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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
  
Caràcter:       Ordinari 
Data:           24/11/2016 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 
ELVIRA MAS POBLADOR 
 
Excusen la seva assistència 
Cap 
 
Secretària accidental 
Lurdes Gimeno Maspons 
 
Interventor accidental 
S’excusa 
 
 
A la Sala Pau Casals de la Biblioteca- Casa de Cultura Joan Ruiz i Calonja, a les 
19:30:00 hores del dia 24/11/2016, 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 
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ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l’acta anterior 
 
Ordinari 29/09/2016 
Ordinari 21/07/2016 
 
2. Informació diversa 
 
3. Donar compte dels Decrets i Resolucions d’Alcaldia 

 
4. Modificació de Crèdit 9/2016 Crèdit Extraordinari i Transferència de Crèdit 

 
5. Aprovació del Nou Reglament del mercat de venda no sedentària de Santa 

Eulàlia de Ronçana 
 

6. Mocions: 
 

6.1. Moció de suport al referèndum, al procés constituent i als ens locals i 
electes investigats per processos relacionats amb la sobirania 

 
6.2. Manifest institucional dia internacional per a l’eliminació de la violència 
envers les dones de 25 novembre de 2016  

  
6.3. Moció per la Democràcia i la Sobirania Local   

 
7. Afers urgents i sobrevinguts 
 
8. Precs i preguntes 
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1.Aprovació de l’acta anterior 
 
 
1.1. PLE2016/5 Ordinari 21/07/2016 
 
L’acta queda aprovada per unanimitat 
 
1.2. PLE2016/6 Ordinari 29/09/2016 
 
L’acta queda aprovada per unanimitat 
 
 
2.Informació diversa 
 
L’Alcalde informa que el dia 10 i 11 de desembre es farà la fira de Nadal a Santa 
Eulàlia, que el proper dissabte 26 es celebrarà la gala dels Premis Tardor, el 10 de 
novembre es va signar amb Sorea un conveni destinat a ajudes socials, també 
explica que es va signar un conveni amb Onco Vallès. El passat 3 de novembre es 
va presentar el projecte de la construcció del pas de vianants de Santa Eulàlia a 
Lliça. És va signar amb caixaBanc l’adaptació del vehicle del projecte porta’m. 
 
3.Donar compte dels Decrets i Resolucions d’Alcaldia 
 
L’Alcalde dóna compte dels decrets dictats entre els mesos 1 de setembre de 2016 a 
31 d’octubre de 2016, que  corresponen als números del  294 al 357. 
 
 
4. Modificació de Crèdit 9/2016 Crèdit Extraordinari i Transferència de 
Crèdit    
 
La modificació de crèdits número 9/2016 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 10 de novembre de 2016. 
 
Vist l’informe d’Intervenció de data 10 de novembre 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 9/2016 de crèdit extraordinari per crear 
unes aplicacions pressupostàries en el pressupost de despeses per reconèixer 
despeses no previstes inicialment al pressupost de l’entitat i que no poden esperar a 
ser reconegudes l’exercici següent i per transferir crèdit entre aplicacions 
pressupostàries de diferents àrees de despesa. 
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En concret, les despeses que caldrà aplicar al pressupost i que són objecte de la 
present modificació són: 
 

a) Crear i dotar suficientment una aplicació pressupostària per afrontar el 
pagament parcial (anualitat 2017) de la sentència condemnatòria per 
l’expropiació d’uns terrenys relacionats amb els terrenys de Can Feu UAU 
26. 

 
b) Dotar pressupostàriament 5 aplicacions per adquirir utillatge per la 

brigada municipal, per aixecar unes notes registrals, adquirir un equip de 
so pel Centre Cívic i Cultural La Fàbrica, adquirir enllumenat nadalenc i 
adquirir una màquina de climatització per l’ajuntament. 

 
 

c) Transferir crèdit entre aplicacions pressupostàries de neteja d’edificis 
municipals per poder reconèixer pressupostàriament la despesa associada 
al contracte de neteja i els serveis extraordinaris demandats el 2016. 

 
d) Transferir crèdit a una aplicació pressupostària d’inversió de l’Escola 

Bressol l’Alzina ja que amb el crèdit disponible a l’aplicació no hi ha 
suficient per l’actuació que es vol realitzar. 

 
La modificació serà la següent:  
 

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 9 - 2016       
a) CRÈDIT EXTRAORDINARI SENTÈNCIA       
Despeses en augment       

Aplicació Concepte 
Consignació 
Actual Modificació 

Consignació 
Final 

          
1-151-600000 TERRENYS CAN FEU - TORRE DEL GOS 0,00 70.000,00 70.000,00 
          
  Total increment   70.000,00   
          
Baixes per anul·lació       

Aplicació Concepte 
Consignació 
Actual Modificació 

Consignació 
Final 

          

3-323-130090 
INCREMENTS REGULARITZACIONS SINGULARS LLOC 
DE TREBALL. CONSE 1.000,00 -1.000,00 0,00 

3-342-130090 
INCREMENTS REGULARITZACIONS SINGULARS LLOC 
DE TREBALL. CONSE 2.100,00 -2.100,00 0,00 

3-912-100000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES  ÒRGANS DE GOVERN 17.696,45 -1.500,00 16.196,45 

3-920-120000 
RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS A1 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 33.536,36 -25.000,00 8.536,36 

3-920-120010 
RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS A2 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 26.885,00 -15.000,00 11.885,00 

3-920-130090 
INCREMENTS REGULARITZACIONS SINGULARS LLOC 
DE TREBALL. NETEJ 3.000,00 -3.000,00 0,00 

3-920-160000 SEGURETAT SOCIAL ADMINISTRACIÓ GENERAL 46.797,24 -11.500,00 35.297,24 

3-1532-130090 
INCREMENTS REGULARITZACIONS SINGULARS LLOC 
DE TREBALL. BRIGA 8.900,00 -8.900,00 0,00 

3-920-130099 REGULARITZACIÓ TRIENNIS 2.000,00 -2.000,00 0,00 
          
  Total baixes   -70.000,00   
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MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 9 - 2016       
b) CRÈDIT EXTRAORDINARI ALTRES ACTUACIONS       
Despeses en augment       

Aplicació Concepte 
Consignació 
Actual Modificació 

Consignació 
Final 

          
1-1532-623002 ADQUISICIÓ UTILLATGE BRIGADA 0,00 8.091,84 8.091,84 
1-151-609001 FONT DE SANT JOAN 0,00 2.000,00 2.000,00 
4-333-623003 ADQUISICIÓ EQUIP DE SO CC LA FÀBRICA 0,00 8.000,00 8.000,00 
1-165-623005 ADQUISICIÓ ENLLUMENAT NADALENC 0,00 4.400,00 4.400,00 
1-920-623006 ADQUISICIÓ MÀQUINA CLIMANTITZACIÓ AJUNTAMENT 0,00 26.000,00 26.000,00 
          
  Total increment   48.491,84   
          
Baixes per anul·lació       

Aplicació Concepte 
Consignació 
Actual Modificació 

Consignació 
Final 

          
1-151-609002 MESURES DE PROTECCIÓ HIDRÀULICA 42.510,12 -8.727,88 33.782,24 
1-1532-609009 PAS DE VIANANTS FONT DE SANT CRISTÒFOL 21.929,88 -19.312,76 2.617,12 

1-160-609012 
CANONADA XARXA CLAVEGUERAM TORRENT DE LES 
TRES PEDRES 19.000,00 -19.000,00 0,00 

4-323-639002 REFORMES ESCOLA SAGRERA 329,53 -329,53 0,00 
1-920-626001 NOU SISTEMA STREAMING PLENS 517,04 -517,04 0,00 
1-920-648000 SISTEMES D'INFORMACIÓ LEASING 604,63 -604,63 0,00 
          
  Total baixes   -48.491,84   

 
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 9 - 2016       
c) TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT NETEJA       
Despeses en augment       

Aplicació Concepte 
Consignació 
actual Modificació 

Consignació 
Final 

          
1-920-227003 SERVEI NETEJA AJUNTAMENT 0,00 5.480,00 5.480,00 
1-920-227004 SERVEI NETEJA SERVEIS SOCIALS 0,00 85,00 85,00 
1-920-227005 SERVEI NETEJA PAVELLÓ 0,00 185,00 185,00 
          
  Total increment   5.750,00   
          
Despeses en disminució       

Aplicació Concepte 
Consignació 
actual Modificació 

Consignació 
Final 

          
4-323-227000 SERVEI NETEJA ESCOLA RONÇANA 22.712,69 -1.500,00 21.212,69 
4-323-227001 SERVEI NETEJA ESCOLA BRESSOL L'ALZINA 8.047,87 -600,00 7.447,87 
4-323-227002 SERVEI NETEJA ESCOLA LA SAGRERA 25.457,86 -2.000,00 23.457,86 
4-333-227000 SERVEI NETEJA LA FÀBRICA 6.941,39 -550,00 6.391,39 
4-3321-227001 SERVEI NETEJA LA BIBLIOTECA 7.267,08 -600,00 6.667,08 
5-342-227000 SERVEI NETEJA PAVELLÓ 6.203,14 -500,00 5.703,14 
          
  Total disminució   -5.750,00   

 
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 9 - 2016       
d) TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT INVERSIÓ EB       
Despeses en augment       

Aplicació Concepte 
Consignació 
actual Modificació 

Consignació 
Final 

          
4-323-639001 REFORMES ESCOLA BRESSOL ALZINA FASE 1 3.000,00 2.600,00 5.600,00 
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  Total increment   2.600,00   
          
Despeses en disminució       

Aplicació Concepte 
Consignació 
actual Modificació 

Consignació 
Final 

          
1-151-609002 MESURES DE PROTECCIÓ HIDRÀULICA 36.316,24 -2.600,00 33.716,24 
          
  Total disminució   -2.600,00   

 
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: 
 
La Sra. Montse Torras, explica quines són les modificació de crèdit per les quals és 
fa una variació del pressupost.  Comenta que a la Comissió Informativa el grup d’I-
ERC van manifestar intentar sol·licitar un préstec de Diputació sense interessos per 
tal de que el pagament de la sentència no es realitzes amb fons públics i poder 
destinar els diners de la modificació de crèdit a inversions o serveis pel poble. 
Informa que després de parlar amb la Diputació, actualment no es compleixen els 
requisits previs per poder sol·licitar aquest préstec sense interessos. 
 
El Sr. Abraham Requena, sol·licita a l’Alcalde que es convoqui la Junta de Portaveus, 
ja que hi ha nova informació respecte aquest primer punt.  
 
El Sr. Ramón Vilageliu, manifesta que el seu grup està d’acord amb les 
modificacions pressupostaries per tal de no pagar diners sobrants del pressupost als 
bancs. Diu que utilitzar 70.000€ del pressupost en el pagament d’una sentència no 
ho veuen del tot clar, ja que aquests diners podrien utilitzar-se per invertir en 
serveis. Explica que fins feia 25 minuts tenien la intenció de votar en contra, però 
vistes les noves informacions en les quals s’estipula que aquest crèdit de la 
diputació esta subjecte al compliment d’una sèrie de requisits, l’escenari canvia i 
esta d’acord amb el PSC de convocar la Junta de Portaveus per tal de parlar aquest 
tema amb més detall. Sol·licita passar aquest punt al final del Ple o bé fer un Ple 
Extraordinari. 
 
El Sr. Esteve Aymà, manifesta que també creuen oportú deixar aquest punt per tal 
de poder estudiar bé aquest nous canvis.  
 
El Sr. Abraham Requena, manifesta que no han tingut noves noticies després de 
que en la Comissió Informativa és tractés el tema del possible préstec de la 
Diputació. Creu que no disposen de tota la informació per poder tractar aquest punt. 
 
L’Alcalde, respon que s’ha tractat aquest tema amb el grup d’I-ERC perquè des d’un 
inici no estaven d’acord amb aquest pagament, la resta de grups en cap moment es 
van manifestar al respecte. S’ha pactat amb la part implicada de la sentència el 
pagament en  4 terminis, essent el primer aquest any 2016 amb aquests 70.000€, 
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per a la resta de pagaments sí que es podrà sol·licitar aquest 
préstec a la Diputació, ja que  a l’estar per sota del ratio d’endeutament, es 
complirien els requisits que ens manquen ara.  
 
El Sr. Ramón Vilageliu, diu que per part seva faria una Junta de Portaveus just al 
final dels punts d’aquest ple i poder tractar aquest punt amb tota la informació 
sobre la taula. 
 
L’Alcalde, manifesta que es deixa  de moment el punt sobre la taula, per decidir al 
final de la sessió. 
 
 
5.Aprovació del Nou Reglament del mercat de venda no sedentària de Santa 
Eulàlia de Ronçana    
 
Atès que en data 22 de setembre de 2016 l’Alcaldia va dictar decret d’inici de 
l’expedient per a l’aprovació d’un nou reglament del mercat setmanal de venta no 
sedentària de Santa Eulàlia de Ronçana, i de creació de la comissió d’estudi per a 
l’elaboració de l’avantprojecte del nou reglament del mercat municipal.  
 
Atès que, reunida la comissió d’estudi, s’ha elaborat el nou Reglament que ha de 
regir el funcionament del mercat setmanal del municipi.  
 
D’acord amb l’informe de Secretaria respecte la tramitació per l’aprovació d’un 
reglament municipal. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el nou el Reglament municipal del mercat setmanal de venda no 
sedentària de Santa Eulàlia de Ronçana, que s’incorpora com a annex al present 
acord. 
 
Segon.- Sotmetre’l a informació pública per un termini de 30 dies, mitjançant 
publicació al BOP i al tauler d’edictes de la corporació, perquè en aquest termini, els 
qui hi estiguin interessats puguin presentar al·legacions i/o suggeriments. El 
reglament estarà a les oficines municipals, en horari d’atenció al públic, a disposició 
de qui el vulgui consultar. 
 
Tercer.- Establir que en cas de no presentar-se cap al·legació, el reglament quedarà 
aprovat definitivament, sense necessitat de nou acord, i es publicarà íntegrament al 
BOP de la província.  
 
Intervencions: 
 
El Sr. Jordi Orriols, explica que el nou reglament del mercat setmanal de Santa 
Eulàlia, és un reglament tipus de la Diputació per tal de regular els mercats no 
sedentaris, i adaptar-lo a la normativa vigent.  
 
El Sr. Ramón Vilageliu, manifesta que es tracta d’una modificació administrativa del 
reglament que no comporta cap variació tributaria i el seu vot serà favorable 
 
El Sr. Esteve Aymà, manifesta també que el seu vot serà favorable. 
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Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat. 
 
6. Mocions 
 
6.1. Moció de suport al referèndum, al procés constituent i als ens locals i 
electes investigats per processos relacionats amb la sobirania 
 
El Parlament de Catalunya, en sessió plenària del 6 d’octubre de 2016, va aprovar 
una resolució que insta el govern a convocar un referèndum vinculant sobre la 
independència de Catalunya, com a molt tard, el setembre de 2017 i, una altra, que 
li demana que negociï amb l'estat un referèndum sobre el futur polític de Catalunya.  

Amb l’aprovació d’aquestes resolucions i de la importància del moment històric que 
viu el nostre país, considerem que el municipalisme no pot restar al marge 
d’aquesta declaració del Parlament de Catalunya, que, amb la voluntat de donar 
resposta al mandat democràtic sorgit de les urnes i el convenciment que el dret a 
decidir rau en tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes d’un país, ha decidit 
concretar una data i definir així els passos que ens ha de portar cap a un nou model 
d’estat. 

Els ajuntaments catalans hem estat garants de l’exercici ple de la democràcia i hem 
estat i estarem al costat de les institucions i dels càrrecs electes que les 
representen. En els darrers sis anys, alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores hem 
manifestat la nostra solidaritat i compromís amb el procés cap a la independència de 
forma inequívoca. Hem defensat els electes perseguits per la justícia per exercir la 
democràcia, hem rebut l’atac injustificat de l’advocacia de l’estat espanyol per 
qüestions simbòliques i hem demanat, sense complexes, la materialització del dret a 
decidir com a única via política per conèixer la postura dels catalans i catalanes 
sobre la independència del nostre país.  

Si la ciutadania catalana, de manera lliure i majoritària, es pronuncia a favor de la 
independència, Catalunya demanarà la seva inserció a la comunitat internacional, 
des d'on actuarà plenament responsable i compromesa amb un món més just. 

La llibertat d’expressió i les idees polítiques són la base de la democràcia i sense el 
seu ple exercici i respecte no es pot avançar. Catalunya i les seves institucions estan 
patint una persecució política per part d’uns òrgans judicials que instrumentalitzen 
les seves decisions a partir de criteris subjectius.  

Per tots aquests motius es proposen al Ple Municipal els següents 

ACORDS: 

1. Manifestar el suport de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana a la 
resolució del Parlament de Catalunya per a la convocatòria d’un 
referèndum vinculant sobre la independència, com a molt tard, el 
setembre de 2017. 

2. Col·laborar en l’organització del debat sobre el procés constituent al 
nostre municipi de forma coordinada amb l’Associació de Municipis per la 
Independència, en el moment que les institucions iniciïn el seu 
desplegament. Comprometre’ns a fer una crida a la participació de la 
ciutadania, al costat de les entitats locals, per tal que sigui el màxim de 
transversal socialment i política.  

3. Mostrar tot el recolzament als ajuntaments i electes investigats per la 
justícia per haver promogut i facilitat l’exercici del dret a decidir, la 
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defensa de la independència de Catalunya o per qualsevol 
altra expressió de les seves opinions polítiques de forma pacífica, lliure i 
democràtica.  

4. Condemnar la politització de l’estament judicial espanyol i exigir 
institucionalment una separació real de poders com a garantia de la 
democràcia. 

 
 
 

5. Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la 
presidenta del Parlament de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la 
Independència. 
 

L’Alcalde, explica la moció presentada de manera conjunta amb PU, CIU,I-ERC i 
ICV-EUIA. 
 
El Sr. Ramon Vilageliu, manifesta que des de la seva posició únicament poden 
plasmar aquí en el ple les opinions que des de la ciutadania se’ls fa arribar. 
Comenta que per sort,  la majoria d’aquest ajuntament no admet que la voluntat del 
poble de Catalunya sigui ignorada per part dels poders judicials. Creu que estan en 
un moment crucial de la Historia del país i no ho volen desaprofitar. 
 
El Sr. Esteve Aymà, manifesta que ells també estan a favor d’aquesta moció. 
 
El Sr. Abraham Requena, exposa els motius del desacord amb la moció, motiu pel 
qual votarà en contra, i que textualment són els següents: 

 
“Des del PSC hem reiterat en moltes ocasions que volem que la ciutadania voti un 
acord i no una ruptura; que el nostre objectiu és que hi hagi una reforma federal de 
la Constitució Espanyola i que la nostra estratègia política no implica confrontar-nos  
amb els independentistes, sinó fer una proposta alternativa i no afavorir el xoc  de 
trens entre Catalunya i la resta de l’Estat Espanyol.  En aquest sentit no compartim 
la lògica de la unilateralitat com a mecanisme de negociació.  
 
La convocatòria unilateral d'un referèndum que els mateixos proposants saben que 
no es produirà només pot provocar més frustració i cap solució al conflicte 
institucional que patim.  
 
De fet, el referèndum tal com es planteja ja es va produir el 9 de novembre de 2014 
i ja hem vist les seves conseqüències a la societat catalana. Des del convenciment 
que judicialitzar la política no és la solució, cal que les normes es compleixin i que 
els debats polítics es facin en l'àmbit de la política. La judicialització només 
afavoreix els que veuen en el conflicte un possible rèdit electoral, d'un i d'altre 
extrem.  
 
El procés està perdent força perquè la ciutadania, comença a mostrar símptomes de 
cansament perquè aquest diàleg de sords, no avança. Com hem pogut   constatar 
en l’enquesta del Centre d’ Estudis d’Opinió un 53% dels enquestats volen seguir 
mantenint una relació amb Espanya, dins d’Espanya.  
 
I en concret, a la pregunta de si es vol que Catalunya esdevingui un Estat 
Independent, el NO s’imposa amb un resultat del 45% sobre els que van respondre i 
és que només el 18% té el convenciment de què Catalunya no quedaria fora de la 
Unió Europea. 
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Ja vam subratllar, en el seu moment, l’error del president Mas d’utilitzar, per a 
preguntar sobre l’encaix de Catalunya a Espanya, la Llei de consultes Popular, a la 
qual vam donar suport, i que considerem una eina d’aprofundiment democràtic, 
però que no permetia fer la consulta del 9N. 
 
També vam denunciar que el Govern del PP cometia un gran error judicialitzant un 
tema que no tenia ni tindrà una solució jurídica (estratègia que ha seguit la 
vicepresidenta del govern). Són dos errors que no faciliten el necessari clima de 
diàleg que hauria de presidir en aquests moments i sempre la vida política. 
 
En aquest sentit, no podem continuar obviant la separació de poders que regeix en 
el nostre sistema democràtic i, per tant, hem de deixar que el poder judicial faci la 
seva feina independentment del legislatiu. Per tant, lògicament, expressem el nostre 
respecte a les decisions judicials, com sempre hem fet i com sempre continuarem 
fent.  Què potser no hem fet una modificació de crèdit, fruit d’una resolució emesa 
pel mateix poder judicial, que aquesta moció critica??? 
 
Estem disposats a parlar de l’abast de la llibertat d’expressió i fins i tot defensar-la i 
a no compartir la judicialització d’expressions polítiques, però el que no podem 
admetre mai és que algú no compleixi la llei, i més si s’és un càrrec públic .  
 
Estripar una resolució judicial o no declarar davant del jutge, no pagar els impostos 
municipals, incomplir els límits de velocitat.... La desobediència que promouen 
alguns, té conseqüències!!. 
Un alcalde o un regidor, que ha de garantir el funcionament democràtic de les 
institucions, no pot complir la llei impunement perquè perd la força, la credibilitat i 
la legitimitat per fer complir les seves decisions als seus conciutadans. L’estat de 
dret té aquestes coses, la llei és igual per a tothom (Principi d’igualtat).  

No hi ha  objecció de consciència ni impunitats possibles. I aquells que tant parlen 
de drets democràtics haurien de saber que la llei és la garantia dels seus drets. 
Saltar-se la llei és afeblir la democràcia.” 

La Sra. Elvira Mas, manifesta que esta d’acord amb tot el que es diu a la moció. 
 
Sotmesa la moció a votació, s’aprova amb els següents vots: 
A favor: 5PU, 4 I-ERC, 2 CIU, 1 ICV-EUIA 
Abstencions: - 
En contra: 1 PSC 
 

6.2. Manifest institucional dia internacional per a l’eliminació de la violència 
envers les dones de 25 novembre de 2016  
 
MANIFEST INSTITUCIONAL  DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA 
VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES DE 25 NOVEMBRE DE 2016  
  
Avui, 25 de novembre, les administracions i la societat civil tornem a aplegar-nos 
per manifestar, una vegada més, el nostre rebuig a la violència masclista i per fer 
pública la nostra ferma voluntat de treballar fins eradicar-la.   
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Un any més som aquí per fer palès que els drets de les dones 
són drets humans i que el fet de vulnerar-los, més enllà de la irracionalitat, la 
injustícia i la crueltat, significa una manca de reconeixement de l’autoritat i de la 
llibertat de les dones.  
  
És imprescindible, per tant, posar en valor el paper històric i pioner dels moviments 
feministes i dels grups de dones que van denunciar públicament la violència 
masclista i van crear grups de suport i d’assessorament a les dones que la patien. 
D’aleshores ençà, el rebuig social no ha parat de créixer i les mesures impulsades 
des de les administracions públiques per donar-hi resposta han augmentat.  
  
Així, a Catalunya, ens hem dotat com a país de la Llei 17/2015 d’Igualtat efectiva de 
dones i homes, que defineix els canvis a fer per eliminar tot allò que ens allunya de  
 
l’equitat entre homes i dones en els diferents ordres de la vida, pública i privada. 
Tot i això, lamentablement una sentència del Tribunal Constitucional ha anul·lat 
alguns articles concebuts per promoure la igualtat al món laboral.   
  
Aquesta sentència és un entrebanc en la promoció dels drets de les dones perquè a 
Catalunya volem avançar respecte a les nostres competències. En aquest sentit, no 
podem obviar que és en l’àmbit de les relacions laborals on encara perviuen, a dia 
d’avui, moltes discriminacions que allunyen les dones d’una situació d’igualtat 
efectiva respecte els homes. És per això, que les polítiques d’igualtat de gènere són 
un eix estratègic del país que construïm conjuntament des de les institucions 
públiques i la societat civil.   
  
També, l’acompliment de la Llei catalana 5/2008, del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista, aprofundeix en l’aplicació d’un model que aposta per la creació i 
enfortiment d’una xarxa pública de recursos i serveis i amb una sèrie de drets 
reconeguts per a totes les dones que es troben en situació de violència masclista.   
  
El desplegament normatiu d’aquests darrers anys ha permès desenvolupar un model 
d’abordatge integral adreçat a millorar l’atenció i la recuperació de les dones i també 
a avançar en la detecció de casos i en la prevenció de la problemàtica.  

Aquest any, les institucions signants volem denunciar, de manera especial, les 
violències sexuals, perquè són la màxima expressió de la dominació patriarcal 
envers les dones. En aquest sentit, i malgrat els progressos respecte de la igualtat 
formal entre dones i homes, les violències sexuals no són socialment contestades de 
manera contundent, ans al contrari, la prevalença del sexisme en l’ordre simbòlic 
hegemònic de la nostra societat indueix a qüestionar la dona víctima de l’agressió.  

Mostra d’això, són les dades i estudis que indiquen que una part de la joventut no 
percep l’existència de desigualtats entre homes i dones i no identifica determinades 
conductes d’abús i control com a formes d’exercir violència masclista. Actituds 
d’imposició, de menyspreu, amenaces, humiliacions, gelosia... s’instal·len com a 
pràctiques normalitzades en les relacions i les creences tradicionals al voltant de 
l’amor romàntic afavoreixen aquesta tolerància juvenil cap a la violència masclista.  

Respecte de les violències sexuals, tots els missatges han coincidit en la necessitat 
que les dones vigilem, perquè l’imaginari actualment vigent ens responsabilitza. En 
aquest moment històric, però, és imprescindible construir models culturals que 
reprovin les violències sexuals en totes les seves manifestacions i desautoritzin 
l’apologia d’aquestes violències .   
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Així, la denuncia a la Fiscalia de deu blocs i cinc vídeos 
d'internet que incitaven a la violència masclista i que acumulaven més d'un milió de 
visites, per part del Consell Audiovisual de Catalunya i del govern, és un pas molt 
important que ens encoratja a treballar en aquesta línia.  

Per això, és imprescindible un canvi de valors que permeti superar l’androcentrisme 
que nega la presència i les aportacions de les dones a la societat, i que imposa uns 
estereotips i rols de gènere basats en la infravaloració de tot el que està relacionat 
amb la feminitat. És necessari que sumem les voluntats i els sabers dels moviments 
feministes i grups de dones, i que comptem amb la implicació de tota la ciutadania, 
que a través d’accions col·lectives i individuals, actuen per eradicar aquesta xacra 
social.  

Les institucions i administracions públiques hem de cooperar per implantar un model 
d’abordatge respectuós amb la llibertat de les dones, reparador del dany i innovador 
amb la difícil tasca de prevenir la violència masclista fins eradicar-la definitivament.  

 

I avui, 25 de novembre, ens fem nostra la frase de la reconeguda vocalista Nina 
Simone que afirmava: la llibertat per a mi és no tenir por.  

Intervencions: 
 
La Sra. Anna Montes, ha llegit el manifest en contra de la violència de la dona. 
Recalca dades sobre  la violència de gènere que pateixen les dones a  Catalunya, 
mostra el seu rebuig a la violència masclista i fa pública la ferma voluntat de 
treballar-hi des de l’administració fins eradicar-la.   
 
6.3. Moció per la Democràcia i la Sobirania Local 

El novembre del 2015 l’ajuntament de Badalona i totes les seccions sindicals arriben 
a un acord pel calendari laboral del 2016, que inclou que qualsevol treballador/a del 
consistori que volgués de manera voluntària podia intercanviar el dia festiu del 12 
d’octubre per l’1 d’abril o el 9 de desembre. 

Davant la decisió del govern local de Badalona, el poder jurídic instrumentalitzat per 
la Delegación del Gobierno a Catalunya, prohibeix al govern de la ciutat exercir el 
seu dret a la representació política i impedeix que els càrrecs electes que formen 
part del govern obrin les portes de l’ajuntament. 

A Catalunya més de 40 municipis han obert les seves portes el dia 12 d’octubre i 
només a Badalona hi ha hagut una intervenció judicial de prohibició. 
 
Ara el jutge ha citat a declarar a sis dels regidors i regidores de Badalona investigats 
pel delicte de desobediència per haver acudit al consistori per atendre els ciutadans 
i ciutadanes. 
 
Aquest atac jurídic i polític dirigit contra el Govern de Badalona per part dels poders 
vinculats al Partit Popular, vol aconseguir per via judicial allò que no sap resoldre 
per via democràtica. 
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Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a 
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana proposa d’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer. Expressar tot el suport al govern de Badalona com a representant 
democràtic de la ciutadania i als acords pels quals han estat requerits diversos 
regidors i regidores per via judicial prohibint l’exercici de la sobirania local 
democràticament aconseguida. 
 
Segon - Defensar la capacitat de les administracions locals per tal d’organitzar el 
calendari laboral dels seus treballadors/es, garantint un millor servei a la ciutadania.  
 
Tercer - Lamentar la judicialització de la vida política a l’Estat espanyol, pretenent 
que els tribunals resolguin el que caldria debatre i acordar a nivell polític.  
 
Quart. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Badalona, als grups 
parlamentaris al Parlament de Catalunya, al jutjat d’instrucció número 5 de 
Badalona i al Jutjat contenciós-administratiu número 14 de Barcelona. 
 
 
Intervencions: 
 
El Sr. Ramón Vilageliu, explica la moció presentada pel seu grup municipal, que fa 
referència a l’Ajuntament de Badalona, on un grup de regidors van decidir atendre 
als ciutadans el dia de la hispanitat. Procedeix a llegir els acords de la moció. 
 
L’Alcalde, manifesta que votaran afirmativament aquesta moció. 
 
El Sr. Abraham Requena, manifesta que l’enfocament de la moció té un problema ja 
que no es tracta de sobirania local sinó d’autonomia local. La qüestió és si es parla 
de sobirania o autonomia. Considera que són dos termes diferents i la moció juga 
amb aquests dos termes. 
 
El Sr. Ramon Vilageliu, diu que està disposat a canviar el títol de la moció per tal de 
solucionar el problema. 
 
El Sr. Abraham Requena, manifesta que s’abstindrà sigui quin sigui el titular de la 
moció. 
 
Sotmesa la moció a votació s’aprova amb els següents vots: 
A favor: 5 PU, 4 I-ERC, 2 CIU, 1 ICV-EUIA 
Abstencions: 1 PSC 
En contra: - 
 
7.Afers urgents i sobrevinguts 
 
No hi ha afers urgents i sobrevinguts. 
 
A continuació l’alcalde, suspèn la sessió i a petició  dels grups de l’oposició convoca 
la Junta de Portaveus per debatre el punt núm. 4 de l’ordre del dia  referent a la 
modificació de crèdit. 
 
Passats 30 minuts i un cop debatut el punt sobre l’aprovació de la modificació de 
crèdit a la Junta de Portaveus,  es reprèn la sessió i per unanimitat de tots els 
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regidors assistents s’acorda tractar el punt número 4 de 
l’ordre del dia que havia quedat sobre la taula i passar-lo a aprovació. 
 
Intervencions:   
 
El Sr. Ramon Vilageliu, manifesta que un cop realitzada la junta de portaveus, creu 
que seria bo que en el futur  funcionés la comissió econòmica per tal de poder 
gaudir al màxim de tota la informació i no haver de forçar aquestes situacions, 
manifesta però, que s’abstindran tot i que creuen que és una llàstima que aquests 
70.000€ s’hagin de destinar al pagament de la sentència i no en inversions pel 
poble. 
 
El Sr. Esteve Aymà, manifesta  el pressupost d’aquest any hauria d’haver 
contemplat una partida per cobrir aquesta sentència, tal i com ja van avisar, ja que 
en el moment d’elaboració del pressupost aquesta ja era ininpugnable. Considera 
que el conveni d’aquest pagament s’hauria de modificar la data ja que per termini 
no es possible que això quedi aprovat de manera definitiva. Té dubtes respecte si 
aquesta modificació pressupostaria es pot realitzar des del capítol 1. Diu que 
s’abstindran d’aquesta modificació de crèdit.  
 
El Sr. Abraham Requena, agraeix que s’hagin reunit i hagin tractat el tema a la 
junta de portaveus. Diu que s’abstindrà, però no està d’acord en que aquests 
70.000€ es destinin a pagament de la sentència, malgrat tot no s’oposarà a aquest 
pagament ja que això crearia un greuge a aquest Ajuntament. 
 
L’Alcalde, agraeix aquest petit diàleg de la junta de portaveus per posar tota la 
informació en comú. Respecte el tema de no incloure dins del pressupost l’import de 
la sentència, considera que això els ha permès invertir més en Santa Eulàlia. 
 
El Sr. Francesc Montes, manifesta que en el moment de l’aprovació del pressupost 
no es va incloure el pagament d’aquesta sentència quan aquesta ja era ferma i 
respecte a la modificació del capítol 1 segueix tenint dubtes. 
 
Sotmesa la modificació de crèdit a votació, s’aprova amb els següents vots: 
 
A favor: 5 PU 
Abstencions: 4 I-ERC, 2 CIU, 1 ICV-EUIA, 1 PSC 
 
 
8.Precs i preguntes 
 
Preguntes PSC: 
 
1.Quin procediment es segueix quan ramats d’animals travessen el nostre 
municipi fent ús de les vies urbanes?. Quines mesures es prenen per a la 
circulació d’aquests animals pel casc urbà?. 

El Regidor de Medi Ambient respon, que està regulat pel reglament general de 
circulació en concret, pel capítol 5 de circulació d’animals, articles 126, 127, 128. 

2.Quina opinió mereix al govern el darrer episodi de talls en l’enllumenat 
nocturn als barris de Santa Eulàlia?. Quines mesures s’han pres?. 

L’Alcalde, respon que els sap molt greu la manca d’enllumenat públic que durant 
uns dies van patir alguns barris de Santa Eulàlia. Explica que la causa ha estat a 
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conseqüència de la suma de diversos factors, com les pluges, 
diverses averies comuns, a més a més s’han canviat alguns quadres vells que no 
funcionaven. Com a mesures per solucionar el problema, els lampistes de la brigada 
van realitzar hores extres per intentar solucionar els problemes i també es va 
contractar una empresa externa per poder donar una sortida més ràpida i eficient a 
les incidències.  

3.Quin sistema té l’ajuntament per detectar contenidors de recollida en mal 
estat?. Què i com es detecten?. Cada quan es detecten?. 

El Regidor de Medi Ambient respon que per mitjà d’informes del servei de recollida 
d’escombraries, per part la brigada municipal, per part dels tècnics de l’Ajuntament, 
i per les aportacions dels propis veïns de Santa Eulàlia. 

4.En referència amb el fatídic cas de Reus, on pel tall de subministrament 
elèctric s’ha produït la mort d’una persona per un incendi, s’ha pres alguna 
mesura addicional?. Està garantit el compliment dels protocols (per part de 
les empreses subministradores) que estableix la llei 24/2015 sobre 
pobresa energètica?. 

La regidora Anna Montes, de l’àrea de Serveis Socials , respon que el debat que 
existeix aquí és la confidencialitat de les dades,  que existeixen dues vies, una 
d’elles és com en el cas de Sorea, que envien un llistat dels talls d’aigua, en aquest 
cas des de serveis socials s’envia una carta al destinatari per tal de conèixer el cas i 
que requereixin ajuda social si es el cas. Sorgeixen problemes pel fet de que en 
moltes ocasions el titular del servei no és el titular de l’ajuda, i l’informe ha de 
coincidir el titular de la línia  amb el subjecte. Pel que fa al protocol, no n’hi ha cap 
per escrit,  però que en el moment que es produeix un tall de llum, si existeix un 
informe social,  immediatament es reactiva la línia,  i que amb Estabanell  en moltes 
ocasions, amb una trucada telefònica es solucionen molts problemes de pobresa 
energètica. 

Comenta  també que Santa Eulàlia no és un dels pobles amb més pobresa 
energètica, i que  des de l’Ajuntament es dota d’una partida als pressupostos per 
ajudes socials d’aquesta naturalesa.  

5.Quina opinió mereix al govern, els recents robatoris que s’estan produint 
als barris de la Primavera, Font d’Abril i Mas Vendrell?. Quines mesures 
s’han pres?. 

L’Alcalde respon que és una mala notícia que hi hagi robatoris al municipi. Manifesta 
que porten més d’un any en situació de màxima alerta. Respecte a les actuacions 
que s’han realitzat, comenta que la policia s’ha coordinat amb Mossos d’Esquadra i 
que s’han fet més torns cosa que ajuda a reduir robatoris. Que respecte els barris 
sobre els quals planteja la pregunta, 8 robatoris van tenir lloc els primers 6 mesos 
de l’any i els 3 darrers aquests mesos restants.  

 
PRESGUNTES ERC: 
 
1.Tal com vàreu informar, la sentència sobre la demanda interposada per 
l’ajuntament a constructors i arquitectes de l’edifici de l’escola bressol la 
Font del Rieral s’ha allargat degut a la impossibilitat de contactar amb un 
testimoni amb qui el jutge instructor volia parlar. Com està a finals de 
novembre el cas? Paral·lelament, s’ha fet algun contacte més amb les 
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asseguradores per provar de fixar una quantitat que 
els descarregui de responsabilitat? 
 
L’Alcalde, explica que ja hi ha data pel judici, que serà el dia 20 de febrer de 2017. 
Paral·lelament s’ha anat treballant amb els advocats, però que a hores d’ara s’està 
oferint una quantitat molt baixa. Manifesta que abans d’arribar a qualsevol acord es 
posarà amb contacte amb tots els grups per prendre una decisió. I que la voluntat 
de l’equip de govern és la de donar sortida aquest tema durant aquesta legislatura. 
 
2. Durant la legislatura passada es va generar un conflicte amb els veïns i 
veïnes de la Font de Sant Joan respecte al projecte d’urbanització i les 
càrregues que comportava pels veïns i veïnes. Com està actualment aquest 
conflicte i quines actuacions s’han fet? 
 
L’Alcalde, explica que s’ha realitzat una reunió amb els veïns afectats, s’ha estat 
treballant i s’ha acordat que l’Ajuntament es faria càrrec de treure les càrregues del 
registre. Els veïns són els que tenen el projecte i s’encarregaran ells de tirar el 
projecte endavant. 
 
3.També tenim, des de fa temps, un altre conflicte –en aquest cas judicial– 
respecte a la urbanització de can Naps. Donada la transcendència de les 
demandes dels afectats i les actuacions fetes durant la passada legislatura 
pel ple de l’ajuntament, se’ns pot informar en quin punt es troba aquest cas 
judicial?  
 
L’Alcalde, respon que pel que fa a l’àmbit judicial està aturat, ja que entre els 
advocats es va negociar per intentar solucionar el problema. Considera que és un 
tema molt complex i delicat i que  s’hi està treballant en la mesura que es pot. 
 
El Sr. Esteve Aymà, comenta que seria bo que l’informe de l’estat de l’escola bressol 
s’actualitzés ja que segurament hi deuen haver més patologies que anys enrere com 
a  conseqüència del pas de temps. 
 
L’Alcalde, diu que periòdicament ja hi ha informes del tècnic que va analitzant els 
diferents desperfectes que es van ocasionant. 
 
El Sr. Abraham Requena, respecte la primera pregunta manifesta que no es referia 
al reglament de circulació sinó a les mesures que existeixen sobre les possibles 
molèsties que poden produir aquests animals. I celebra que a Santa Eulàlia existeixi 
un bon funcionament respecte l’ajuda de la pobresa energètica. 
 
El Sr. Àngel Exojo, diu que sempre han volgut més informació sobre la situació de 
l’escola bressol, que tenen certs dubtes respecte a l’estratègia processal que s’està 
duent a terme. Demanen poder tenir una reunió amb l’advocat que porta el cas per 
poder valorar aquesta estratègia. Respecte a la urbanització Font de Sant Joan, 
comenta que s’ha de canviar de cooperació a compensació i també creu que des de 
l’Ajuntament s’hauria de fer una seguiment, tot i que el projecte el duguin a terme 
els veïns. Finalment respecte el tema de Can Naps, creu que hi ha molta manca 
d’informació.  
 
L’alcalde, contesta que respecte l’estratègia a seguir de l’escola bressol la fan entre 
tots, i ara estan esperant a que arribi la data el judici. L’Alcalde, diu que quan 
tinguin més informació convocarà a tots els regidors per tal de prendre una decisió 
conjunta. Respecte el tema de Can Naps, diu que s’ha obert una porta de negociació 
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però que sembla ser que no tots els veïns van a una, sembla 
que per bàndols diferents. 
 
Per acabar el Sr. Abraham Requena,  aprofita per agrair públicament a la Policia 
Local de la Santa Eulàlia, la seva eficiència respecte als robatoris que s’han produït 
últimament.  
 
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 
 


	ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

