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

Ordinari
22/03/2018 19:30:00
Sala de Plens de l'Ajuntament

Assisteixen
Alcalde
FRANCESC BONET NIETO
Regidors
JORDI ORRIOLS VILARÓ
MONSERRAT TORRAS BAJONA
ANNA Mª MONTES CABOT
FRANCESC X. DANTÍ ESPINASA
RAMON VILAGELIU RELATS
ANGEL EXOJO LOZANO
PERE CABOT BARBANY
CRISTINA GALLEGO CABANAS
ESTEVE AYMA PEDROLA
FRANCESC MONTES CASAS
ABRAHAM REQUENA RUIZ
ELVIRA MAS POBLADOR
Excusen la seva assistència
Cap
Secretària accidental
Lurdes Gimeno Maspons
Interventor accidental
Bernat Calpe Palma
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A la Sala Pau Casals de la Biblioteca- Casa de Cultura Joan Ruiz i Calonja, el
dia 22 de març de 2018, a les 19:30h es van reunir sota la Presidència del Sr.
Alcalde, els regidors que al marge es relacionen, assistits per la Secretària
accidental, a l’objecte de celebrar sessió de caràcter Ordinari, en primera
convocatòria, del ple de l'Ajuntament.
Obert l’acte per la presidència, es procedeix al debat dels assumptes inclosos en el
següent
ORDRE DEL DIA:

1.
2.
3.
4.

Aprovació de l’acta anterior
Informació diversa
Donar compte dels Decrets i Resolucions d’Alcaldia
Aprovació, si s'escau de la creació de la comissió municipal de delimitació del
municipi, per a l’elaboració del Mapa municipal de Catalunya
5. Aprovació de la denominació d’un espai públic del municipi
6. Aprovació Compte General 2016 Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i
de Set Comunicació.
7. Donar compte de la liquidació del pressupost 2017 de l'ajuntament
8. Donar compte de la liquidació del pressupost 2017 Set Comunicació
9. Aprovació inicial del pressupost general de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana i del seu Organisme Autònom Set Comunicació, així com les seves
bases d'execució i la plantilla per l'exercici 2018
10. Adhesió a l'Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Porta a Porta
11. Aprovació definitiva del plànol de delimitació de les franges de protecció
contra incendis de Santa Eulàlia de Ronçana segons la Llei 5/2003
12. Adhesió al Manifest 8M en relació a la vaga feminista
13. Moció del Grup PSC amb motiu del 8 de març, dia Internacional dels Drets de
les Dones
14. Moció en defensa del model d'escola catalana, com a eina de cohesió i de
promoció social
15. Moció de suport a la implementació de la Renda Garantida de Ciutadania
16. Moció en contra de la pujada de les tarifes municipals de l'aigua a
conseqüència de l'increment de la tarifa d'ATLL (Aigües Ter-Llobregat)
17. Moció per establir un sistema públic de pensions amb major capacitat de
redistribució i reducció de les desigualtats
18. Moció per exigir a la Generalitat l'abonament de del deute pendent de les
Escoles Bressol
19. Moció d'ICV-EUiA en defensa de la llibertat d'expressió
20. Moció del grup ICV EUiA per sol·licitar l'apropament dels presos catalans
Jordi Cuixart, Jordi Sanchez, Joaquim Forn i Oriol Junqueras
21. Moció del grup ICV- EUiA, en defensa dels drets de les treballadores i
treballadors del sector carni
22. Afers urgents i sobrevinguts
23. Precs i preguntes
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Abans de passar a tractar els punts de l’ordre del dia del ple, el regidor Francesc
Montes pren la paraula per demanar en nom de tots els regidors i assistents al ple,
un minut de silenci per la recent defunció de la Carme Ribera Maspons, la iaia més
gran de Santa Eulàlia, i avia de l’alcalde. Destacant les seves virtuts i valors com a
persona, que per tots els santaeulaliencs són ben conegudes.
1.- Actes pendents d'aprovar
Sotmesa l’acta del ple de 25 de gener de 2918 a votació, aquesta queda aprovada
per unanimitat.
2.- Informació diversa
L’alcalde informe de l’obra del Col.lector del Torrent de les tres pedres que
s’iniciaran el proper mes d’abril. De l’Itinerari del pas de vianants de la Carretera de
Barcelona entre Santa Eulàlia i Lliçà d’Amunt, que s’iniciaran el 2on. Trimestre
d’aquest exercici. Que la zona del Barri del Rieral aquest mes ja disposa de fibra
Optica, en una 2a fase arribarà a la Sagrera i en una 3ª a la zona del Polígon.
Informa també de que el Camí dels Ametllers ja disposa d’enllumenat, que al Carrer
Dr. Fleming ja s’hi han fet les obres de connexió d’aigua potable i ara només faltarà
arribar al barri de Pinedes del Castellet. Que Gas Natural està fent obres per la
portada de gas, en la ramificació entre el Camí de Can Costa i la zona del
poliesportiu.
3.- Donar compte al ple dels Decrets i Resolucions d'alcaldia
L’alcalde dóna compte dels decrets i resolucions dictades durant els mesos de gener
i febrer de 2018, que corresponen als números de l’1 al 74.
4.- Aprovació, si s'escau de la creació de la comissió municipal de
delimitació del municipi, per a l’elaboració del Mapa municipal de Catalunya
Vist el Decret 244/2007 de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la
demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i
de les mancomunitats de Catalunya, modificat pel Decret 209/2015 de 22 de
setembre que estableix en el seu article 28.1 que correspon a l’ajuntament o
ajuntaments i al departament competent en matèria d’Administració Local l’inici
d’expedient de delimitació, en el marc de l’elaboració del Mapa municipal de
Catalunya.
Atès que el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, disposa en el seu article 28 que el Govern de
la Generalitat ha d’impulsar l’elaboració del Mapa municipal de Catalunya, sota la
responsabilitat de la Comissió de Delimitació Territorial de Catalunya.
D’acord amb l’article 28.3 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, l’inici dels
expedients de delimitació per part del departament competent en matèria
d’Administració Local es fa mitjançant resolució de la persona titular de la direcció
general competent en matèria d’Administració Local, amb l’informe favorable previ
de la Comissió de delimitació Territorial, i ha de reflectir el motiu i l’objectiu de la
delimitació
La Comissió de Delimitació Territorial, en sessió de 13 de desembre de 2017, va
informar favorablement l’inici de diversos expedients de delimitació dels termes
municipals, l’inici dels quals s’insereix dins el procés d’elaboració del Mapa municipal
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de Catalunya, d’acord amb el mandat establert en l’article 28.1 del Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Vista la resolució de la Direcció General d’Administració Local de l’1 de febrer de
2018, per la qual s’inicia l’expedient de delimitació del municipi amb els municipis
limítrofs, d’acord amb allò establert en article 28.1 del Decret 244/2007, de 6 de
novembre, modificat pel Decret 209/2015 de 22 de setembre.
Atès que l’article 28.2 de l’esmentat decret, preveu que en un termini màxim de dos
mesos a comptar des de la data de recepció de la resolució, correspon al ple el
nomenament d’una comissió municipal de delimitació, formada per l’alcalde, dos
regidors/es, un tècnic i el secretari/a de la corporació, per tal d’iniciar les operacions
de delimitació.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la creació d’una comissió municipal de delimitació del municipi, per
a l’elaboració del Mapa municipal de Catalunya, que estarà formada per l’alcalde,
dos regidors/es, un tècnic i el secretari/a de la corporació, per tal d’iniciar les
operacions de delimitació.
Segon.- Nomenar l’alcalde, Francesc Bonet Nieto, els regidors Sr Angel Exojo i
Lozano i Sr Esteve Aymà i Pedrola l’arquitecta municipal i la secretària accidental de
l’ajuntament, membres de la comissió municipal de delimitació.
Tercer. Notificar els presents acords a la Direcció General d’Administració Local, per
tal d’iniciar les operacions de delimitació.
Intervencions:
La secretària procedeix a llegir els acord del punt.
El regidor Esteve Aymà agraeix la confiança diposita en ell per formar part de la
Comissió.
Es sotmet la proposta a votació i aquesta queda aprovada per unanimitat.
5.-Aprovació de la denominació d’un espai públic del municipi
Atès que el CDR de Santa Eulàlia de Ronçana, sol·licita posar el nom d’1 d’octubre a
l’espai públic situat l’aparcament del Centre Cívic i Cultura “La Fàbrica”.
Vista la proposta de la Comissió de vialitat i nomenclàtor reunida en data 15 de
març de 2018,
Es proposa al ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la denominació Pla 1 d’Octubre de l’espai situat a l’aparcament
del Centre Cívic i Cultural de La Fàbrica.
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Segon.- Incorporar l’esmentada denominació al nomenclàtor del municipi.
El regidor Abraham Requena manifesta que és un greu error aprovar aquesta
proposta, i que l’únic que farà és aprofundir més les ferides que ja s’han ocasionat.
La regidor Elvira Mas, manifesta la seva alegria que la proposta del CDR es porti a
aprovació al ple.
El regidor Angel Exojo, manifesta en nom del seu grup el total recolzament a la
proposta.
Es sotmet la proposta a votació i aquesta queda aprovada per majoria absoluta amb
els següents vots:
A favor: 5 PU, 4 I-ERC, 2 PdeCAT,1 ICV-EUIA
Abstencions: En contra: 1 PSC
6.-Aprovació, si s'escau, de la cessió de terrenys per les obres "Itinerari de
vianants a la carretera BV-1535 entre el Barri del rieral i Lliça d'Amunt.
T.T.M.M. Sta. Eulàlia de Ronçana.
Per tal de facilitar l’obtenció dels terrenys, es proposa cedir a la Diputació de
Barcelona els que són de propietat municipal.
Atès que en conseqüència, és necessària l’ocupació, que amb caràcter definitiu i/o
temporal, dels béns i drets que figuren en la descripció concreta i indiviluatzada,
així com dels propietaris afectats per les obres de la memòria valorada.
Ates que en concret, la finca afectada per les esmentades obres, que tenen la
consideració de bens demanials, en virtut de l'article 4 del Reglament de
Patrimoni deis ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre, i en
l'abast que els correspon, és la següent:
AFECCIONS FINQUES AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA
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Ates que és necessari que pera l'execució imminent de les esmentades obres,
que la Diputació de Barcelona pugui comptar amb la disponibilitat del títol
suficient per accedir, disposar i afectar a la nova via de les superfícies
indicades en el projecte, sense perjudici que es pugui portar a terme amb
posteritat, l 'oportuna transmissió definitiva de les superfícies afectades,
resultats deis amidaments definitius una vegada les obres hagin estat
executades i recepcionades.
Ates que els béns de domini públic s'han de destinar a l'ús comú general
quan existeixin actes d'afectació, de conformitat amb l'article 218.2 del Text
Refós de la Llei municipal i de Regim local de Catalunya i 56 del Reglament
de Patrimoni deis ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre.
En ús de les competències previstes a l’article 21 de la llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de bases de regim local, en relació a la Disposició
Addicional 2a. Del text refós de la Llei de contractes i article 53 del text tefós
de la llei municipal i règim local de Catalunya, aprovat per el DL 2/2003, de
28 d’abril.
Es proposa l’adopció dels següents,
ACORDS
Primer.- posar a disposició de la Diputació de Barcelona, a títol tan ampli com
en dret sigui necessari i sense perjudici de l’oportuna transmissió definitiva de
les superfícies afectades, resultants dels amidaments definitius una vegada
les obres hagin estat executades i recepcionades, les superfícies afectades a
la memòria valorada de les obres “Itinerari de vianants a la carretera BV1435 entre el barri del Rieral i Lliçà d’Amunt. T.T.M.M. Sta. Eulàlia de
Ronçana i Lliçà d’Amunt”, dels següents terrenys de titularitat municipal:
AFECCIONS FINQUES AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA
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Segon.- Comunicar la present resolució a la Secretaria Municipal i a la Intervenció
municipal, als efectes de deixar constància de la mateixa en el inventari municipal
de béns.
Tercer.- Comunicar la present resolució a l a Diputació de Barcelona
escaients.

als efectes

Es sotmet la proposta a votació i aquesta queda aprovada per unanimitat.

7.-Aprovació Compte General 2016 Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana i de Set Comunicació
Atès que els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2016 de
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i de l’Organisme Autònom Set
Comunicació es van sotmetre a informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual
va emetre el seu dictamen, en data 23 de novembre de 2017:
“D’acord amb l’establert a l’article 58.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, la Comissió és integrada per representants de tots els grups polítics
municipals, aplicant-se el sistema de vot ponderat.
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En vista de tota la documentació presentada, la Comissió Especial de
Comptes aprova per unanimitat el Compte General de l’Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana i el seu Organisme Autònom Set Comunicació de l’exercici
2016.
DICTAMEN
El Compte General de l’exercici 2016, que correspon als estats comptables de
la corporació als de l’organisme autònom Set Comunicació, ha estat
confeccionat d’acord amb el conjunt normatiu següent:
-

-

-

RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora d’Hisendes Locals (TRLRHL).
RD 500/1990, de 20 d’abril, de desenvolupament del capítol primer
del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals en matèria de pressupostos.
Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova el
model normal de comptabilitat local Llei 2/2003, de 28 d’abril,
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova
l’estructura dels Pressupostos dels ens locals.
Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.

Els articles 208 a 212 del Text refós 2/2004 de la Llei reguladora de les
hisendes locals i les Regles 44 a 51 de la Ordre HAP/1781/2013, de 20 de
setembre, per la qual s’aprova el model normal de comptabilitat local (ICAL
2013 en endavant) regulen el marc normatiu del contingut, formació, i
aprovació del Compte General de l’entitat local.
Aquest compte general està integrat pels comptes de l’Ajuntament i de
l’Organisme Autònom Set Comunicació.
Aquest compte general és informat per la Comissió Especial de Comptes i
està format pels següents estats comptables i documents:
Comptes de l’Ajuntament i de Set Comunicació:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

El Balanç de situació
El Compte del Resultat econòmic-patrimonial
L’estat de canvis en el patrimoni net
L’estat de fluxos d’efectiu
L’Estat de liquidació del Pressupost
La Memòria

La documentació complementària dels comptes està formada per:
o
o

Acta d’arqueig de les existències en caixa referides al final de
l’exercici.
Notes o certificacions de cada entitat bancària dels saldos
existents en aquestes a favor de l’entitat local o de l’organisme
autònom, referits al final de l’exercici i agrupats per nom o raó
social de l’entitat bancària. En cas de discrepància entre els
saldos comptables i els bancaris, s’ha d’aportar l’oportú estat
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conciliatori, autoritzat per l’interventor o l’òrgan de l’entitat
local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.
D’acord amb el que disposa l’article 212 i següents del RDL 2/2004, de 5 de
març, pel que s’aprova el TRLRHL.
La Comissió Especial de Comptes DICTAMINA:
Primer.- INFORMAR favorablement el Compte General de l’Ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana i del seu Organisme Autònom Set Comunicació de
l’exercici 2016, integrat pels estats i documents comptables d’ambdues
Entitats.
Segon.- MITJANÇANT l’edicte en el BOP i en el tauler d’anuncis de la
corporació, el Compte General 2016 restarà exposat al públic durant un
termini de 15 dies, a fi que, durant aquest temps i vuit dies més, es puguin
presentar per escrit les reclamacions, les esmenes i les observacions
oportunes, que seran resoltes per la pròpia Comissió Especial de Comptes.
En cas de no presentar-se, s’entendrà definitiu aquest informe i es sotmetrà
a l’aprovació del Ple.“
Atès que s’ha exposat al públic, el Compte General de la Corporació i del seu
Organisme Autònom Set Comunicació 2016, en el Butlletí Oficial de la Província
publicat a data 5 de desembre de 2017, s’ha publicat al taulell d’anuncis de
l’Ajuntament, pel període reglamentari i no s’han formulat al·legacions.
Atès que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles del
208 a 212 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
En aquest sentit, proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents acords:
D’acord amb el que disposa l’article 212 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març,
pel que s’aprova el TRLRHL, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar definitivament el Compte General de l’Ajuntament de Santa Eulàlia
de Ronçana i de l’Organisme Autònom Set Comunicació corresponent a l’exercici
2016, integrat pels següents estats bàsics i annexes:
Comptes de l’Ajuntament i de Set Comunicació:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

El Balanç de situació
El Compte del Resultat econòmic-patrimonial
L’estat de canvis en el patrimoni net
L’estat de fluxos d’efectiu
L’Estat de liquidació del Pressupost
La Memòria

La documentació complementària dels comptes està formada per:
a. Acta d’arqueig de les existències en caixa referides al final de
l’exercici.
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b. Notes o certificacions de cada entitat bancària dels saldos existents en
aquestes a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, referits
al final de l’exercici i agrupats per nom o raó social de l’entitat
bancària. En cas de discrepància entre els saldos comptables i els
bancaris, s’ha d’aportar l’oportú estat conciliatori, autoritzat per
l’interventor o l’òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de
comptabilitat.
Segon.- Retre el Compte General de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i
l’Organisme Autònom Set Comunicació corresponent a l’exercici 2016, al Tribunal de
Comptes i a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles
212.5 i 223 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
Intervencions:
El regidor Sr. Abraham Requena, manifesta que votarà a favor de l’aprovació del
Compte General, ja que van votar a favor del Pressupost del 2016, i aprofita per
agrair la feina ben feta de l’Interventor.
El Regidor Pere Cabot, manifesta que el seu grup també votarà a favor, ja que del
2016 al 2018 s’ha vist que hi hagut un canvi de tendència.
Es sotmet la proposta a votació i aquesta queda aprovada per unanimitat.
8.- Donar compte de la liquidació del pressupost 2017 de l'ajuntament
Atès que a data 28 de febrer de 2018 es van aprovar, mitjançant decret d’alcaldia
2018/73 la liquidació pressupostària de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
de l’exercici 2017.
Atès que s’ha facilitat còpia de l’expedient de la liquidació a tots els grups polítics
que formen part de la Corporació.
D’acord amb el que estableix el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, de la
liquidació del pressupost de l’ajuntament i dels seus organismes autònoms,
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- DONAR COMPTE de l’expedient de la liquidació pressupostària de
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana de l’exercici 2017.
9.- Donar compte de la liquidació del pressupost 2017 Set Comunicació
Atès que a data 28 de febrer de 2018 es van aprovar, mitjançant decret d’alcaldia
2018/74 la liquidació pressupostària de l’Organisme Autònom Set Comunicació de
l’exercici 2017.
Atès que s’ha facilitat còpia de l’expedient de la liquidació a tots els grups polítics
que formen part de la Corporació.
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D’acord amb el que estableix el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, de la
liquidació del pressupost de l’ajuntament i dels seus organismes autònoms,
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- DONAR COMPTE de l’expedient de la liquidació pressupostària de Set
Comunicació de l’exercici 2017.
10.- Aprovació inicial del pressupost general de l'Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana i del seu Organisme Autònom Set Comunicació, així com
les seves bases d'execució i la plantilla per l'exercici 2018
Atès que el Pressupost General de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana per al
2018, tant pel que fa a l’estat d’ingressos com de despeses, les seves bases
d’execució i la plantilla de personal s’ajusten plenament en el seu contingut i
estructura al que s’assenyala a legislació d’aplicació Reial Decret 500/1990, de 20
d’abril, RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
reguladora de les Hisendes Locals, l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, pel qual
es modifica l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals i l’Ordre EHA/3565/2008, de 3
de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats
locals.
Atès que configuren els documents del pressupost i dels seus annexes tots aquells
que així es determinen a la legislació esmentada anteriorment, següents: Memòria
explicativa del contingut i de les principals variacions respecte a l’anterior;
Liquidació del pressupost de l’exercici de 2017; Annex de personal; Annex de les
inversions a realitzar; annex dels beneficis fiscals, informe econòmic financer, en el
que s’exposi les bases utilitzades per a l’avaluació dels ingressos i de les operacions
de crèdit previstes, la suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les
obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis i, en conseqüència,
l’efectiu anivellament del pressupost i informe d’estabilitat i de compliment de la
regla de la despesa.
És pels motius anteriorment exposats, que la Comissió Informativa emet dictamen
favorable sobre els antecedents exposats i, en aquest sentit, proposa al Ple de
l’Ajuntament, l’adopció dels següents acords:
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Santa Eulàlia
de Ronçana i del seu Organisme Autònom Set Comunicació i les seves bases
d’execució per l’exercici de 2018, el resum del qual per capítols és el següent:
INGRESSOS
Capítol I: Impostos Directes
Capítol II: Impostos Indirectes
Capítol III: Taxes i Preus
Públics
Capítol
IV:
Transferències
Corrents

Ajuntament
3.977.219,04
56.200,00

Set
Comunicació
0,00
0,00

TOTAL
Eliminacions CONSOLIDAT
0,00
3.977.219,04
0,00
56.200,00

1.181.284,97

0,00

0,00

1.181.284,97

2.011.417,06

86.600,00

-81.000,00

2.017.017,06
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Capítol
V:
Ingressos
Patrimonials
Capítol
VI:
Alienació
d'Inversions Reals
Capítol VII: Transferències de
Capital
Capítol VIII: Actius Financers
Capítol IX: Passius Financers
TOTAL

DESPESES
Capítol I: Personal
Capítol II: Béns Corrents i
Serveis
Capítol III: Despeses de
Capital
Capítol
IV:
Transferències
Corrents
Capítol
V:
Fons
de
Contingència
Capítol VI: Inversions Reals
Capítol VII: Transferències de
Capital
Capítol VIII: Actius Financers
Capítol IX: Passius Financers
TOTAL

170.556,18

0,00

0,00

170.556,18

0,00

0,00

0,00

0,00

1.476.377,45
0,00
170.000,00
9.043.054,70

8.000,00
0,00
0,00
94.600,00

0,00
0,00
0,00
-81.000,00

1.484.377,45
0,00
170.000,00
9.056.654,70

Ajuntament
2.667.364,87

Set
Comunicació
68.900,00

TOTAL
Eliminacions CONSOLIDAT
0,00
2.736.264,87

3.160.828,07

6.700,00

0,00

3.167.528,07

54.033,05

0,00

0,00

54.033,05

502.840,70

11.000,00

-81.000,00

432.840,70

0,00
1.842.327,65

0,00
8.000,00

0,00
0,00

0,00
1.850.327,65

67.292,90
0,00
748.367,45
9.043.054,70

0,00
0,00
0,00
94.600,00

0,00
0,00
0,00
-81.000,00

67.292,90
0,00
748.367,45
9.056.654,70

Segon.- Aprovar la plantilla de personal al servei de la Corporació corresponent a
l’exercici de 2018 que s’annexa:
ESCALA
Hab.
Caràcter
Nacional
Administració
general

SUBESCALA
Secretaria
Intervenció
Tècnica
Administrativa

Tècnica
Administració
especial
Serv.
Especials

CATEGORIA
Secretari
Interventor
T.A.G
Enginyer
tècnic
Arquitecte
Aparellador
Delineant
Sotsinspector
Sergent
Agents

DENOMINACIÓ PLAÇA
Tècnic/a Serveis Joventut
Educador/a Social
Dinamitzador/a cultural
Tècnic/a Medi Ambient
Treballador/a Social
Mestre Escola Bressol
Tècnic/a Esports

GRUP
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2

GRUP
A
A
A
C

SUBGRUP
A1
A1
A1
C1

PLACES
1
1
2
6

A
A
A
C
A
C
C

A2
A1
A2
C1
A2
C1
C2

1
1
1
1
1
1
12

VACANTS
1
1
1
2

1
1
1
3

PLACES VACANTS
1
1
1
1
1
2
1
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DENOMINACIÓ PLAÇA
Tècnic/a
Promoció
Econòmica
Tècnic/a Comunicació
Tècnic/a Ensenyament
Psicòleg/a
Tècnic/a Aux. Biblioteca
Educador/a Escola Bressol
Encarregat/da
Brigada
d’obres
Auxiliar Administratiu/va
Aux.
Adm.
Centraleta
Policia Local
Aux. Educador/a
Bibliotecari/a
Oficial 1ª
Oficial 2ª
Conserge escola
Vigilant Poliesportiu
Personal neteja
Treballador/a Familiar
Conserge
instal·lacions
esportives
Peó Brigada
Conserge C. Cívic La Fàbrica

GRUP

PLACES VACANTS

A2
A2
A2
A1
C1
C1

1
1
1
1
3
7

C2
C2

1
4

C2
C2
C2
C2
C2
AP
AP
AP
AP

2
3
1
3
1
2
3
1
1

2
1
1

AP
AP
AP

1
9
2

0
6
1

1
1
1

2

4

1
1
1
1

Tercer.- Declarar no disponibles 25.000 euros de l’aplicació pressupostària 1-1532210001 Via Pública fins que no es tingui la certesa de la liquidació del PIE 2015. En
cas que l’import sigui inferior s’ajustarà, en cas que sigui superior es podrà disposar
dels 25.000 euros.
Quart.- Exposar al públic - un cop aprovats- el Pressupost, les seves bases
d’execució i la plantilla de personal, per un termini de 15 dies a comptar des del
següent a la publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província.
Durant l'esmentat termini els interessats podran examinar la documentació a la
secretaria de l’ajuntament i presentar els suggeriments o les reclamacions que
consideren oportú d’interposar. Amb el benentès que si transcorregut el període
d’exposició pública no es presenten reclamacions el Pressupost, les seves bases i la
plantilla de personal s’entendran aprovats definitivament.
Intervencions:
El regidor Pere Cabot, assenyala que el seu grup està “content” amb el pressupost
presentat, tot i que ells n’haguessin fet un altre prioritzant més serveis a càrrec de
la ciutadania. Però que estaven satisfets amb les prioritats que s’han previst, ja que
la tendència de l’actual govern és influir a tenir una millor educació, més benestar
social, etc.
El regidor Francesc Montes, va argumentar els vots a favor del seu grup en base a
tres principis d’acord arribats amb el govern de Poble Unit. El primer, fent referència
a la tramitació d’un expedient de contribucions especials atenent les especificitats
de la futura inversió de pavimentació del carrer Forn. Sobre aquest punt, l’alcalde
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aclareix que aquesta contribució era potestat de l’Ajuntament decidir si s'aplicava o
no, i que en aquest cas el govern havia decidit no fer-ho. El segon acord va ser a
propòsit del porta a porta, on es comprometen a donar-hi suport sempre i quan
s’encamini cap al pagament per generació. El tercer dels acords relacionat amb el
futur ús de l’escola bressol La Font del Rieral, que entenen que el millor seria tirar a
terra l’edifici i tornar-ne a aixecar un de nou. És un edifici condemnat a que acabi
caient pel tipus de material del que està construït: parets de fang, finestres de sal,
parets sense fonaments, la humitat que es filtra a les aules, etc. Entenen que no es
vulgui enderrocar però ens hem de plantejar quants diners més estem disposats a
invertir-hi i que calia fixar un import màxim a gastar i, de superar-se, redactar un
informe detallat de costos i possibles usos i enviar-lo a totes les llars de Santa
Eulàlia i un cop tota la població estigués informada, seria convenient dur a terme un
procés participatiu per saber si els ciutadans volen un nou edifici o els hi està bé
l’actual
L’alcalde diu que la prioritat del govern és arreglar l’antiga escola bressol.
El regidor Pere Cabot, lamenta tots els anys que aquest equipament havia estat en
desús i que el seu grup polític volia reparar-lo “sí o sí” per retornar al poble un
servei que en el seu dia va sorgir del consens polític. Que admetran propostes
d’usos a donar-li, però no acceptaran que es vulgui enderrocar
La regidora Elvira Mas, dona ple suport al pressupost 2018, entenent que és similar
al de l’any passat, i destacant-ne la reducció del deute. Sobre la proposta del
PDeCAT a propòsit de l’escola bressol la Font del Rieral, va apel·lar a escoltar
l’associació de defensa de l’escola Vida a La Font, amb gent que té coses a dir i que
se’ls ha d’escoltar.
El regidor Abraham Requena, justifica el seu vot en contra del pressupost 2018
basant-se en diversos eixos. El primer, la tardança, diu que el pressupost s’hauria
de presentar el mes de setembre de l’any anterior, debatre’l a l’octubre, aprovar-lo
al desembre i aplicar-lo a partir del gener i que s’han perdut 4 mesos. Explica r que
el govern no li havia presentat el pressupost per programes, dificultant encara més
la tasca d’anàlisi. El segon punt és sobre l’increment de partides. Diu que ha estat
un increment en el nombre però no en la quantia, beneficiant a molt poca gent. Es
queixa de que no es tingués en compte la Comissió de Medi Ambient en tot el
procés participatiu per decidir quin era el millor sistema de recollida d’escombraries
per Santa Eulàlia i en la falta de gestió de recursos municipals i les excessives
deixalles que s’acumulaven als carrers del poble.
Convida a reflexionar sobre la partida de 94.000 euros destinada a Set Comunicació
i el seu canal de televisió local Canal SET, que amb l’import que s’hi destina
consideren que és tot un luxe, tenint en compte que els pobles de l’entorn destinen
molts menys diners per gaudir d’un servei de similars característiques.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada per majoria
absoluta.
A favor: 5 PU, 4 I-ERC, 2 PdeCAT,1 ICV-EUIA
Abstencions: En contra: 1 PSC
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11.- Adhesió a l'Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Porta a
Porta
Atès que amb la finalitat de promoure i difondre, en l’àmbit de la gestió dels residus
a Catalunya, el model de recollida selectiva anomenat “Porta a porta”, promoure
l’intercanvi d’experiències i millorar la capacitat d’incidència en l’àmbit
supramunicipal, diversos municipis i entitats municipals s’han constituït en
l’Associació de municipis catalans per a la recollida selectiva porta a porta, segons
Estatuts que consten a l’expedient.
Vist l’informe de la tècnica de medi ambient, que constata que l’Associació té més
de quinze anys d’experiència en aquest model de recollida i coneix experiències
catalanes, estatals i internacionals de recollida; que treballa en estudis per tal de
millorar aspectes concrets del model i posa a disposició dels associats eines de
compra conjunta per tal d’aconseguir preus competitius de cubells, bujols, bosses
compostables, etc.; que organitza actes, xerrades i conferències i dóna
assessorament en la matèria als seus associats.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la incorporació de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana a
l’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Porta a Porta, la finalitat de la
qual és promoure i difondre, en l’àmbit de la gestió dels residus, el model de
recollida selectiva anomenat “Porta a porta”, promoure l’intercanvi d’experiències i
millorar la capacitat d’incidència en l’àmbit supramunicipal.
Segon.- Aprovar els Estatuts que regulen el règim de funcionament de l’Associació
de Municipis Catalans per a la Recollida selectiva Porta a Porta, segons text que
consta a l’expedient, i que es dóna per reproduït.
Tercer.- Designar representant de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana a
l’Associació de Municipis Catalans per a la recollida selectiva porta a porta, el Sr.
Jordi Orriols Vilaró, regidor de medi ambient.
Quart.- Notificar el present acord a l’Associació per què ho notifiqui a la resta de
municipis membres.
Cinquè.- Autoritzar el Sr. Alcalde, Sr. Francesc Bonet i Nieto, per signar quants
documents siguin necessaris per a l’efectiu compliment dels anteriors acords.
Sisè.- Condicionar els acords anteriors i posposar la signatura de l’adhesió a
l’associació a l’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient en el pressupost
general de l’ajuntament per 2018.
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Es sotmet la proposta a votació i aquesta queda aprovada per unanimitat.
12.- Aprovació definitiva del plànol de delimitació de les franges de
protecció contra incendis de Santa Eulàlia de Ronçana segons la Llei
5/2003
Atès que en data 23 de març de 2006 el Ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana va aprovar el plànol de delimitació d’urbanitzacions del terme municipal
afectades per la Llei 5/2003, segons allò establert a l’article 4 del Decret
1223/2005, de 14 de juny de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. Aquest plànol
contenia el perímetre lineal de les urbanitzacions que en el seu moment es va
creure que calia protegir dels incendis forestals.
Atès que el 27 de gener de 2014 es publica la LLEI 2/2014, del 27 de gener, de
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que al seu article 179
modifica la Llei 5/2003 de Prevenció d’incendis forestals en urbanitzacions, nuclis de
població, edificacions i instal·lacions en terrenys forestals en els següents aspectes:
- L’àmbit d’aplicació de la llei ja no només són les urbanitzacions sense continuïtat
immediata amb la trama urbana, sinó que ara són les urbanitzacions, els nuclis de
població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals.
Atès que això fa que deixi de ser vàlid el plànol de delimitació aprovat l’any 2006 i
que sigui necessari definir-ne un de nou.
Vist que en data 3 d’abril de 2017 s’aprova inicialment el plànol de delimitació de les
franges de protecció contra incendis de les urbanitzacions, nuclis de població,
edificacions i instal·lacions en terrenys forestals; i en data 18 d’abril d 2017 es rep
un requeriment d’esmena per part del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.
Vist l’informe de la tècnica de medi ambient i els plànols i
d’acompanyament als mateixos que incorporen les esmenes requerides.

document

Atès que aquests documents han estat informats favorablement pel Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Incorporar les esmenes proposades al plànol de delimitació.
Segon.- Aprovar definitivament el plànol de delimitació de les franges de protecció
contra incendis de les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions
en terrenys forestals que esmenta l’informe de la tècnica de medi ambient i que es
mostren als plànols adjunts.
Tercer.- Publicar l’anunci corresponent al BOP, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i
a la web municipal.
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Quart.- Notificar aquest acord al Servei de Prevenció d’Incendis Forestals del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Es sotmet la proposta a votació i aquesta queda aprovada per unanimitat.
13.-Adhesió al Manifest 8M en relació a la vaga feminista
La regidora Anna Montes llegeix el manifest:
Es proposa al Ple de la Corporació l’adhesió al Manifest 8M, JUNTES SOM MÉS! de
la vaga feminista del 8 de març de 2018.
Manifest 8M
JUNTES SOM MÉS!
Avui, 8 de Març, les dones de tot el món estem convocades a la VAGA FEMINISTA
Cada 8 de març celebrem l'aliança entre dones per a defensar els nostres drets
conquistats. Ens precedeix una llarga genealogia de dones activistes,
sufragistes i sindicalistes. Les que van portat la Segona República, les que van
lluitar a la Guerra Civil, les que van combatre el colonialisme i les que van formar
part de les lluites antiimperialistes. No obstant això, sabem que encara no és
suficient: queda molt per fer i nosaltres seguim lluitant.
La sororitat és la nostra arma; és l'acció multitudinària la que ens permet seguir
avançant. La data del 8 de març és nostra, és internacional i és
reivindicativa.
Les nostres identitats són múltiples, som diverses. Vivim als pobles i a les ciutats,
treballem en l'àmbit laboral i en el de les cures. Som paies, gitanes, dones amb
diversitat funcional, migrades i racialitzades. Les nostres edats són totes i ens
sabem lesbianes, trans, bisexuals, inter, queer, hetero... Som les que no hi són:
som les assassinades, som les preses, som les que es van quedar al mar, som les
que es van quedar a les fronteres. Som TOTES. Juntes avui parem el món i cridem:
PROU! Davant de totes les violències masclistes que ens travessen.
PROU! D’agressions, humiliacions, marginacions o exclusions. Exigim que el
Pacte d'Estat contra les violències masclistes -d'altra banda insuficient- es doti de
recursos i mitjans per al desenvolupament de polítiques públiques reals i efectives
que ajudin a aconseguir una societat lliure de violències contra les dones i nenes.
Denunciem la repressió sobre qui encapçalen la lluita pels drets socials i
reproductius.
PROU! De violències masclistes, quotidianes i invisibilitzades que vivim les
dones sigui quina sigui la nostra edat i condició. VOLEM poder moure'ns en llibertat
per tots els espais i a tota hora. VOLEM gaudir del nostre dret a viure una vida lliure
de violències masclistes. Assenyalem i denunciem la violència sexual com a
expressió paradigmàtica de l'apropiació patriarcal del nostre cos que afecta, encara
més, a les dones migrades i a les treballadores domèstiques. És urgent que la
nostra reivindicació Ni una menys: vives ens
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volem sigui una realitat.
PROU! D’opressió per les nostres orientacions i identitats sexuals! Denunciem la
LGTBIfòbia social, institucional i laboral que patim moltes de nosaltres, com una
altra forma de violència masclista. Som dones i som diverses. Si ens toquen a
una, ens toquen a totes!
Som les que reproduïm la vida. El treball domèstic i de cures que fem les dones és
imprescindible per al sosteniment de la vida. Que majoritàriament sigui gratuït o
estigui devaluat és una trampa en el desenvolupament del capitalisme. Avui, amb la
vaga de cures en la família i la societat, donem visibilitat a una feina que ningú vol
reconèixer, ja sigui a la casa, mal pagada o com a economia submergida.
Reivindiquem que el treball de cures sigui reconegut com un bé social de primer
ordre i exigim la redistribució d'aquest tipus de tasques.
Avui reivindiquem una societat lliure d'opressions, d'explotació i violències
masclistes. Fem una crida a la rebel·lia i a la lluita davant l'aliança entre el
patriarcat i el capitalisme que ens vol dòcils, submises i callades.
Per aconseguir una vida lliure de violències cal actuar en tots els àmbits de la nostra
vida. A Catalunya estem vivint una escalada de la repressió: càrregues policials l'1
d'octubre amb denúncies d'agressions sexuals. Les feministes estem compromeses
també en la defensa de la democràcia i de les llibertats al nostre país i entenem que
la criminalització i/o la judicialització de formes pacífiques de protesta social i
reivindicació política també són formes de violència institucional que hem de
denunciar. Per això denunciem l'aplicació de l'Article 155 de la Constitució
espanyola i exigim la seva immediata suspensió.
No acceptem estar sotmeses a pitjors condicions laborals, ni cobrar menys que els
homes per la mateixa feina. Per això, avui també fem vaga laboral.
Vaga contra els sostres de vidre i la precarietat laboral, perquè les feines a les que
aconseguim accedir estan marcades per la temporalitat, la incertesa, els baixos
salaris i les jornades parcials no desitjades. Nosaltres engrossim les llistes de l'atur.
Moltes de les feines que realitzem no posseeixen garanties o no estan regulades. I
quan algunes de nosaltres tenim millors treballs, ens trobem amb que els llocs de
major salari i responsabilitat estan copats per homes. L'empresa privada, la pública,
les institucions i la política són reproductores de l’explotació laboral de les dones.
PROU! de discriminació salarial pel fet de ser dones, de menyspreu i d'assetjament
sexual en l'àmbit laboral.
Denunciem que ser dona sigui la principal causa de pobresa i que se'ns castigui
per la nostra diversitat. La precarietat s'agreuja per a moltes de nosaltres pel fet de
tenir més edat, ser migrada i estar racialitzades, per tenir diversitat funcional o una
imatge allunyada de la normativitat. Reivindiquem que la nostra situació laboral
ens permeti desenvolupar un projecte vital amb dignitat i autonomia i que l'ocupació
s'adapti a les necessitats de la vida: l'embaràs o les cures no poden ser objecte ni
d'acomiadament ni de marginació laboral, ni han de minvar les nostres expectatives
personals ni professionals.
Considerem fonamental denunciar les normes i les polítiques opressives contra les
dones migrants.
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Exigim també les pensions que ens hem guanyat. No més pensions de misèria,
que ens obliguen a patir pobresa en la vellesa. Demanem la cotitularitat de les
pensions i que el temps dedicat a tasques de cura, o que hem desenvolupat al
camp, sigui reconegut en el càlcul de les pensions de la mateixa manera que el
treball laboral i demanem la ratificació del conveni 189 de l'OIT que regula el treball
domèstic.
Cridem ben fort contra el neoliberalisme salvatge que s'imposa com a pensament
únic a nivell mundial i que destrossa el nostre planeta i les nostres vides. Les dones
tenim un paper primordial en la lluita contra el canvi climàtic i en la preservació de
la biodiversitat. Per això, apostem decididament per la sobirania alimentària dels
pobles. Donem suport al treball de moltes companyes que posen en risc la seva vida
per defensar el territori i els seus cultius. Exigim que la defensa de la vida es
situï en el centre de l'economia i de la política.
Exigim ser protagonistes de les nostres vides, de la nostra salut i dels nostres
cossos, sense cap tipus de pressió estètica. Els nostres cossos no són mercaderia ni
objecte i, per això, també fem vaga de consum. Ja n'hi ha prou de ser utilitzades
com a reclam!
Exigim també la despatologització de les nostres vides, les nostres emocions, les
nostres circumstàncies: la medicalització respon a interessos de grans empreses, no
a la nostra salut. Prou de considerar els nostres processos de vida com a malalties!
Exigim el reconeixement dels drets laborals de les treballadores sexuals i
denunciem la violència institucional, la criminalització i l’estigma cap a les
companyes.
Exigim la despenalització total de l'avortament, incloent-hi les menors d'edat,
així com la seva legalització i cobertura gratuïta en el sistema de la sanitat pública.
Repudiem qualsevol tipus d'ingerència en la decisió de les dones sobre els nostres
cossos. Nosaltres parim, nosaltres decidim!
L'educació inicial és l'etapa principal en la que construïm les nostres identitats
sexuals i de gènere i, per això, les estudiants, les mestres, la comunitat educativa i
tot el moviment feminista exigim el nostre dret a una educació pública, laica i
feminista lliure de valors heteropatriarcals i imperialistes des dels primers trams
educatius, en els que les professores som majoria, fins a la universitat.
Reivindiquem també el nostre dret a una formació afectivo-sexual que ens ensenyi
en la diversitat, sense pors, sense complexos, sense reduir-nos a mers objectes i
que no permeti ni una sola agressió masclista ni LGTBIfòbica a les aules.
Sol·licitem el manteniment i l'ampliació dels programes de beques d'estudi per a
les estudiants de tots els nivells educatius.
Denunciem el pressupost públic que es destina a les escoles gestionades per
l'Opus Dei i a totes les escoles concertades que segreguen per sexe. Reivindiquem
una xarxa d'educació única, pública i gratuïta i amb perspectiva de gènere.
Exigim un avanç en la coeducació en tots els àmbits i espais de formació i una
educació que no relegui la nostra història als marges dels llibres de text; i en la que
la perspectiva de gènere sigui transversal a totes les disciplines. No som una
excepció, som una constant que ha estat callada!
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VISCA LA VAGA DE CURES, DE CONSUM, LABORAL I EDUCATIVA!
VISCA LA VAGA FEMINISTA!
Cap dona és il·legal. Diem PROU! al racisme i l'exclusió. Cridem molt fort: no a
les guerres i a la fabricació de material bèl·lic!. Les guerres són producte i extensió
del patriarcat i del capitalisme per al control dels territoris i de les persones. La
conseqüència directa de les guerres són milers de dones migrades i refugiades arreu
del món, dones que som victimitzades, oblidades i violentades.
Denunciem les polítiques migratòries i de fronteres de l'Estat espanyol i de la Unió
Europea i exigim l'acolliment de totes les persones migrades, sigui pel motiu que
sigui, atenent al dret a la mobilitat humana.
Denunciem l'opressió que sobre les dones treballadores migrants té l'actual
legislació i les polítiques públiques en la matèria. Exigim la derogació de la Llei
d'Estrangeria.
Exigim el tancament immediat dels CIEs.
Som dones lliures en territoris lliures!
Denunciem les retallades pressupostàries en els sectors que més ens afecten a les
dones i LGTBI: el sistema de salut, els serveis socials i l'educació.
Denunciem la corrupció com un factor agreujant de la crisi.
Denunciem la justícia patriarcal que no ens considera subjectes de ple dret.
Denunciem la greu repressió i retalls de drets que estem patint.
Exigim la recuperació de la memòria històrica i del protagonisme de les dones i
de les seves lluites així com mantenir el record de les que ja no hi són:
Veritat, justícia, reparació i no repetició.
Reivindiquem la total separació Església i Estat.
Exigim plena igualtat de drets i condicions de vida i la total acceptació de la nostra
diversitat.
ENS VOLEM LLIURES, ENS VOLEM VIVES, FEMINISTES, COMBATIVES I
REBELS!
Avui, la vaga feminista no s'acaba:
SEGUIREM FINS ACONSEGUIR EL MÓN QUE VOLEM!
Intervencions:
El regidor Sr. Abraham Requena, diu que votarà en contra, perquè creu que aquest
manifest no és transversal.
La regidora Elvira Mas, felicita a la regidora Anna Montes per escollir aquest
manifest.
La regidora Cristina Gallego, diu que estan totalment d’acord amb el manifest i que
votaran a favor.
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Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada per majoria
absoluta.
A favor: 5 PU, 4 I-ERC, 2 PdeCAT,1 ICV-EUIA
Abstencions: En contra: 1 PSC

14.- Moció del Grup PSC amb motiu del 8 de març, dia Internacional dels
Drets de les Dones
D’acord amb el previst en el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana vol sotmetre a la consideració del Ple la següent Moció:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El 8 de Març, Dia internacional de Drets de les Dones, manifestem un any més
el nostre compromís amb les dones, amb la defensa dels seus drets i amb les
polítiques d'igualtat com a instrument per avançar cap a una societat lliure de
masclisme perquè és incompatible amb la democràcia, la llibertat i la igualtat reals.
Celebrem aquesta jornada de reconeixement i reivindicació amb el sabor amarg de
viure un moment d’amenaça històrica cap a les polítiques feministes, tant a nivell
internacional com a casa nostra, però amb l’esperança de la implicació copartícip
de dones i homes per rebel·lar-nos i exigir als governs respostes efectives.
Nosaltres som el partit de l’esquerra feminista. Com sempre diem, “Fets, no
paraules només”: reivindiquem amb orgull els assoliments polítics a nivell estatal i
català que hem realitzat en matèria d'igualtat de gènere. Des del PSC hem defensat
els drets de les dones, hem implementat polítiques per a la igualtat d’oportunitats
efectiva a tots els àmbits, especialment, en la discriminació laboral i en eradicar la
violència masclista. També hem fomentat les noves masculinitats, i per la seva
vital aportació i per justícia, hem prioritzat dotar de drets a les grans invisibilitzades
i explotades pel sistema patriarcal i capitalista, les mestresses de casa.
Les dones només han avançat amb governs progressistes, i molt
especialment, governs socialistes: sempre hem incorporat el feminisme
transversalment a totes les polítiques que hem fet i implementat lleis
específiques. Aquí a Santa Eulàlia la nostra llista respectava la llei de paritat, I ho
seguim fent ara amb propostes des de l’oposició, amb la proposta socialista
del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, o acabar amb la discriminació a
l’ocupació amb la proposta de Llei sobre la Bretxa Salarial i Llei d’Igualtat
Laboral.
Per donar resposta i contribuir a eliminar les diferents situacions de discriminació
que tenen les dones en l'accés a l'ocupació, la promoció laboral, la bretxa salarial al
costat de la precarietat i la temporalitat, entre altres qüestions que conformen la
columna vertebral de la desigualtat laboral de les dones. També impulsem mesures
per fomentar la conciliació, coresponsabilitat i nous usos del temps. A més,
hem treballat per la Renda Garantida de Ciutadania, manteniment de les
pensions no contributives, que qui cuidada persones dependents torni a ser
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reconeguda com a cuidadora no professional amb cotització per assegurar la
merescuda pensió,...
A Catalunya hem patit doblement retallades legals i pressupostàries en
polítiques de gènere: des del govern del PP justificant retallades amb l’excusa de
la crisi o de “no nos metamos en eso”, i des de la Generalitat prioritzant invertir els
diners públics per fomentar la guerra de banderes mentre retallen en subvencions a
entitats que treballen amb dones en situació de vulnerabilitat, o bé, sota el parany
d’una “reorganització eficient”.
Retallen serveis sensibles com són els d’atenció a les dones víctimes de gènere, tal i
com portem anys denunciant des del PSC. La paràlisi i degradació institucional,
política i econòmica catalana perjudica les dones i la societat sencera. Com a PSC
seguim denunciant la banalització que grups independentistes fan de la violència
masclista, manipulant sentiments per guanyar adhesions polítiques. La causa on
ens hem de trobar aquest 8M, partits i entitats, és la feminista, lluitar pels
drets de les dones, sumar i no restar.
El passat 8 de març, les entitats feministes han promogut una vaga a nivell
internacional laboral, de cura, de consum i estudiantil. Al nostre país, diversos
sindicats han convocat vaga laboral, com UGT i CCOO amb una aturada de
2h. Ja l'any passat PSC va ser el partit pioner en sumar-se a l'aturada
internacional del 8M, i vam també instar les institucions entrant formalment la
petició a la mesa del Parlament, Congrés i Parlament Europeu.
Com a socialistes, i per tant, feministes, donem tot el nostre suport a la crida
feminista internacional i a la vaga convocada per UGT i CCOO. Ho fem des de
la responsabilitat i la voluntat de prioritzar a l'agenda social i política la lluita
per la igualtat real de drets i oportunitats entre dones i homes, i,
especialment, les polítiques contra la violència masclista i la discriminació
laboral (d'accés, promoció, bretxa salarial…).
Donem
suport
a
la
vaga
laboral perquè les
dones guanyen 6
punts anuals menys que els homes. Perquè la taxa d'activitat femenina és prop de
10 punts menor i la taxa d'atur és 4 punts superior. Perquè la bretxa salarial és del
23%. Perquè el 67% de l'ocupació temporal a temps parcial és realitzat per dones.
Perquè el 81,89% dels contractes indefinits a temps parcial són de dones. Perquè
quan hi ha càrregues familiars disminueix la taxa d'ocupació de les dones enfront de
la dels homes que augmenta. Perquè 1 de cada 3 dones entre 18 i 29 anys han patit
assetjament. Perquè les pensions de les dones són menors.
Donem suport a la vaga feminista de cures perquè volem posar en valor el
treball domèstic no remunerat, menyspreat pel sistema econòmic, i utilitzat per
ocultar retallades de l'Estat de Benestar. També volem visibilitzar la manca de
coresponsabilitat real a les tasques de cura i la necessitat vital de polítiques de
coeducació i de foment de les noves masculinitats.
Donem suport a la vaga de consum per recordar les empreses que han
d'incloure la visió de gènere a totes les seves accions, des de la producció, les
condicions laborals, fins al marketing emprat.
I donem suport a la vaga estudiantil perquè la lluita feminista s'ha de fer en
xarxa intergeneracional, implicant els i les joves.
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Per tot això, i perquè en la lluita contra la desigualtat de gènere, volem fets, no
paraules, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
presenta per a la consideració i l'acceptació pel Ple Municipal la següent :
MOCIÓ
-Tornar a prioritzar les polítiques de gènere amb tot el pes legislatiu i recursos
econòmics retallats.
-Que els governs estatal i català liderin el Pacte d’Estat contra la violència de
gènere garantint recursos, l’acompanyament judicial personalitzat per a dones
víctimes i la formació específica als membres de la magistratura especialitzada, i
garantir el manteniment dels jutjats de violència sobre la dona VIDO a Catalunya.
Promoure un gran pacte català per garantir que la Generalitat desenvolupi les
diverses lleis vigents de lluita contra aquesta xacra.
-Aprovar les Lleis sobre Bretxa Salarial i d’Igualtat Laboral per lluitar de forma
efectiva contra la discriminació que pateixen les dones i que tant afecta a la igualtat
real d’oportunitats real.
-Treballar per assolir una Llei d’Usos del Temps eficient, que fomenti les noves
masculinitats, la conciliació i la coresponsabilitat real, vinculat tot amb la
coeducació.
-Defensar els drets reproductius i de planificació familiar de les dones, també
de les menors.
-A nivell local, incorporar la perspectiva de gènere en totes les actuacions
reivindicant els drets de les dones i el foment de les noves masculinitats . Sumarnos a la Xarxa de Municipis lliures del tràfic de dones, nenes i nens destinats a la
prostitució. Treballar activament des dels serveis socials per detectar els casos
d’exclusió social i pobresa, especialment de famílies monomarentals i dones
grans. Implementar propostes actives d’ocupació i d’igualtat laboral, així com
de promoció de les dones emprenedores del municipi. Continuar consolidant els
espais de participació de les dones. Garantir la coordinació amb la Generalitat
perquè hi dediqui els recursos necessaris per dur a terme aquestes prioritats
polítiques municipals.
-Donar suport a la vaga feminista del 8 de març, tant reivindicativa com laboral
de 2 hores amb una campanya d’informació a la ciutadania i gent treballadora de
l’Ajuntament, fomentar la participació a les mobilitzacions, etc...
-Traslladar aquests acords al govern de l'Estat, al govern de la Generalitat de
Catalunya i als grups parlamentaris del Congrés dels diputats i del Parlament de
Catalunya.
-Fer arribar aquests acords a les entitats i associacions del nostre municipi.

Sotmesa la moció a votació, aquesta queda rebutjada
A favor: 1 PSC
Abstencions: 1 PU
En contra: 4 PU, 4 I-ERC, 2 PdeCAT,1 ICV-EUIA
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15.-Moció en defensa del model d'escola catalana, com a eina de cohesió i
de promoció social
Exposició de motius:
El model d’escola catalana ha estat una de les principals eines de cohesió i promoció
social a Catalunya i que millor ha garantit la igualtat d’oportunitats. L’objectiu és
evitar la segregació d’alumnes per motius lingüístics.
Estem convençuts que aquest model, àmpliament defensat per la comunitat
educativa i la societat, i que té en compte la diversitat sociolingüística del conjunt
del territori, és la millor garantia per continuar assegurant el respecte a les dues
llengües oficials, així com l’aranès a la Val d’Aran, la convivència normal d’aquestes
a la societat i als centres educatius, la igualtat d’oportunitats, així com les llibertats
individuals que defensem, entre elles la llibertat d’elecció de centre educatiu.
No es tracta d’un model uniforme pel conjunt de Catalunya. Cada centre educatiu
elabora un projecte lingüístic de centre d’acord amb la composició del seu alumnat i
de l’entorn, amb l’objectiu de garantir el domini en les dues llengües oficials a
Catalunya al final de l’educació obligatòria, que requereix el vist i plau del
Departament d’Ensenyament.
Catalunya va optar en el seu moment per no segregar l’alumnat en funció de la
llengua, i aquesta ha estat una de les riqueses del sistema educatiu fins al moment,
que no volem abandonar.
El model normatiu recollit a la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), que va se
aprovada amb un suport del 90% del Parlament l’any 2009, defineix un model
plurilingüe que estableix en el seu Títol II el dret i deure de conèixer les llengües
oficials, en concret, l’article 10.1. determina que els currículums han de garantir el
ple domini de les llengües oficials catalana i castellana en finalitzar l’ensenyament
obligatori.
Algunes dades que confirmen l’èxit d’aquest model pedagògic:


L’alumnat té un coneixement similar de la llengua catalana i castellana, tal
com acrediten els resultats de les proves de competències lingüístiques
realitzades pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, al llarg de
tota la trajectòria escolar. En el cas de 6è de Primària, la diferència mitjana
es quantifica en menys de dos punts en una escala de 100.



El nivell de castellà a Catalunya és equiparable també al de la resta de CCAA
espanyoles, segons els resultats en comunicació lingüística del propi Ministeri
d’Educació.
Per tot l’exposat, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l’Ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana els acords següents:
1/ Ens oposem a qualsevol instrumentalització de l’escola o de la llengua en
finalitats electoralistes.
2/ Ens refermem en la defensa d’un model d’escola no segregadora que faci de la
igualtats d’oportunitats el seu principal objectiu.
3/ Expressem la nostra plena confiança en la professionalitat dels docents i del cos
d’inspecció d’Educació de Catalunya, alhora que rebutgem qualsevol desviació dels
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objectius pedagògics que es puguin produir en el marc legal que regula el nostre
sistema educatiu.
4/ Instem al futur Govern de la Generalitat a vetllar per l’acompliment de les
nostres lleis i l’excel·lència del sistema educatiu català .
5/ Donar trasllat d’aquests acords a la Mesa del Parlament de Catalunya, a la Mesa
del Congrés de Diputats i del Senat, al Departament d’Ensenyament del Govern de
la Generalitat, al Ministeri d’Educació i Cultura, a l’Associació Catalana de Municipis,
a la Federació de Municipis de Catalunya, als sindicats de mestres, i a les AMPAs de
les escoles i instituts del municipi.
Sotmesa la moció a votació, aquesta és aprovada per unanimitat
16.-Moció de suport a la implementació de la Renda Garantida de
Ciutadania
La renda garantida de ciutadania va ser aprovada el juliol de 2017 per unanimitat
de tots els grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya. Aquesta
aprovació va ser fruit de la Iniciativa Legislativa Popular impulsada per la Comissió
Promotora de la Renda Garantida, formada per desenes d'entitats socials, sindicats i
partits polítics, i té com a objectiu el desenvolupament de l'article 24.3 de l'Estatut
d'autonomia amb la finalitat d'assegurar els mínims d'una vida digna a les persones
i unitats familiars que es troben en situació de pobresa, per tal de promoure llur
autonomia i participació activa en la societat.
La Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania, va començar a
aplicar-se el passat 15 de setembre de 2017. Més de 300.000 persones s'han
informat d'aquest nou dret subjectiu mitjançant el telèfon gratuït, la plana web i
l’assistent virtual del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, les oficines
de Treball i les Oficines d’Afers Socials i Famílies
Mig any després de la seva posada en marxa, i segons les dades facilitades pel
mateix departament al mes de febrer de 2018, 20.334 persones que han demanat
cita prèvia per tramitar la renda garantida encara estan pendents de ser ateses.
S'han obert 36.000 expedients, dels quals s'estan resolent uns 4.000 (un 5,3% dels
expedients). Per tant, podem afirmar que fins el febrer, encara més de 51.000
persones estaven esperant una resolució per part del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies, bé per concertar una cita prèvia o perquè el seu expedient sigui
resolt.
La posada en marxa de la renda garantida de ciutadania permet incloure, dins del
sistema de protecció català, la garantia de rendes, amb l'objectiu que cap família a
Catalunya tingui ingressos per sota de l'índex de Renda de Suficiència de Catalunya
(IRSC). Les famílies sol·licitants han d'acreditar la manca d'ingressos suficients per
poder optar a la renda garantida, durant els 6 mesos anteriors a la sol·licitud, a més
d'altres requisits recollits a la Llei. La manca de celeritat en la seva tramitació
perpetua i agreuja la situació de manca d'ingressos d'aquestes famílies.
Si bé és cert que aquelles famílies que cobraven la Renda Mínima d'inserció han
passat a cobrar automàticament la renda garantida de ciutadania, la gran majoria
dels nous beneficiaris que van sol·licitar-la a partir del 15 de setembre de 2017
estan encara a l’espera de resolució.
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La tramitació de l’accés a aquest nou dret subjectiu per part del departament de
Treball, Afers Socials i Famílies ha estat poc efectiva: hi ha sol·licitants sense cita
prèvia tot i haver-la demanat fa mesos, el programes informàtics no estaven
suficientment testats i validats i la seva implantació ha estat desigual al conjunt dels
organismes implicats en la tramitació. S’ha fet una distribució poc efectiva dels
professionals contractats com a reforç per a la gestió d'aquesta prestació i una
formació desigual i poc acurada dels/les gestors/es.
Es realitzen requeriments de documentació ja presentada que provoquen un
allargament dels terminis. Es detecten resolucions denegatòries poc o vagament
motivades i problemes en l'admissió com a perceptors de la renda garantida a
persones sense sostre.
Aquests casos, junt amb d'altres, han fet que el Departament hagi incomplert els
terminis que fixa la Llei per a la resolució dels expedients, recollits a l'article 26 i a
la disposició transitòria segona. L'única opció de reclamació de les famílies afectades
és interposar un recurs d'alçada davant la pròpia Administració.
Per altra banda, la manca d'instruccions clares als/les professionals del Servei
Català d'Ocupació i dels Equips Bàsics d'Atenció Social dificulten encara més la tasca
d'acompanyament i assessorament dels/les beneficiaris/àries. Els plans d'inserció
laboral encara no s'han implementat per donar resposta a les necessitats d'aquests
col·lectius, tampoc s'han posat en marxa els ajuts a empreses per a la contractació,
ni les taules territorials de coordinació, ni s'ha avançat en el desplegament
reglamentari de la llei.
L'aplicació de l'article 155 de la Constitució i la intervenció econòmica de la
Generalitat de Catalunya no han influït en el tràmit ni en el pagament de la
prestació, tal com es va informar des del mateix Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies a les entitats que formaran part de la Comissió de Govern de la
renda garantida de ciutadania.
Els anteriors beneficiaris/àries d'una Renda Mínima d'Inserció han cobrat la nova
renda sense problemes, mentre que els nous beneficiaris no l'han cobrat per manca
de resolució i execució dels nous expedients.
Estem davant d'un fet greu d'incompliment per part del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies d'una Llei aprovada, negociada i consensuada amb tots els
partits polítics i les entitats que formen part de la Comissió Promotora. Una Llei que
reconeix un dret subjectiu, i en la que cal posar tots els recursos necessaris per ferla eficaç i efectiva, més encara si tenim en compte que tant la data d'inici de la Llei
com els terminis per a la resolució dels expedients van ser acordats amb els/les
responsables del Departament. Avui dia, continuen sent els Ajuntaments els qui
donen resposta efectiva mitjançant prestacions de caràcter social als
beneficiaris/àries potencials de la renda garantida de ciutadania.
Per aquest motiu, el grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar, junt amb
representants de diversos ajuntaments de Catalunya, ha reclamat al Síndic de
Greuges que realitzi un informe sobre la implantació de la renda garantida des del
15 de setembre fins a l'actualitat i que faciliti tot l'assessorament necessari a
aquells/es que han vist vulnerats els seus drets per l'incompliment dels terminis per
part de l'administració.
Des del grup municipal socialista, es demana al Ple de l'Ajuntament que prengui els
següents ACORDS:
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1. El Ple d’aquest Ajuntament vol expressar el seu recolzament a la Llei
14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania, i exigeix a la
Generalitat de Catalunya el seu correcte desplegament.
2. Instar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya a:
a.

Accelerar el procés d'adjudicació de cites prèvies de la renda garantida de
ciutadania, informant l'interessat/da d'aquelles oficines amb la llista
d'espera més curta.

b.

Resoldre els expedients oberts incrementant notablement el personal de la
Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i
l'Autoempresa per a aquesta finalitat.

c.

Informar a les persones sol·licitants sobre la situació del seu expedient
dins els terminis que marca la Llei, així com obrir vies de revisió per
aquells expedients que finalment quedin rebutjats, especialment en casos
de menors, persones amb dependència i dones víctimes de violència
masclista.

d.

Prioritzar la resolució dels expedients que superin els 5 mesos d’espera.

e.

Facilitar a través del web de la Generalitat de Catalunya el formulari de
reclamacions i d'interposició d'un recurs d'alçada per aquells
beneficiaris/àries que hagin vist vulnerats els seus drets en relació a la
Llei.

f.

Destinar els recursos tècnics i de personal necessaris per a una atenció de
qualitat a les oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya i als Serveis
Socials
Bàsics.

g.

Constituir de forma immediata les taules territorials de coordinació, on hi
siguin presents representants de la Direcció General d'Economia Social, el
Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa, del Servei d'Ocupació de
Catalunya, dels Serveis Socials i dels ajuntaments o Consells Comarcals.

h.

Iniciar el desplegament del decret regulador
desenvolupa
la
renda
garantida

del reglament que
de
ciutadania.

i. Iniciar la tramitació dels ajuts a empreses per a la contractació de persones
beneficiàries
de
la
renda
garantida.
3. Traslladar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i
a la Comissió promotora de la renda garantida de ciutadania.
Sotmesa la moció a votació, aquesta queda rebutjada
A favor: 1 PSC
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En contra: 5 PU, 4 I-ERC, 2 PdeCAT,1 ICV-EUIA

17.-Moció en contra de la pujada de les tarifes municipals de l'aigua a
conseqüència de l'increment de la tarifa d'ATLL (Aigües Ter-Llobregat)
Al nostre municipi, des de fa molts anys, el subministrament d’aigua depèn en part
de la compra en alta a Aigües Ter-Llobregat, empresa concessionària de la
Generalitat de Catalunya, S.A., des de l’1 de gener de 2013 i durant 50 anys.
Aquesta empresa és responsable de la prestació del servei públic de proveïment
d'aigua potable en alta als municipis de la seva zona d’influència. La població total
abastida és d'uns 4,5 milions d'habitants.
La privatització d’ATLL va respondre al fet d’utilitzar el servei d’abastiment d’aigua,
únicament com a font de finançament públic per sufragar dèficit, impulsant canvis
tarifaris l’alça.
Aquesta concessió, ha comportat ja i comportarà més en el futur, un augment del
preu de venda del m3 d’aigua en alta, que inevitablement està repercutint en
successius increments del preu que paga el consumidor final.
La compra en alta a ATLL s’ha incrementat de la següent manera els últims: el 70%
l’any 2012, el 4,25% l’any 2013, el 4,23% l’any 2014 i 4,51% el 2015. Enguany
s’ha aprovat una pujada del 11,88%.
Aquesta pujada és més elevada doncs ha coincidit l’increment anual, amb la revisió
quinquennal dels costos d’operació.
Els vots en contra de l’Associació Catalana de Municipis, de la Federació Catalana
de Municipis, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, entre d’altres, varen ser
diversos però insuficients, malgrat estar àmpliament motivats.
Aquest increment pot suposar que la compra d’aigua arribi al 50% del cost de
Servei d’Abastament en baixa i les companyies municipals ho hagin de repercutir
amb els respectius increments de tarifes.
Degut a la crisi econòmica, a curt termini no es pot parlar que el dret a l’aigua i la
garantia d’abastiment i sanejament estigui 100 per 100 garantida a totes les llars,
sobretot degut a una manca de tarificació social que ho garanteixi.
Assumint que, la solució s’ha de centrar en restaurar el bon estat ecològic de les
masses d’aigua i dels ecosistemes hídrics, a curt i mig termini, cal dotar els mitjans
que garanteixin l’accés a l’aigua potable de qualitat per tothom. L’aigua, tal i com ja
esmenten diversos documents d’àmbit internacional, cal entendre-la no només com
un recurs natural sinó com el dret a l’accés, un dret derivat de la Declaració
Universal dels Drets Humans i que en el nostre ordenament jurídic restaria inclòs
com un dret derivat del dret fonamental a la vida (art. 15 de la CE).
La tendència de sostenibilitat de futur en tots els municipis és doble: per una banda,
incentivar i adequar l’ús de l’aigua segons la seva qualitat, amb una implantació de
xarxes d’aigües alternatives (regenerades, pluvials, freàtiques..) cada cop més
efectiva; per altra banda, garantir el subministrament més bàsic i essencial per a la
vida de les persones, amb una tarifa molt reduïda pel primer tram de consum.
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Per tot l’exposat, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de Santa
Eulàlia de Ronçana l’adopció dels següents acords:

1) Rebutjar l’increment del 11’88 % de la tarifa de l’aigua en alta subministrada
per ATLL, efectuada pel Consell d’Administració de l’Agència Catalana de
l’Aigua el passat 28 de desembre de 2017, i instar a suspendre l’efectivitat
de l’esmentat acord, i pel perjudici econòmic que representa la seva
aplicació a les tarifes de consum, fins a la constitució del nou govern de la
Generalitat de Catalunya.

2) Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya (quan es constitueixi) a la

recuperació de la gestió del sistema ATLL, bé a través de l’Agència Catalana
de l’Aigua o mitjançant la creació d’una empresa pública.

3) Incentivar la reducció del cànon general de l’aigua, en el seu primer tram de
consum, amb els mecanismes que estiguin a disposició de la Generalitat, per
tal garantir el subministrament més bàsic i essencial per a la vida de les
persones.

4) Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, a
l’Agència Catalana de l’Aigua, als Grups Parlamentaris del Parlament de
Catalunya, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i a les entitats
municipalistes de Catalunya FMC i ACM.

Sotmesa la moció a votació, aquesta és aprovada per unanimitat
18.-Moció per establir un sistema públic de pensions amb major capacitat
de redistribució i reducció de les desigualtats
D'acord i a l'empara d’allò previst al Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, el Grup Municipal Socialista desitja sotmetre a
la consideració del Ple la següent MOCIÓ.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Sistema Públic de Pensions constitueix la política pública amb major capacitat de
redistribució i reducció de les desigualtats (el 46%).
Les polítiques del PP representen una seriosa amenaça per al sistema públic de
pensions. Amb les seves polítiques d'ocupació, el Govern de Rajoy ha posat en
perill la sostenibilitat econòmica de les pensions, que han entrat en un període de
dèficits constants i creixents; i amb el nou mecanisme de revaloració, que es
desvincula del poder adquisitiu i amb el factor de sostenibilitat, que ajusta l'import
de la pensió en funció de l'esperança de vida, es condemna els pensionistes a un
progressiu empobriment. I tot això, ho han fet mitjançant la imposició, sense diàleg
social i trencant unilateralment el consens del Pacte de Toledo. Amb aquestes
polítiques el PP està preparant el camí per als fons de pensions privats, en
detriment del Sistema Públic de Seguretat Social.
Els resultats d'aquesta política estan a la vista: progressiva pèrdua de poder
adquisitiu de les pensions, sensació d'incertesa en els actuals jubilats sobre si l'Estat
serà capaç de pagar les seves pensions en els pròxims anys, sentiment d'injustícia
en aquells que contribueixen al sistema però dubten que aquest els pugui
proporcionar una pensió digna en un futur a 10 o 20 anys vista, i desesperança
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gairebé absoluta per part de la joventut en què algun dia puguin contribuir i ser
protegits pel sistema.
El PP està laminant el Sistema Públic de Pensions sotmetent el Fons de Reserva de
la Seguretat Social a un espoli permanent.
El dèficit ha estat compensat per retirades massives del Fons de Reserva que, ha
passat de disposar de 66.815 milions d'euros a finals de 2011, als actuals 8.095
milions d'euros, i que si no s'ha esgotat totalment ha estat com a conseqüència del
préstec de 10.192 milions d'euros de l'estat a la Seguretat Social contingut en la Llei
de Pressupostos Generals de l'Estat de 2017.
A això cal afegir les quantitats retirades del Fons de Mútues, per import de 8.621
milions d'euros en aquests anys. En definitiva, s'han necessitat fons per import de
93.251 milions d'euros addicionals a les cotitzacions per poder fer front al pagament
de les pensions en el període 2012-2017. L'any 2018 ha començat en la mateixa
línia i el PP, en lloc de plantejar mesures serioses en el marc del Pacte de Toledo i
al Diàleg Social, ha decidit seguir endeutant la Seguretat Social amb un crèdit de
15.000 milions d'euros.
El Fons de Reserva, sorgit de la reforma de l'estructura financera de la Seguretat
Social duta a terme pels governs socialistes el 1989 i recollit posteriorment com una
recomanació del Pacte de Toledo, estava previst per a ser usat quan sorgissin les
majors tensions generacionals sobre el sistema, entorn de l'any 2023.
Si no hagués estat utilitzat, el Fons tindria avui més de 90.000 milions, fins i tot
sense noves aportacions, només basant-se en la seva pròpia rendibilitat. En canvi,
de seguir amb aquest ritme de despesa, la nostra guardiola de les pensions quedarà
totalment buida l'any 2018. És a dir, s’esgotarà 10 anys abans del previst.
Aquest escenari posa en risc la situació financera de la Seguretat Social i en
conseqüència, la garantia no només de les pensions actuals sinó també, i
especialment, de les pensions futures. Per això és imprescindible adoptar mesures
que donin estabilitat al sistema.
Al PSC considerem que el dret a les pensions i l'accés al Sistema de Seguretat Social
s'ha de considerar un dret constitucional i ser incorporat com a tal en la reforma de
la Carta Magna que proposem. Per a això, plantegem mesures destinades a garantir
el futur del Sistema Públic de Pensions: recuperant el Pacte de Toledo i el diàleg
social; aprovant un nou Estatut dels Treballadors que promogui drets laborals i
ocupació de qualitat; i establint una font complementària de finançament de les
pensions a càrrec dels PGE, com en la majoria dels països del nostre entorn.
Per aquestes raons el PSC defensa un nou model per reequilibrar el sistema de
pensions, mantenint la despesa, racionalitzant altres partides i incrementant els
ingressos del sistema.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana presenta per a la seva consideració i acceptació pel Ple Municipal la
següent MOCIÓ instant el Govern d'Espanya a:
MOCIÓ
1. Tornar al consens de 2011, derogant tots els canvis legals introduïts al llarg
de la legislatura 2011-2015: la regulació de la jubilació anticipada del RDL
5/2013 i, de manera íntegra, la Llei 23/2013, reguladora del Factor de
Sostenibilitat i de l'Índex de Revaloració del Sistema de Pensions de la
Seguretat Social.
2. Garantir el poder adquisitiu de les pensions, recuperant l'actualització de les
mateixes d'acord amb l'IPC.
3. Eliminar el factor de sostenibilitat establert pel PP en la Llei 23/2013, que
reduirà les pensions de jubilació en funció de l'esperança de vida de la cohort
corresponent a partir de l'1 de gener de 2019.
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4. Racionalitzar les despeses del sistema, desplaçant als pressupostos generals
de l'Estat 2018 aquells que no corresponen a prestacions, com les despeses
següents entre d'altres:
a) Les mesures de foment de l'ocupació (reduccions de quotes, tarifes
planes, etc). Si es considera necessari mantenir alguna, hauria de ser
per la via de bonificacions i a càrrec dels PGE.
b) Les despeses de gestió de les entitats administratives de la Seguretat
Social, de la mateixa manera que es fa amb la resta d'organismes
públics.
5. Incrementar els ingressos del sistema:
a) Complementant el finançament de la Seguretat Social, entre d'altres
mesures, amb ingressos procedents d'impostos destinats anualment a
completar els ingressos per cotitzacions fins que aquests es tornin a
equilibrar dins del sistema, com ara nous impostos extraordinaris a la
banca i a les transaccions financeres. Pensem que si tota la societat
espanyola ha contribuït al rescat de les entitats financeres, aquest
impost ha de servir per contribuir al rescat del sistema públic de
pensions.
b) Intensificant la lluita contra l'ocupació irregular i el frau a la Seguretat
Social
6. Millorar la naturalesa protectora del sistema, modernitzant la gestió del Fons
de Reserva a través d'una millora de la seva regulació, recuperant
l'establiment de límits a la disposició de fons amb caràcter anual.
7. Adoptar mesures específiques per anar eliminant progressivament la bretxa
propera al 40% existent entre la quantia de les pensions dels homes i de les
dones (dèficit de gènere):
a) Aprovació d'una Llei d'Igualtat Laboral per tal d'eliminar la bretxa
salarial, i per tant de cotitzacions, que acaba derivant en pensions
més baixes .
b) Recuperar la iniciativa legislativa socialista, inclosa en la Llei 27/2011
d'incrementar la pensió de viduïtat per a majors de 65 anys que no
rebin una altra pensió pública fins a assolir el 60% de la base
reguladora, mesura que afecta de manera majoritària les dones.
8. Introduir en el Pacte de Toledo un nou principi de "reequilibri pressupostari",
un concepte que implica una recerca constant de racionalització de despeses
i d'ajust d'ingressos cada any, i que tindrà efectes a mitjà termini i fins a
finals dels anys 40 del segle XXI.
9. Fer arribar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Congrés de
Diputats, al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, a l’Associació Catalana de
Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya, i a les entitats de la
gent gran del municipi.
Sotmesa la moció a votació, aquesta és aprovada per unanimitat
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19.-Moció per exigir a la Generalitat l'abonament de del deute pendent de
les Escoles Bressol
Atès que en l’àmbit educatiu, amb els darrers Governs de la Generalitat de
Catalunya, abans de CIU i aquest darrer de JxSÍ, el més rellevant han estat les
greus retallades i discriminatòries, essent l’anul·lació de l’aportació econòmica del
Govern de la Generalitat al sosteniment de les escoles bressol de les més
contraproduents per preservar el dret a l’educació, la igualtat d’oportunitats, la
convivència i la diversitat.
Atès que segons l’article 84.2 i 131 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’article
198 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació, recullen que l’ensenyament de
0-3 anys és de competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya, obligació que
s’ha d’articular mitjançant convenis amb els ens locals.
Atès que la relació convenial entre la Generalitat i els ajuntaments es va trencar al
curs 2012-2013 quan la Generalitat va deixar de complir amb les previsions
pressupostàries de la institució passant a ser els ajuntaments, amb l’ajut de les
famílies, qui estan suportant el sosteniment del servei d’escoles bressol municipals.
(Actualment, les famílies i els ajuntaments costegen un 83% del cost, mentre que el
17% restant es finança a través de les diputacions).
Atès que el finançament de les places de 0 a 3 anys ha passat en els últims anys de
1.800 euros per alumne i any a zero per part del Govern autonòmic .
Atès que la Llei 4/2017, del 28 de març, del pressupost de la Generalitat de
Catalunya per al 2017 recollia a la Disposició Addicional 49, que el Govern de la
Generalitat havia de garantir un finançament de les escoles bressol que cobrís, com
a mínim, un mòdul econòmic de 1.600 euros per plaça i any, i s’havia de
comprometre a augmentar-lo progressivament fins als 1.800 euros per plaça i any i
aquest mandat no s’ha complert per part del Govern de la Generalitat.
Atès que en els darrers dies hem conegut que el TSJC ha condemnat per primer cop
a la Generalitat de Catalunya per no finançar el cost de la gestió de les escoles
bressol, donant la raó a un seguit de municipis que havien interposat demanda
individual (Cornellà de Llobregat, Esplugues, L’Hospitalet de Llobregat, Sabadell, i
Sant Joan Despí) i una de col·lectiva (amb 30 consistoris) contra la Generalitat de
Catalunya, exigint el pagament del deute contret amb les escoles bressol. Unes
inversions que el Departament d’Ensenyament no va abonar, tot i haver-s’hi
compromès, entre els anys 2012 i 2015.
Per tot l’exposat, el Grup Municipal Socialista proposa
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana els acords següents:

al

Ple

de

1). Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que doni compliment immediat a
la sentència del TSJC, per la qual se li obliga a pagar les subvencions dels tres
cursos als 36 ajuntaments que van presentar una reclamació pel deute contret i
pendent d’abonar per la gestió del servei de les escoles bressol del municipi.
2). Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que d’acord amb l’escrit de la
sentència del TSJC, retorni també el deute contret i pendent d’abonar per la gestió
del servei de les escoles bressols a aquest municipi, que tot i no plantejar-li amb
anterioritat cap recurs directe per la via judicial des d’aquest consistori al Govern de
la Generalitat, sí que hi ha pendent un deute per aquesta gestió pels mateixos
cursos escolars del 2012 a 2015, i que preveu aquesta sentència.
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3).Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de
Catalunya i a les escoles bressol del municipi, així com a totes les entitats del nostre
municipi.
Sotmesa la moció a votació, aquesta queda rebutjada
A favor: 1 PSC
Abstencions:
En contra: 5 PU, 4 I-ERC, 2 PdeCAT,1 ICV-EUIA
20.-Moció d'ICV-EUiA en defensa de la llibertat d'expressió
ATÈS QUE Dimarts passa el Tribunal Suprem va ratificar la condemna de tres anys i
sis mesos de presó pel cantant de rap Josep Miquel Arena Beltrán, conegut com a
Valtonyc, per "enaltiment del terrorisme i humiliació de les víctimes", "calúmnies i
injúries greus a la Corona" i "amenaces" contra el president d'Actúa Baleares, Jorge
Campos. La sentència arriba poques setmanes després que un altre raper, el lleidatà
Pablo Hasel, fos jutjat a l'Audiència Nacional acusat d'enaltiment del terrorisme,
injúries a la corona i a les institucions de l'Estat per comentaris fets a twitter.
Demanen per a ell dos anys i nou mesos de presó i una multa de 40.500 euros, que
en cas d'impagament elevaria la condemna a 5 anys.
ATÈS QUE poques hores després de la sentència a Valtonyc, van tenir lloc dos fets
especialment greus: El segrest cautelar del llibre Fariña, del periodista Nacho
Carretero, que aprofundeix en la història del narcotràfic a Galiza; i la retirada a
ARCOMadrid de l'obra titulada Presos Políticos en la España Contemporánea, en què
apareixen, pixelades, imatges d'Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart o els
joves d'Altsasu.
ATÈS QUE 2017 pot ser recordat com l'any dels delictes d'opinió. El conegut cantant
de Def con Dos Cesar Strawberry va ser condemnat a un any i mig de presó per un
delicte d’enaltiment del terrorisme i humiliació de les víctimes per comentaris
publicats a Twitter. La tuitaire Cassandra Vera va ser condemnada per l'Audiència
Nacional a un any de presó i 7 d'inhabilitacio absoluta per piulades sobre el feixista
Carrero Blanco. El col·lectiu de rap La Insurgencia també va passar per l'AN i van
ser condemnats a un any i un dia de presó per enaltiment del terrorisme.
2017 ens deixa dades significatives i alarmants: només en una setmana del mes de
març van tenir lloc set judicis per enaltir el terrorisme a les xarxes. El novembre,
Alfredo Ramírez es convertia en la primera persona que entrava a presó per opinar a
les xarxes socials.
ATÈS QUE La persecució de la llibertat d’expressió a Espanya s’ha mogut en uns
estàndards preocupants des de fa ja temps, però està arribant a cotes inaudites a
partir de l’any 2015 quan el Govern del PP va aprovar la Llei de Seguretat Ciutadana
i endurir el Codi Penal. Aquesta reforma ha permès d’una banda, l’ús expansiu de la
legislació antiterrorista per perseguir part de la dissidència política. Així ho
denuncien organitzacions com Amnistia Internacional en l’Informe “UE: Las
orwellianas leyes antiterroristas privan de derechos bajo el pretexto de
defenderlos”, publicat el gener de 2017. L’Informe revela que a l’Estat Espanyol les
reformes del Codi Penal de 2015 sobre l’enaltiment del terrorisme han ofegat ja
opinions i comentaris legítims constituint “una limitació absolutament
desproporcionada de la llibertat d’expressió”. I és que l’ús de tipus delictius
relacionats amb el terrorisme tan sols és acceptable quan l’expressió corresponent
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pugui ser efectivament vinculada a una voluntat i efecte de donar lloc o provocar
accions terroristes. Les expressions genèriques de desitjos o altres formes de
provocació en aquest terreny, per molt ofensives que siguin per alguns sectors de la
població, no poden ser perseguides a través d’aquest tipus penal sense incórrer en
el risc de crear un ambient de censura i intimidació entre aquells que volen
expressar opinions extremes, provocadores o xocants. En el mateix senti s’ha
manifestat el Relator especial de les Nacions Unides per a la llibertat d’expressió,
que ha alertat que amb aquesta reforma del Codi Penal es podrien penalitzar
comportaments que fins aleshores no constituïen delictes de terrorisme.
ATÈS QUE el dret a la llibertat d’expressió no consisteix només en tolerar allò inocu,
autoritzat, que pugui deixar indiferent al poder. El que es protegeix en democràcia
“és precisament quan es presenten idees que ofenen, xoquen, o pertorben l’ordre
establert quan la llibertat d’expressió és més preciosa”. Així ho recull el Tribunal
Europeu de Drets Humans que va condemnar l’Estat Espanyol en el denominat “Cas
Otegi” amb sentència del 15 de març de 2011.
ATÈS QUE Que la privació de llibertat, o fins i tot, l’ús del dret penal per perseguir
meres expressions o idees (llibres, cançons, tuits, etc) constitueix de per si una
mesura desproporcionada i, en conseqüència condemnada per part d’organismes
rellevants de Nacions Unides, el Consell d’Europa i el propi Tribunal Europeu de
Drets Humans. L’art, expressat en qualsevol de les seves formes -literatura, pintura,
teatre, cinema o com fa Valtonyc, amb la música-, no pot ser limitat per la seva
ideologia i ha de poder expressar-se amb un marge de llibertat ampli. Cada
condemna a un artista per les seves expressions és un atac a la llibertat d’expressió
del conjunt de la ciutadania i al pluralisme polític que és un valor fonamental i
pressupòsit d’una societat democràtica.

Es proposa al ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:

1.

Manifestar la preocupació per la deriva autoritària de l’Estat expressada en la
modificació del Codi Penal de 2015 que habilita l’extensió del delicte
d’enaltiment del terrorisme i d’injúries al Rei a casos com el de Josep Miquel
Arenas, més conegut com Valtonyc.

2.

Mostrar el suport al cantant de rap mallorquí Valtonyc, condemnat a tres
anys i mig de presó, cal recordar-ho, per meres expressions o idees.

3.

Instar el Govern de l’Estat i les Corts espanyoles a impulsar els canvis
legislatius necessaris per la derogació de la Llei de Seguretat Ciutadana i la
reforma del Codi Penal per tal de garantir el ple exercici de la llibertat
d’expressió, especialment en les expressions artístiques.

4.

Mostrar el suport a aquelles iniciatives ciutadanes d’artistes, músics, i
veïns i veïnes en general que s’organitzen al voltant de la defensa de la
llibertat d’expressió.

5.

Traslladar aquests acords a Josep Miquel Arenas, conegut com Valtonyc,
el Congrés dels Diputats i al Govern de l’Estat Espanyol.

Sotmesa la moció a votació, aquesta és aprovada per unanimitat
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21.-Moció del grup ICV EUiA per sol·licitar l'apropament dels presos
catalans Jordi Cuixart, Jordi Sanchez, Joaquim Forn i Oriol Junqueras
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El 2 de febrer, el jutge del Tribunal Supremo Pablo Llarena va decidir mantenir en
presó preventiva el Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Joaquim
Forn. En la seva resolució afirmava que existeix, encara avui, “risc de reiteració
delictiva”. La decisió es produïa després que Forn renunciés al seu acta de diputat.
Malgrat aquest gest, el Tribunal sosté que existeix “incertesa” de què la “voluntat
política majoritària” vulgui respectar “l’ordre legal” per aconseguir la independència.
Uns dies abans, el 12 de gener, el Tribunal Suprem espanyol ja havia denegat als
diputats electes Oriol Junqueras, Jordi Sánchez i el propi Forn assistir als plens del
Parlament. I, alhora, desestimava la petició de Junqueras de ser traslladat a una
presó catalana. Tant Joaquim Forn com Oriol Junqueras són a la presó des del 2 de
novembre, quan la jutge de l’Audiència nacional, Carmen Lamela, els va decretar
presó incondicional. Per la seva banda, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, els líders de les
dues principals entitats de la societat civil catalana, Òmnium cultural i l’Assemblea
Nacional Catalana (ANC), són a la presó des del 16 d’octubre passat acusats de
sedició. De les quatre persones, dues d’elles, Junqueras i Sánchez, són avui
diputades electes del Parlament de Catalunya.
Davant d’aquesta situació d’excepcionalitat, el Ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia
de Ronçana ja va aprovar una moció el passat 30 de novembre de 2017 en què es
demanava l’alliberament de Jordi Cuixart, Jordi Sánchez i Joaquim Forn i Oriol
Junqueras.
Incomptables pronunciaments jurisprudencials consideren la presó
preventiva com una mesura excepcional i que només ha de ser sostinguda quan
sigui estrictament necessari i mai amb finalitat punitiva. La privació de llibertat de
persones manifestament pacífiques no és l’única circumstància que genera una gran
preocupació social, s’hi suma també el fet que estan presos en centres penitenciaris
de fora de Catalunya. Tots ells compleixen la presó preventiva en centres
penitenciaris depenents del Ministeri d’Interior, situats a Soto del Real i Estremera,
a una 600 km de distància de Catalunya, on hi tenen els seus domicilis, famílies i
vincles afectius. Aquesta política penitenciària, entesa com un “càstig social” des de
l’àmbit dels Drets Humans és intolerable en un Estat de dret.
Segons el pacte Internacional de Drets Civils i Polítics aprovat per l’ONU i el Conveni
Europeu per la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals,
l’empresonament d’una persona s’ha d’efectuar a la presó més propera a la seva
llar. Existeixen diverses normatives que qüestionen aquest procediment
penitenciari, com ara el principi de seguretat de les persones detingudes o
empresonades admès el 9 de desembre de 1988 per l’Assemblea General de l’ONU
que diu textualment: “Si la persona detinguda o presa així ho requereix, se li
mantindrà en una presó situada a una distància raonable de la seva residència
habitual”. O una de les regles mínimes de les Nacions Unides sobre el tractament de
reclusos: “En la mesura del possible, els reclusos seran internats en establiments
penitenciaris a prop de la seva llar o al seu lloc de reinserció social”.
El 6 d’octubre de 2017 el Ple del Parlament Europeu va aprovar l’anomenat Informe
Bergeron sobre les condicions i sistemes penitenciaris de la Unió Europea, en el qual
condemna l’allunyament dels presos perquè “constitueix un càstig afegit per a les
famílies dels reclusos”. La situació d’allunyament respon a una pràctica penitenciària
coneguda com la dispersió que a l’Estat espanyol s’ha practicat des de l’any 1978,
principalment a persones acusades de delictes de terrorisme. Una circumstància que
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no només afecta a les persones empresonades, que són aïllades del seu entorn i
orígens, sinó també sobre les seves famílies i amistats, que han de pagar els costos
econòmics i emocionals d’aquest allunyament i els riscos personals que suposa. El
col·lectiu pels drets humans i l’apropament de les persones preses basques, SARE,
alerta que d’ençà que començà a aplicar-se aquesta pràctica penitenciària, s’han
produït 400 accidents a les carreteres espanyoles i han mort 16 familiars de preses
basques.
Per tots els motius exposats, el grup municipal de ICV-EuiA proposa els següents
acords:
Primer. L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana expressa, un cop més, el seu
rebuig a la decisió de mantenir en presó preventiva a càrrecs electes i representants
de dues de les entitats més importants de Catalunya que sempre han actuat de
manera pacífica.
Segon. L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana considera que l’aplicació d’una
mesura cautelar com la presó preventiva, adoptada pel tribunal Suprem, dificulta la
normalització de la situació política a Catalunya.
Tercer. L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana expressa la seva solidaritat a les
famílies de les persones empresonades i es compromet a rebre-les i a posar-se a la
seva disposició per tal d’abastir-les del suport emocional i psicològic que necessitin.
Quart. L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana considera l’allunyament
penitenciari com un càstig social que vulnera els drets reconeguts pel Dret
Internacional, atempta contra els drets humans i defensa que, mentre no es
produeix l’excarceració i per raons d’humanitat, es procedeixi immediatament al
trasllat de Joaquim Forn, Oriol Junqueras, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez a centres
penitenciaris catalans.
Cinquè. Comunicar aquest acord als grups polítics al Parlament de Catalunya i a les
entitats municipalistes.

Sotmesa la moció a votació, aquesta és aprovada amb els següents vots
A favor: 5 PU, 4 I-ERC, 2 PdeCAT,1 ICV-EUIA
Abstencions: 1 PSC
En contra:
22.-Moció del grup ICV- EUiA, en defensa dels drets de les treballadores i
treballadors del sector carni

Davant de les situacions inhumanes i de terrible precarietat laboral que es viuen en
molts escorxadors de Catalunya i de la resta de l’Estat, on treballadors molts d’ells
immigrants, amb l’especial situació de vulnerabilitat afegida que això significa, es
van començar mobilitzacions i manifestacions per part de treballadors, les seves
famílies, amics, sindicats de treballadors i col·lectius socials en defensa dels drets
dels treballadors, al voltant, entre d’altres Plataformes de «Càrnies en lluita».
La vaga a l’Escorxador d’ESFOSA els dies 29 i 30 de març de 2017 va visibilitzar el
problema sobre les condicions de treball a les Plantes de càrnies de Catañunya, on a
les dures condicions de treball cal afegir el fenomen de les «falses cooperatives», un
frau a escala global en el sector, realitzat amb la connivència de la Patronal de les
càrnies, on es devaluen les condicions dels treballadors, utilitzant la figura
interposada de la cooperativa, pensada inicialment com una eina de control
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democràtic de la producció per part dels treballadors, esdevé en la pràctica en
l’àmbit de les càrnies un mer instrument defraudatori, en forma de mecanisme de
prestamisme laboral en favor dels Escorxadors que gairebé sense plantilla pròpia es
nodreixen del personal cedit per part d’aquestes falses cooperatives, arribant a
extrems on Escorxadors amb una plantilla pròpia de poc més de 20 treballadors,
ocupen a més de 4.000 treballadors prestats per aquestes falses cooperatives.
La Llei de cooperatives catalana va ser modificada l’any 2017, i va introduir l’apartat
5 de l’article 132, com una resposta d’urgència davant límits legals i la dificultat en
via judicial de desenmascarar el frau. Aquesta modificació normativa es va realitzar
amb la pretensió de desactivar el frau per la via de l’equiparació de les condicions
dels socis d’aquestes cooperatives amb les condicions laborals del sector d’activitat
on actuen. No obstant la resposta a dia d’avui dels Escorxadors que s’aprofiten
d’aquesta situació de frau es fer noves maniobres per eludir aquesta norma,
acomiadar als treballadors que no continuïn acceptant aquest mecanisme de frau i
mantenir la situació de precarietat laboral en la que es troben aquests treballadors
afectats pel frua de les falses Cooperatives.
Des de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, manifestem el nostre suport al
Col·lectiu de treballadors de les falses cooperatives carnies:
1. Fent difusió mitjançant les eines comunicatives del municipi la situació dels
treballadors.
2. Declarant al municipi solidari amb la situació dels treballadors i habilitant des de
els Ajuntaments totes les eines al seu abast per recolzar la lluita d’aquests
treballadors.
Sotmesa la moció a votació, aquesta és aprovada amb els següents vots
A favor:, 4 I-ERC, ,1 ICV-EUIA 1 PSC
Abstencions: 5 PU 2 PdeCAT
En contra:
23.- Moció PSC a favor del respecte a les decisions judicials i sobre
l’apropament dels presos
La decisió de l'Audiència Nacional per la qual es van dictar mesures cautelars de
privació de llibertat per a l’ex-vicepresident i l’ex-conseller del Govern de la
Generalitat i per als ex-presidents d’Òmnium Cultural i de l’Assemblea Nacional de
Catalunya, han de ser escrupolosament respectades per tothom en el marc del
nostre Estat de Dret, Social i Democràtic.
Atenent aquesta decisió judicial, cap d’ells és un pres polític perquè Espanya és un
Estat que respecta la llibertat política i la separació de poders, així com els drets
democràtics i civils de tots els seus ciutadans i ciutadanes estan protegits per la llei i
per l’ordenament jurídic avalats per la Constitució, de la qual ens vam dotar
democràticament.
No obstant, tot i respectant absolutament aquesta decisió judicial, creiem que la
presó preventiva és desproporcionada en el cas que ens ocupa.
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Per tot l'esmentat anteriorment, el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya proposa al Ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana l’adopció dels
següents acords:
Primer. Respectar la independència del poder Judicial i dels seus jutges en el marc
del nostre Estat de Dret.
Segon. Sol·licitar que les mesures cautelars imposades a l’Oriol Junqueras, Joaquim
Forn, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez les puguin acomplir en centres penitenciaris
catalans.
Tercer. Traslladar aquests acords a la Mesa del Parlament de Catalunya, al Govern
de l’Estat, a les Corts Espanyoles, a la Diputació provincial, al Consell Comarcal, i a
la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació de Municipis de Catalunya.
Sotmesa la moció a votació, aquesta queda rebutjada
A favor: 1 PSC
Abstencions:
En contra: 5 PU, 4 I-ERC, 2 PdeCAT,1 ICV-EUIA
24Afers Urgents i sobrevinguts
Atès que hi ha un afer urgent i sobrevingut, es vota la seva urgència que s’aprova
per unanimitat.
Assumpte: Ampliar l’objecte social de la Mancomunitat de La Vall del Tenes:
Escola d’Adults de La Vall del Tenes.
El Pressupost de la Mancomunitat Intermunicipal de La Vall del Tenes inclou
aplicació pressupostària per la posada en funcionament del servei d’Escola d’Adults,
durant l’exercici de 2018, una vegada conclòs l’Estudi de Viabilitat elaborat per la
Diputació de Barcelona.
En data 19 de gener de 2018 la Direcció General de Política Financera,
Assegurances i Tresor, del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i
Hisenda, de conformitat amb l’article 34.1 e) del Decret 40/2017, de 2 de maig, i
l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela
financera dels ens locals, ha emés informe favorable sobre la sostenibilitat financera
de la Mancomunitat de la Vall del Tenes, per a la nova competència de l’Escola
d’Adults, considerant que l’exercici d’aquesta competència és compatible amb el
manteniment dels indicadors de solvència o de capacitat de retorn de les obligacions
assumides.
En data 15 de març de 2018, la Secretaria de la Mancomunitat Intermunicipal de La
Vall del Tenes ha emés informe, del qual es desprenen els següents:
Fonaments jurídics i consideracions
L’article 8 del Estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del tenes,
publicats en el Butlletí Oficial de la Província de data 12 de maig de 2009, disposa
que l’activitat de la Mancomunitat es dirigeix a la consecució de les finalitats
següents:
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a) La prestació dels següents serveis públics mancomunats:
a.1. Escola de segon ensenyament “IES La Vall del Tenes”
a.2. Escola de Música de “La Vall del Tenes”
a.3. Servei d’Ocupació de La Vall del Tenes (SOVT) i promoció econòmica
a.4. Simulació d’Empreses amb Finalitats Educatives (SEFED)
a.5. Pla de Prevenció de Drogodependències (PPD)
b) Administrar els béns de la Mancomunitat i els que se li assignin per al
compliment de les seves finalitats.
Per acords de la Junta de la Mancomunitat, ratificat per Ajuntaments integrats en
sessió plenària, podrà ampliar-se, sense modificació dels Estatuts, l’objecte social a
altres finalitats d’interès general dels municipis mancomunats.
Es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.-Ratificar l’acord de la Junta de la Mancomunitat celebrada el 20 de març de
2018 sobre l’aprovació de l’ampliació de l’objecte social de la Mancomunitat de La
Vall del Tenes per a la prestació del servei d’interès general següent:
a.6. Escola d’Adults de La Vall del Tenes
Segon.-Trametre els presents acords als Ajuntaments mancomunats, als efectes
que el mateix sigui sotmès a ratificació dels corresponents Plens municipals, d’acord
amb allò que preveu l’article 8 dels Estatuts de la Mancomunitat de La Vall del
Tenes.
Sotmesa la moció a votació, aquesta és aprovada per unanimitat
I a les 11:00 hores de la nit 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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