan valorant aquestes al·legacions i 
posteriorment es donarà trasllat a l’equip redactor i a Urbanisme, per tal de 
verificar-les 
 
4.Fibra Òptica. 
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El Sr. Francesc Montes, diu que s’ha obert una porta per tal 
d’intentar implantar la fibra òptica a Santa Eulàlia.  
 
El Sr. Jordi Orriols, diu que a través de Telefónica, ja s’ha anat parlant i que a dia 
d’avui, Santa Eulàlia no està en el seu calendari d’inversions. Actualment  s’ha 
iniciat diverses trobades amb diverses empreses per tal d’avançar en el tema.  
 
El Sr. Abraham Requena, pregunta si les inversions de les quals s’ha parlat a l’inici 
del ple, tenen alguna cosa a veure amb el programa xarxa. Ja que es va plantejar la 
possibilitat de presentar projectes, i alguns dels projectes presentat pel seu grup va 
semblar interessant pel govern. 
 
L’Alcalde, respon respecte a l’enllumenat de Sant Simple, que en principi es farà 
amb finançament  propi. Respecte a la resta d’actuacions, quan surti una subvenció 
que encaixi dins el servei d’aquests projectes, es farà la tramitació corresponent .  
 
El Sr. Francesc Montes, sol·licita  a ser possible un llistat dels consells i comissions 
existents i en quin estat es troben cadascun d’ells. 
 
La Sra. Cristina Gallego, fa tres preguntes, respecte a la recollida d’escombraries, 
funcions de la brigada municipal i pla de treball existent i per últim el tema de 
robatoris, dades, i quines solucions estan sobre la taula. 
 
L’Alcalde, respon  que pel que fa a les funcions de la brigada que hi ha una RLT, en 
la que s’hi descriuen els llocs de treball i les seves funcions, pel que fa el pla de 
treball, setmanalment hi ha una reunió per organitzar la feina. Hi ha dues persones 
de la brigada municipal encarregades de la recollida de deixalles. Pel que fa al 
problema de robatoris, Santa Eulàlia té el problema que és un municipi molt dispers 
i el control de lladres es complex per part de la policia local, tot i que respecte a 
l’any passat hi ha menys robatoris. Existeix també una gran coordinació amb la 
resta de municipis, veïns. 
 
El Sr. Ramon Vilageliu, sol·licita dades sobre robatoris, per comparar amb els anys 
anteriors i poder examinar el problema. 
 
I a dos quarts d’onze 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 
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