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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
  
Caràcter:       Ordinari 
Data:           31/05/2018 19:50: 
 Lloc:             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 31 de maig de 2018, a les 19:30h es van reunir sota la Presidència del Sr. Alcalde, 
els regidors que al marge es relacionen, assistits per la Secretària accidental, a 
l’objecte de celebrar sessió de caràcter Ordinari, en primera convocatòria, del ple de 
l'Ajuntament. 
 

 
Obert l’acte per la presidència, es procedeix al debat dels assumptes inclosos en el 
següent 
 

ORDRE DEL DIA: 
 

1. Aprovació de l’acta anterior 
2. Informació diversa 
3. Donar compte del Decrets i Resolucions d’Alcaldia 
4. Donar compte de les resolucions de l'Alcalde en matèria de nomenaments i  

delegacions 
5. Aprovació si s'escau del contracte de subministrament d'aigua potable entre 

l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i l'Entitat Sorea. 
6. Retre  compte del Decret 2018/99 Correcció errades liquidació pressupost 2017 

ajuntament 
7. Modificació de crèdit 2/2018: Suplement de Crèdit i Crèdit Extraordinari per 

amortització anticipada de deute segons LOEPSF 
 

8. Mocions: 
 

8.1. Moció  del  grup PSC, per la ratificació del conveni 189 de L'OIT sobre les 
persones treballadores de la Llar 

8.2. Moció  del  grup PSC, sobre la Xarxa d'impulsors als municipis de la Garantia 
Juvenil 

8.3. Moció  del  grup PSC, contra la discriminació per orientació sexual i identitat 
de gènere 

8.4. Moció  del  grup PSC, d'adhesió a la manifestació feminista del 16 de maig, 
per rebutjar la sentència de "La Manada" i per exigir pressupost compromès 
per desenvolupar el pacte d'Estat contra la violència de gènere 

8.5. Moció  del  grup PSC, sobre la universalització dels Serveis Sanitaris i la lluita 
contra les llistes d'espera 

8.6. Moció  del  grup PSC, per la recuperació de les activitats gratuïtes als Casals 
de la Gent Gran 

8.7. Moció  del  grup PSC, a favor de diàleg i la reconciliació 
8.8. Moció  del  grup ICV-EUiA, en suport al professorat de l’IES PALAU de Sant 

Andreu de la Barca. 
8.9. Moció  del  grup ICV- EUiA, per donar suport als CDRs i la resistència civil 

activa i no violenta. 
8.10. Moció  del  grup ICV- EUiA, sobre la sentència del cas "la Manada" 
8.11. Moció  del  grup ICV- EUiA, a favor dels llaços grocs als espais públics i per 

sancionar a qui els retirin 
 

9. Afers urgents i sobrevinguts 
10. Precs i preguntes 
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L’alcalde abans d’iniciar el ple, demana disculpes als assistents pel retard en l’inici de 
la sessió, degut a que a petició d’un regidor s’ha convocat una junta extraordinària 
urgent de portaveus per tractar i consensuar algunes mocions incloses en l’ordre del 
dia d’aquest ple. 
 
1.-   Informació diversa 
 
L’Alcalde, explica que hi ha hagut un canvi de destí d’una subvenció referent a les 
millores del camí de la Rovira, i que en aquest tram es mantindrà el que és la inversió 
d’enllumenat, però s’ha destinat una part d’aquesta subvenció a l’accés de l’escola 
pública Ronçana concretament entre al carrer del Forn, i el Carrer de Sant Joan Bosco, 
per millorar l’asfalt i els serveis d’aquest tram. 
 
2.-   Donar compte dels Decrets i Resolucions d’Alcaldia 
 
L’alcalde dóna compte dels decrets i resolucions dictades durant els mesos de març i 
abril de 2018, que corresponen als números de del 75 al 117. 
 
3.- Donar compte de les resolucions de l'Alcalde en matèria de nomenaments 
i  delegacions. 
 
L’alcalde dóna compte de la resolució núm. 149/2018 de 25 de maig de 2018, en 
matèria de nomenament i delegacions següent:   
 
“Atès que aquesta Alcaldia amb la finalitat d’aconseguir una major eficàcia en la 
gestió, fent ús de les atribucions conferides a l’article 56.3 del Text Refós de la llei 
Municipal de Catalunya i 43.5.b) del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, així com l’article 9 del Reglament Orgànic Municipal, 
resolgué efectuar les delegacions especials per a encàrrecs específics a favor dels 
diferents regidors, 
 
D’acord amb les disposicions dels arts. 53 i 54 de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya i normes concordants, HE RESOLT: 
 
Primer.- Crear la regidoria de mobilitat, modificar i ampliar les delegacions especials 
per a encàrrecs específics a favor dels següents regidors de la següent manera:  
MEDI AMBIENT, COMUNICACIÓ,  PARTICIPACIÓ, PROMOCIÓ ECONÒMICA I CONSUM 
I RECURSOS HUMANS al Regidor Sr. Jordi Orriols Vilaró 
 
ECONOMIA, HISENDA, ATENCIÓ CIUTADANA I MOBILITAT a la regidora Sra. 
Montserrat Torras Bajona 
  
Segon.- Comunicar aquesta resolució individualment al designat, donar-ne compte al 
Ple en la primera sessió que celebri i publicar-ho al Butlletí Oficial de la Província, sens 
perjudici de la seva efectivitat des de la data”. 

Intervencions  

L’alcalde, explica que hi ha hagut un canvi de regidoria en una de les àrees, 
concretament en l’àrea de Recursos humans que fins ara la ostentava la Sra. 
Montserrat Torras i ara passarà a ser regidoria  del regidor Sr. Jordi Orriols. Per altra 
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banda, s’ha creat la regidoria de mobilitat, per potenciar el tema de mobilitat a través 
de l’AMTU i el servei Porta’m. 

4 Aprovació si s'escau del contracte de subministrament d'aigua potable 
entre l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i l'Entitat Sorea.    
 

Atès que el contracte formalitzat en data 14 d’octubre de 1998 entre l’Ajuntament de 
Santa Eulàlia de Ronçana i l’entitat SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de 
Aguas, S.A.U.,  finalitza el proper 3 de juny de 2018 d’acord amb l’article 34 del Plec 
de Condicions Tècniques, Jurídic-Administratives  i Econòmiques per a la prestació del 
servei municipal d’aigua potable, essent prorrogable tàcitament per períodes de 10 
anys fins el màxim legal permès. 

Atès que el termini màxim del contracte, incloses les pròrrogues, és de 50 anys, de 
conformitat amb l’establert a l’article 232 del Decret 179/1995, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

Atès que després de la reforma introduïda en l’article 68 de la Llei 13/1995 de 18 de 
maig de Contractes de les Administracions Públiques, per la Llei 53/1999 de 28 de 
desembre, les pròrrogues tàcites, admissibles d’acord amb la legislació anterior, han 
de ser rebutjades a l’entrada en vigor de l’esmentat article, i per tant l’article 34 del 
Plec del contracte, no aplica la pròrroga tàcita, de manera que les pròrrogues si fossin 
el cas, hauran de ser mitjançant pacte exprés per part de les parts.  

Essent voluntat de les dues parts prorrogar de forma expressa el contracte de 
subministrament d’aigua potable per un termini inicial de 3 anys, mitjançant 
l’aprovació d’una Addenda al contracte formalitzat de data 14 de juliol de 1998,  

Vist l’esborrany de l’addenda al contracte del servei de gestió i explotació del servei 
municipal de l'aigua potable amb l’entitat SOREA, Sociedad Regional de 
Abastecimiento de Aguas, S.A  

De conformitat amb la Disposició Addicional Segona de la Llei de Contractes del Sector 
Públic 9/2017 de 8 de novembre, el Ple és l'òrgan competent per a  l'aprovació de la 
present addenda  
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.-    Aprovar el text i la signatura de l’addenda al contracte del servei de gestió 
i explotació del servei municipal de l'aigua potable amb l’entitat SOREA, Sociedad 
Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A., establint-se una pròrroga expressa de 
l’actual termini concessional per un període de 3 anys, comptats a partir del dia 3 de 
juny de 2018, restant establert en conseqüència el nou venciment de la concessió el 
dia 3 de juny de 2021, de conformitat amb els pactes subscrits a l’addenda i  les 
clàusules establertes en el Plec de condicions. 
 
Segon.-  Facultar l’Alcalde per a la signatura dels documents que siguin necessaris 
per a la formalització del present acord. 
 
Tercer.- Donar trasllat del present acord a l’entitat  SOREA, Sociedad Regional de 
Abastecimiento de Aguas, S.A. 
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Intervencions  

La secretària procedeix a llegir l’acord. 
 
L’Alcalde, manifesta que s’ha realitzar una pròrroga del contracte amb Sorea de tres 
anys, que s’ha aconseguit un cànon addicional de 15.000€, un cànon per la pròrroga 
de 3 anys de 39.000€/any, per altra banda tenim per els propers tres anys per 
inversions el cànon de reposició de 354.000€, anirà destinat a millores de la xarxa. 
També Sorea aportarà 45.000€ per millores de la xarxa i 2.000€ que aportaran per 
el trenet de Festa Major. 

El Sr. Pere Cabot, manifesta que estan d’acord amb aquesta pròrroga de tres anys, i 
que el més important és fer una bona gestió d’aquests diners que rebran, i sobretot 
que guanyem temps per pensar i treballar en el projecte que necessita Santa Eulàlia 
respecte al subministrament d’aigua. Consideren que el camí de futur és anar amb un 
Consorci d’aigua o gestionar l’aigua de forma directe.  

El Sr. Francesc Montes, considera que el tema de l’aigua és un tema molt complex. 
Creu que el plantejament del govern respecte a la pròrroga dels tres anys, és una 
decisió correcte, tenint en compte que hi ha unes eleccions pel mig i el procés de 
licitació quedaria al mig. Manifesta que tot i tirar endavant aquesta pròrroga, demana 
que no quedi en l’oblit l’auditoria que es va realitzar, ja que en aquesta es van detectar 
coses importants a intentar reparar. 

El Sr. Abraham Requena, considera que tant Sorea com el govern municipal tenen 
interès en la pròrroga de tres anys i a més afegir-hi les instal·lacions de Can Marqués 
recepcionades l’any 2017. Comenta que quan es va recepcionar les instal·lacions, es 
va certificar que aquestes estaven en bon estat i en condicions, però segons el pacte 
que es signarà amb Sorea, existeix una partida a la pròrroga  destinada a millorar les 
instal·lacions de Can Marqués. Manifesta que votaran negativament, en primer lloc 
perquè totes les aportacions que Sorea ha realitzat a la firma del conveni són a cost 
del servei, per tant aquests costos s’hauran de repercutir en algun moment a 
l’Ajuntament, i en segon lloc perquè s’ha recepcionat unes instal·lacions que considera 
que no estan en bon estat.  

La Sra. Elvira Mas, creu que l’aigua és un bé de primera necessitat i que hauria d’estar 
gestionat de forma pública, però entén que ara per ara no es possible aquesta 
municipalització per tractar-se d’un canvi  molt gran en un Ajuntament petit, 
considera que la decisió de prorrogar per tres anys el contracte amb unes eleccions a  
la vista és una bona decisió, per tant votarà afirmativament.  

L’Alcalde, comenta que actualment s’està fent un estudi amb CONGIAC per tal que 
presentin un projecte per intentar municipalitzar el servei l’aigua i considera que la 
pròrroga és una bona opció tenint en compte que el proper any hi ha eleccions 
municipals.  
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El Sr. Abraham Requena, comenta que és a la comissió de preus de Catalunya on 
s’acaben aprovant les tarifes de l’aigua per tant diu que el que està estipulat en el 
conveni pot variar. I reitera que quan es recepciona unes instal·lacions, s’ha de fer 
sempre i quan estiguin en bon estat.  

La proposta queda aprovada  amb la següent votació: 
 
A favor: 5 PU, 4 I-ERC, 2 PdeCat, 1 ICV-EUIA 
En contra: 1 PSC 
Abstencions:- 
 
5.- Retre  compte del Decret 2018/99 Correcció errades liquidació 
pressupost 2017 ajuntament    

L’alcalde dona compte del Decret 99/2018 de correcció d’errades de la liquidació del 
pressupost 2017 de l’ajuntament següent:  
 
 
“Atès que a data 28 de febrer de 2018 es va aprovar, mitjançant decret d’alcaldia 
2018/73 la liquidació pressupostària de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana de 
l’exercici 2017. 
 
Atès que a data 22 de març de 2018 es va retre compte al Ple. 
 
Vist l’informe d’intervenció de data 17 d’abril de 2018Atès que amb posterioritat a la 
data s’han detectat algunes errades numèriques. 
 
Atès que aquestes errades han estat esmenades i aprovades en el decret 2018/99. 
 
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.- RETRE COMPTE del decret 2018/99 que introdueix algunes modificacions 
respecte del decret 2018/73 de l’expedient de la liquidació pressupostària de 
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana de l’exercici 2017.” 
 
Intervencions: 
 
La secretària procedeix a llegir l’acord. 
 
 
6.- Modificació de crèdit 2/2018: Suplement de Crèdit i Crèdit Extraordinari 
per amortització anticipada de deute segons LOEPSF    
 
La modificació de crèdits número 2/2018 del pressupost de l’Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana implica un suplement de crèdit per dotar cinc aplicacions 
pressupostàries existents l’exercici 2018 però que la seva dotació és insuficient i la 
creació de dues aplicacions pressupostàries no existents al pressupost 2018 
finançades amb Romanent de Tresoreria per Despeses Generals.  
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Vista la memòria d’alcaldia de data 18 de maig de 2018. 
 
Vist l’informe d’Intervenció de data 18 de maig de 2018. 
 
Vist el que disposen l’article 169, 170, 171  i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i les bases 
d’execució del pressupost per a l’any 2016. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la Modificació de Crèdit 2/2018 de suplement de crèdit i crèdit 
extraordinari per suplementar i crear aplicacions pressupostàries en el pressupost de 
despeses per reconèixer una despesa no prevista inicialment al pressupost de l’entitat 
i que no pot esperar a ser reconeguda l’exercici següent. 
 
En concret, la despesa que caldrà aplicar en la present modificació és l’amortització 
anticipada de cinc  préstecs d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF) en el seu 
article 32. 
 
La modificació serà la següent:  
 

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2 - 2018       
SUPLEMENT DE CRÈDIT       
Despeses en augment       

Aplicació Concepte 
Consignació 
Actual Modificació 

Consignació 
Final 

          
3-011-
913006 

AMORTITZACIÓ PRÉSTEC BBVA 6 
(2146) (208) (2011/1/BBV006) 8.351,77 39.372,75 47.724,52 

3-011-
913009 

AMORTITZACIÓ PRÉSTEC BBVA 9 
(2222) (208) (2011/1/BBV009) 17.062,50 62.562,50 79.625,00 

3-011-
913015 

AMORTITZACIÓ PRÉSTEC BBVA 15 
(6796) (207) (2011/1/BBV015) 20.138,88 110.764,00 130.902,88 

3-011-
913019 

AMORTITZACIÓ PRÉSTEC BBVA 19 
(3551) ( 208) (2011/1/BBV019) 13.750,00 75.625,00 89.375,00 

3-011-
913026 

AMORTITZACIÓ PRÉSTEC UNNIM/BBVA 
26 (494) (205) (2010/1/BBV026) 21.263,37 72.083,18 93.346,55 

          
  Total increment   360.407,43   
          

 
Finançament       

Aplicació Concepte 
Consignació 
Inicial Modificació 

Consignació 
Final 

          

87000 
ROMANENT DE TRESORERIA PER 
DESPESES GENERALS 0,00 360.407,43 360.407,43 

          
  Total increment   360.407,43   
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MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2 - 2018       
CRÈDIT EXTRAORDINARI       
Despeses en augment       

Aplicació Concepte 
Consignació 
Inicial Modificació 

Consignació 
Final 

          

3-011-
311015 

ALTRES DESPESES FINANCERES 
PRÉSTEC BBVA 15 (6796) (207) 
(2011/1/BBV015) 0,00 10.500,00 10.500,00 

3-011-
311026 

ALTRES DESPESES 
FINANCERESPRÉSTEC UNNIM/BBVA 26 
(494) (205) (2010/1/BBV026) 0,00 1.400,00 1.400,00 

          
  Total increment   11.900,00   
          
Finançament       

Aplicació Concepte 

Consignació 
Actual 
(després 
SC) Modificació 

Consignació 
Final 

          

87000 
ROMANENT DE TRESORERIA PER 
DESPESES GENERALS 360.407,43 11.900,00 372.307,43 

          
  Total increment   11.900,00   

 
Segon.- Publicar l’acord per anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis 
de la Corporació, per tal de realitzar el tràmit d’informació pública, durant quinze dies 
hàbils que estarà exposat a les oficines municipals, i en cas que no es presenti cap 
al·legació esdevindrà l’aprovació definitiva sense necessitat d’acord ulterior, d’acord 
amb la forma i terminis establerts al RDL 2/2004 TRLRHL i RD 500/1990.  
 
Tercer.- Procedir a efectuar tots els tràmits oportuns per amortitzar anticipadament 
els préstecs 6, 9, 15, 19 i 26 i pagar la despesa financera necessària, un cop el present 
expedient esdevingui definitiu segons el següent detall: 
 

Necessitat SC-
CE per 
cancel·lar: 

Pressupost 
inicial 
2018 

Import 
consumit a 
1/07/2018 

Import 
disponible 
1/07/2018

Import 
necessari per 
cancel·lació 
total préstec 

Modificació 
de crèdit 

3-011-913006 14.317,32 7.158,66 7.158,66 46.531,41 39.372,75 
3-011-913009 22.750,00 11.375,00 11.375,00 73.937,50 62.562,50 
3-011-913015 40.277,76 20.138,88 20.138,88 130.902,88 110.764,00 
3-011-913019 27.500,00 13.750,00 13.750,00 89.375,00 75.625,00 
3-011-913026 32.320,07 16.634,51 15.685,56 87.768,74 72.083,18 
3-011-311015 
(nova) 0,00 0,00 0,00 10.500,00* 10.500,00 
3-011-311026 
(nova) 0,00 0,00 0,00 1.400,00* 1.400,00 
  137.165,15 69.057,05 68.108,10 440.415,53 372.307,43

 
* Imports aproximats segons cotitzacions de mercat 
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Quart.- Comunicar el present acord a l’àrea econòmica. 
 
Intervencions: 
 
La Sra. Montse Torras, procedeix a explicar la modificació de crèdit, la qual va referida 
a complir la llei d’estabilitat pressupostària, que diu que tant el romanent de tresoreria 
com el superàvit han de ser destinats a l’amortització de deute. Explica que s’ha 
amortitzat aquells préstecs que tenien un cost econòmic més elevat.  
 
El Sr. Pere Cabot, comenta que votaran a favor d’aquest acord perquè tenen un pacte 
de governabilitat, però que no està d’acord a destinar tots aquests diners a 
amortització de préstec.  
 
El Sr. Abraham Requena, manifesta que per coherència amb la seva votació de 
pressupost, tampoc votarà a favor de la modificació de crèdit. Comenta que el 
pressupost va ser presentat amb mesos de retards i aquestes modificacions venen 
donades per una falta de previsió.  
 
La proposta queda aprovada  amb la següent votació: 
 
A favor: 5 PU, 4 I-ERC, 2 PdeCat, 1 ICV-EUIA 
En contra: 1 PSC 
Abstencions:- 
 
7. Mocions 
 
7.1. Moció  del  grup PSC, per la ratificació del conveni 189 de L'OIT sobre 
les persones treballadores de la Llar. 
 
Moció conjunta que presenten els grups municipals del PSC i Ind-ERC de l’Ajuntament 
de Santa Eulàlia de Ronçana a debat i aprovació del ple de Santa Eulàlia de Ronçana: 

El treball de la llar s’ha associat a l’àmbit de reproducció, atribuït històricament a les 
dones, que no ha estat considerat treball i s’ha deslligat dels processos productius. 
Aquesta percepció social condiciona el marc legal i laboral, i per tant, les condicions 
laborals i les situacions d’explotació que es donen al sector. A més, una part molt 
important d’aquestes treballadores són estrangeres i moltes es troben en situació 
irregular. Això agreuja la seva situació i precaritza encara més la seva relació laboral. 

Les reformes legals del 2011 i del 2012 reconeixien el caràcter laboral del treball de 
la llar, però van desaprofitar l’oportunitat d’equiparar les treballadores de la llar a la 
resta de treballadors i treballadores del Règim General. La inclusió com a Sistema 
Especial dins del Regim General de la Seguretat Social comporta aspectes clarament 
discriminatoris: es manté el desistiment voluntari en comptes de garantir el dret a un 
acomiadament motivat i se les exclou de la Llei de prevenció de riscos laborals, del 
Fons de Garantia Salarial i molt especialment de la prestació d’atur. 

Amb aquest context, i tal com està plantejada la normativa actual, s’incentiva 
l’economia submergida i s’afavoreix la dependència econòmica de les treballadores 
del sector, majoritàriament dones, de les administracions públiques, mitjançant els 
serveis socials o de la parella (gairebé sempre masculina). Especialment pel fet de no 
tenir cobertes les seves necessitats econòmiques, per la precarietat de les seves 
condicions salarials (sense reconeixement dels dies de vacances o hores extres, en 
d’altres) i pel fet de no tenir dret a les prestacions per l’atur, per maternitat o dret a 
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la baixa per malaltia des del primer dia. Igualment, degut a la manca de control 
laboral dins dels llars i a la inexistència de contractes per escrit en moltes ocasions.  
 

Altres mancances vinculades amb l’especificitat del treball de la llar afecten les 
pensions dignes per a aquestes treballadores o la possibilitat de denunciar els 
incompliments de la normativa, ja que el fet que el centre de treball coincideix amb 
el domicili del contractador impossibilita l’acció de la Inspecció de Treball. D’altra 
banda, la soledat de les treballadores i el desconeixement dels seus drets agreugen 
la seva situació de precarietat  i afecten la seva capacitat  d’organitzar-se i de 
reivindicar els seus drets. 

Fins al moment, l’Estat espanyol no ha ratificat el conveni 189 de l’Organització 
Internacional del Treball (OIT) sobre el treball digne de les treballadores de la llar, tot 
i que sí ho han fet altres països de la Unió Europea, com ara Bèlgica, Portugal, Irlanda, 
Itàlia, Finlàndia o Alemanya. El conveni és un tractat internacional vinculant per als 
estats membres que el ratifiquin, cosa que no ha fet encara l’Estat espanyol.  

Davant aquesta situació, la ratificació del conveni 189 de l’OIT sobre el treball digne 
pels treballadors i treballadores domèstiques, si bé no cobriria la totalitat de les 
demandes de les treballadores de la llar, significaria una inqüestionable millora de les 
condicions de treball dins del sector, donat que el conveni 189:  

 

- Garanteix el reconeixement efectiu del dret de negociació col·lectiva  

- Dóna preferència als contractes escrits en conformitat amb la legislació 
nacional o amb convenis col·lectius.  

- Garanteix el descans diari de les treballadores, incloses les que resideixen en 
la llar pel qual treballen, i que no estaran obligades a romandre en la llar o a 
acompanyar als membres de la llar durant els períodes de descans diaris i 
setmanals o durant les vacances anuals.  

- Assegura la igualtat de tractament entre les treballadores domèstiques i les 
treballadores en general en relació a les hores normals de treball, la 
compensació de les hores extraordinàries, els períodes de descans diaris i 
setmanals i les vacances anuals pagades. (Article 10)  
  
- Assegura que les treballadores domèstiques gaudeixin de condicions no 
menys favorables que les condicions aplicables a les treballadores en general 
amb respecte a la protecció de la seguretat social (Art. 14), el que hauria de 
significar la fi del sistema especial discriminatori per a les treballadores de la 
llar.  
 
- Facilita la inspecció del treball, l’aplicació de les normes i les sancions, fixant 
fins i tot la necessitat d’especificar les condicions d’acord amb les quals es 
podrà autoritzar l’accés al domicili de la llar (Art. 17 p.2 i 3).  

 

Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana i el del PSC a l’Ajuntament 
de Santa Eulàlia de Ronçana proposa d’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer. Que un cop aprovada aquesta moció de suport a la dignificació del treball de 
la llar i les cures i a favor de la ratificació del conveni 189 de l’OIT, s’insti al Govern 
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de l’Estat espanyol a ratificar-lo de manera immediata per poder garantir l’equiparació 
dels drets de les treballadores i treballadors de la llar i les cures als de la resta de 
treballadors i treballadores del Règim General de la Seguretat Social. 

Segon. Instar al Govern de l’Estat espanyol a legislar per tal de garantir  el dret a un 
acomiadament motivat, la seva inclusió en el marc de la Llei de prevenció de riscos 
laborals, del Fons de Garantia Salarial i molt especialment de la prestació d’atur. 

Tercer.  Instar al govern de l’Estat espanyol a explorar la viabilitat i l'impacte de vies 
alternatives al sistema actual de contractació de treballadores de la llar, com ara el 
sistema dels xecs serveis, vigent en diferents països de la Unió Europea i que ha 
mostrat la seva efectivitat en la creació d'ocupació i per fer aflorar l'economia 
submergida. 

Quart. Que es promoguin les iniciatives socials, econòmiques i polítiques necessàries 
per millorar i dignificar el treball de la llar i les cures en el municipi.  
 
Cinquè: Eliminar el Sistema Especial de la Seguretat Social per a les persones 
treballadores de la llar i a la seva incorporació immediata al Règim General de la 
Seguretat Social per la igualtat de drets amb el conjunt de les persones treballadores. 
Fent especial menció a l’equiparació en el dret a la prestació d’atur, la cobertura de 
maternitat, les prestacions per incapacitat laboral transitòria; així com la introducció 
de mesures correctores en les cotitzacions per garantir el dret a una jubilació digna. 

 
Sisè: Eliminar la finalització del contracte per lliure desistiment –que equival a un 
acomiadament lliure–, i que es garanteixi la protecció dels drets fonamentals de les 
persones treballadores. 
 
Setè: Complir amb l’obligatorietat de que tots els contractes siguin per escrit, per 
garantir els drets laborals de totes les persones treballadores de la llar i, especialment, 
per facilitar l'accés a la regularització administrativa i per evitar la irregularitat 
sobrevinguda. 

 
Vuitè: Flexibilitzar els requisits i tràmits previstos en la Llei d’Estrangeria per a 
l’obtenció i renovació de les autoritzacions de residencia i treball.  
 

Novè. Que aquests acords es traslladin al Govern de la Generalitat de Catalunya, a 
la mesa del Parlament de Catalunya, a la mesa del Congrés dels Diputats, al Govern 
de l’Estat espanyol, organitzacions sindicals i als col·lectius de treballadores 
domèstiques constituïts. 

Intervencions: 

El Sr. Abraham Requena, procedeix a explicar la moció presentada pel PSC, comenta 
que a la Junta de Portaveus, s’ha decidit que serà una moció presentada conjunta 
entre PSC i I-ERC. 

El Sr. Ramon Vilageliu, comenta que es una moció fusionada i presentada entre els 
dos grups i que espera que sigui una proposta tirada endavant pel govern espanyol. 

El grup del pdecat, demana que es tregui l’apartat vuitè de la moció i la votaran a 
favor. 
Després de diverses intervencions, es decideix entre tots els regidors, eliminar el punt 
vuitè de la moció: “Vuitè: Flexibilitzar els requisits i tràmits previstos en la Llei 
d’Estrangeria per a l’obtenció i renovació de les autoritzacions de residencia i treball.” 
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Votacions: 

Sotmesa la moció a votació, aquesta s’aprova per unanimitat.  

7.2 Moció  del  grup PSC, sobre la Xarxa d'impulsors als municipis de la 
Garantia Juvenil 
 

La Garantia Juvenil és un projecte impulsat i cofinançat per la Unió Europea amb 
l'objectiu de garantir que les persones joves que ni treballen, ni estudien, ni segueixen 
cap tipus de formació, rebin una oferta d’ocupació de qualitat, educació contínua, 
formació com a aprenents, o un període de pràctiques laborals. La finalitat d’aquest 
programa és reduir l’atur juvenil i aconseguir un canvi estructural de les condicions 
d’accés dels joves a l’ocupació a través de mesures concretes de l’àmbit del treball, 
la formació i l’emprenedoria.  

A Catalunya, aquesta iniciativa s’ha desplegat a través del Servei d’Ocupació de 
Catalunya arran de l’Ordre EMO/381/2014, de 22 de desembre, per la qual s'aproven 
les bases reguladores de les subvencions destinades a la Xarxa d'impulsors del 
Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, i s'obre la convocatòria anticipada per a 
l'any 2015, modificada per l’Ordre TSF/177/2016, de 22 de juny.  

Segons la informació de la Generalitat de Catalunya, les darreres contractacions de 
personal tècnic que forma part de la Xarxa d'impulsors del Programa de Garantia 
Juvenil en virtut de la Resolució TSF/1823/2017, de 13 de juliol, per la qual s'obre la 
convocatòria per a l'any 2017 de les subvencions destinades a la Xarxa d'impulsors 
del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, així com les pròrrogues de les 
contractacions efectuades en les diferents convocatòries, són a jornada completa i 
finalitzen el 30 de juny de 2018. 

A diferència d’altres anys, aquest 2018 no s’han publicat les convocatòries públiques 
per a sol·licitar la continuïtat dels diversos impulsors comarcals de la garantia juvenil. 
Arran de les cartes adreçades per diversos Consells Comarcals a la directora del Servei 
d’Ocupació de Catalunya, s’ha confirmat que no es preveu renovar aquesta figura i 
que es pretenen dur a terme altres tipus de polítiques d’intervenció directa sobre les 
persones joves que en cap cas s’han descrit ni especificat. 

La figura dels impulsors de la garantia juvenil són fonamentals per seguir treballant 
amb el col·lectiu de joves i la pèrdua d’aquesta figura pot comprometre la incorporació 
dels joves al mercat de treball. Els impulsors i les impulsores han posat en marxa 
unes polítiques d’orientació en temes laborals i formatius que anteriorment no 
existien, obrint una porta d’accés als i les joves i realitzant un servei 
d’acompanyament més proper del que el Servei d’Ocupació de Catalunya pot fer.  

A més, resulten vitals per als territoris amb municipis més petits ja que les eines del 
SOC no hi arribaven, i també fonamentals per a l’arrelament de les persones joves al 
territori. 

A més, arran de la gestió feta per part dels governs de l’Estat i de la Generalitat de 
Catalunya, respecte al retornament previ de fins a 42 milions d’euros del programa 
europeu de garantia juvenil (d’un total de 75 milions d’euros destinats), desaprofitant 
fins un 56% dels fons europeus assignats a aquest programa, amb la realitat d’atur 
entre els joves que es viu al nostre municipi, a Catalunya i a la resta de l’Estat.  
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En aquest sentit, i segons la Comissió Europea, malgrat el retard generalitzat a tot 
l’Estat en la certificació de la programació prevista per la garantia juvenil, encara 
s’està a temps de cobrar la totalitat de l’assignació conforme es certifiquin les 
activitats subvencionables. 

 

Per aquests motius, el Partit dels Socialistes de Catalunya presenta els següents 
acords per a la seva aprovació en aquest ple: 

1.- Instar al Govern de la Generalitat a prorrogar, a través del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya i de la Direcció General de Joventut, la Xarxa d’Impulsors 
del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya o incorporar una figura similar a les 
mateixes entitats on estaven els Impulsors, com a mínim, durant el transcurs del 
Programa de Garantia Juvenil (2014-2020). 

2.- Instar al Govern de la Generalitat a destinar els recursos necessaris i suficients a 
polítiques d’intervenció directa sobre les persones joves, degut a que la Xarxa 
d’Impulsors no té sentit si no hi ha una cartera de serveis i uns recursos a oferir als i 
les joves. 

3.- Instar al Govern de la Generalitat a garantir la màxima coordinació i col.laboració 
entre el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i la Direcció General de Joventut en 
totes les mesures i programes que s’adrecin als i les joves, i que per assolir una millor 
execució de la mateixa en el nostre municipi, sempre es col·labori amb aquest 
ajuntament. 

4.- Traslladar aquests acords a la Mesa del Parlament de Catalunya, al Govern de la 
Generalitat, a la Representació de la Comissió Europea a Catalunya, a la Federació de 
Municipis de Catalunya, a l’Associació de Municipis de Catalunya, i als principals 
sindicats del país: UGT i CCOO. 

 

Intervencions:  

El Sr. Abraham Requena, procedeix a explicar la moció presentada pel PSC. 

La Sra. Anna Montes, comenta que el fet de que a la Generalitat no hi hagi govern ha 
provocat tot el tema de la garantia juvenil, han quedat aturades moltes convocatòries, 
tot i que Santa Eulàlia, és un municipi de menys de 10.000 habitants i depèn en gran 
part del Consell Comarcal. Considera que l’atur no només afecta a persones que no 
tenen una formació, sinó que afecta a moltes persones amb titulacions, considera que 
hem d’anar més enllà de la garantia juvenil, per tot l’exposat manifesta que 
s’abstindran.  

 

El Sr. Pere Cabot, manifesta que aquestes directrius no es poden aplicar en l’actualitat 
perquè no hi ha govern, explica que no hi ha govern perquè el govern de l’Estat 
espanyol amb l’ajut del PSOE ha permès que no hi hagi govern a Catalunya, manifesta 
que mentre això sigui així no votaran a favor i s’abstindran en aquesta moció i que 
es demani responsabilitats al govern espanyol. 

El Sr. Francesc Montes, manifesta que s’ha de demanar explicacions al govern estatal 
i no al govern de la Generalitat.  

La Sra. Elvira Mas, manifesta que votaran en contra, ja que amb al govern intervingut 
no se li poden demanar responsabilitat.  
 
Votacions: 
A favor: 1 PSC 
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En contra: 1 ICV 
Abstencions: 5 PU, 4 I-ERC, 2 PdeCat 
 
Atès que hi ha un empat en la votació es passa a una segona votació, essent el 
resultat següent:   
 
La proposta és rebutjada amb la següent votació: 
 
A favor: 1 PSC, 1 PU 
En contra: 1 ICV-EUIA, 2 I-ERC 
Abstencions: 4 PU, 2 I-ERC, 2 PdeCat 
 
 
7.3 Moció  del  grup PSC, contra la discriminació per orientació sexual i 
identitat de gènere 
 
Atès que el passat 17 de maig es celebrava el Dia Internacional Contra l'Homofòbia, 
la Transfòbia i la Bifòbia, 28 anys des que l’Organització Mundial de la Salut retirava 
l’homosexualitat del seu llistat de malalties.  
 
Atès que no va ser fàcil arribar fins a aquesta petita gran victòria, desprès de molts 
anys de reivindicacions. Molts anys de lluita. Molts anys, sobretot, de treball per una 
societat que entengués que no només hi ha una forma d’estimar o, simplement, de 
ser.  
 
Atès que aquesta victòria no és la definitiva. I és que hi ha més de 79 països que, 
avui, mantenen que l’homosexualitat és il·legal, i en una desena d’aquests, fins i tot, 
amb penes de mort. La situació del col·lectiu LGTBI a molts països és veritablement 
dura, amb un clima d’hostilitat i assetjament elevat.  
 
Atès que desgraciadament, a l’actualitat comptem amb uns governs, tant a Catalunya 
com a la resta de l’estat espanyol, que no només no han posat les polítiques LGTBI+ 
com una prioritat, sinó que es neguen a implantar les que actualment estan aprovades 
per les institucions. No és normal que la llei catalana contra la LGTBIfòbia porti 4 anys 
sense desplegar-se, i que ara el nou govern de la Generalitat, digui que aquesta 
tampoc es desplegarà immediatament en aquesta legislatura.  
 
Atès que necessitem un pacte educatiu que acabi amb el bullying, que afecta molt 
especialment les joves LGTBI+, així com donar molta més visibilitat a totes les 
realitats que hi ha dins del col·lectiu, i que actualment resten gairebé invisibles de 
cara al món, com la gent gran LGTBI+, que pateixen de forma més agreujada la 
solitud.  
 
Atès que cal fer referència també a les persones trans, que han de patir el no tenir 
un DNI que vagi d’acord amb la nostra identitat de gènere, un tractament 
patologitzador, una menor taxa d’inclusió laboral, i una forta estigmatització per 
part de grups feixistes com HazteOir, atacant un dels grups més vulnerables, que és 
la infància.  
 
Atès que una de les nostres prioritats com a societat ha de ser defensar la igualtat i 
el benestar de totes les persones, és per tot això, el Grup Municipal Socialista de 
l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana ACORDA:  
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1. Rebutjar tota forma d’homofòbia i transfòbia, i declarar Santa Eulàlia de 
Ronçana  ciutat lliure d’homofòbia i transfòbia i la seva adhesió a la Xarxa de 
Municipis LGTBI (pobles i ciutats per la diversitat afectiva, sexual i de gènere). 

2. Instar al Govern de l'Estat espanyol a aprovar la proposta de "Ley contra la 
discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y 
características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, 
transexuales, transgénero e intersexuales" (Llei d'igualtat LGTBI). 

3. Instar al Govern de la Generalitat a desplegar la Llei 11/2014, del 10 d’octubre,  
per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 
intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia, la intersexofòbia i la 
transfòbia. 

4. Instar al Govern de la Generalitat a què doni suport a les administracions 
locals, sobretot en l’àmbit educatiu, la formació dels treballadors i 
treballadores municipals i, especialment, de la Policia Local, la creació d’un 
servei d’atenció a les víctimes, i l'elaboració d’un protocol de denúncia i 
d’actuació en casos d’agressions i discriminacions. 

5. Comunicar els presents acords a la Generalitat de Catalunya, al Govern de 
l'Estat espanyol i a l’Observatori Contra l’Homofòbia, i publicar-los als mitjans 
de comunicació municipals i fer-ne difusió entre les entitats municipals.  

 
Intervencions: 
 
El Sr. Abraham Requena, explica la moció presentada pel PSC. Comenta que és una 
moció que ja es va aprovar anys anteriors, però creu que hi ha acords que no s’han 
dut a terme. 
 
La Sra. Anna Montes, comenta que la llei 11/2004, és una llei que s’està 
desenvolupant, i que actualment s’està formant a personal de la Generalitat, 
considera que demanar aquesta formació a l’àmbit local sense disposar de recursos 
és molt difícil, ja que la realitat és que falten molts recursos en molts àmbit i s’ha 
d’anar avançant mica en mica. Explica que s’ha de treballar el respecte a totes les 
demandes.  
 
El Sr. Francesc Montes, comenta que és una moció que ja ha estat aprovada i que no 
té sentit tornar a aprovar els mateixos acords, està d’acord amb la moció, però 
s’abstindran   
 
El Sr. Pere cabot, manifesta que s’està demanant unes responsabilitats a un govern 
de la Generalitat inexistent, per tant no votaran a favor.  
 
La Sra. Elvira Mas, manifesta que no votaran a favor per no existir govern de la 
Generalitat.  
 
La proposta queda aprovada  amb la següent votació: 
 
A favor: 5 PU, 1 PSC 
En contra: 1 ICV-EUIA 
Abstencions: 4 I-ERC, 2 PdeCat 
 
7.4 Moció  del  grup PSC cojuntament amb ICV-EUiA, d'adhesió a la 
manifestació feminista del 16 de maig, per rebutjar la sentència de "La 
Manada" i per exigir pressupost compromès per desenvolupar el pacte 
d'Estat contra la violència de gènere. 
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La lluita contra la violència masclista ha de ser una prioritat per a tota la 
societat i partits polítics i, en primera instància, una obligació dels governs i totes les 
administracions, fent d'aquesta lluita una qüestió d'Estat, tal com es planteja en 
el Pacte d'Estat en matèria de violència de gènere aprovat pel Congrés dels 
Diputats a instàncies del Grup socialista. 
 
El Pacte d'Estat és un instrument complementari de la nostra actual legislació, que 
estableix els marcs de coordinació institucional necessaris per al desenvolupament de 
les diferents mesures acordades. Un total de 213 propostes d'actuació que 
aborden el problema de manera integral i que en el seu conjunt milloren la 
situació de les dones víctimes de violència de gènere i la de les seves filles i fills. A 
més, conté específicament l'obligatorietat de la formació en visió de gènere 
als diferents estaments de l'administració, quelcom que hem vist és vital a 
l'àmbit judicial. 
 
Per desgràcia, són molts els exemples de com la manca de formació en gènere 
fomenta la justícia patriarcal amb sentències que fomenten la revictimització 
de les dones agredides, la impunitat dels agressors i que legitimen el 
masclisme i la cultura de la violació. 
Un dels darrers exemples és la sentència de “La manada”. Segons la sentència 
num.000038/2018 de la Secció Segona de l'Audiència Provincial de Navarra, queden 
com a fets provats que els cinc homes del grup conegut com ‘La Manada’ van perpetrar 
una menyspreable acció d'abús sexual contra una noia a Pamplona durant les festes 
de San Fermín de 2016. La sentència entén que no hi va haver ni violència ni 
intimidació, i un jutge els volia absoldre. Cinc homes adults en grup contra una 
adolescent, que ha denunciat els fets esperant justícia. El missatge que estem donant 
a la societat és molt perillós i, a més, projecta un marc d'inseguretat per a les noies 
i dones. 
Creiem fermament que la consideració jurídica dels fets és contradictòria; els cinc 
homes han estat condemnats per delictes continuats d'abús sexual amb prevalença, 
però no per violació, ja que el tribunal no ha considerat el delicte d'agressió sexual, 
que implica violència i intimidació. El relat és incompatible entre el que es tipifica i la 
sentència, demostrant la necessitat urgent de formar en visió de gènere a la 
judicatura, que és una de les mesures previstes en el Pacte d'Estat contra la violència 
de gènere. 
 
Un Pacte d’Estat contra la violència de gènere que no es pot desenvolupar 
perquè en els Pressupostos Generals de l'Estat per a 2018 no s'han destinat 
els recursos compromesos encara que tots els grups parlamentaris van votar a 
favor de la Proposició No de Llei presentada pel Grup Socialista a l'octubre de 2017, 
relativa a la sol·licitud al Govern de l'aprovació per Decret Llei, en cas de pròrroga 
pressupostària, de l'increment de  200 milions, per donar compliment als acords 
pressupostaris del Pacte d'Estat. 

En aquest context, les entitats feministes han convocat una manifestació 
dimecres 16 de maig a tot l'Estat per  denunciar les rebaixes del Pacte d’Estat contra 
la violència masclista, exigir fets, no paraules només. 
 
Per tot això, des del Grup Socialista a l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana 
sol·licitem a la resta de grups municipals, el suport als següents 
 
  
ACORDS 
 
1/Reiterar el compromís d'aquest Ajuntament amb la lluita contra la violència 
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masclista, com a prioritat política, destinant recursos, campanyes d'informació, 
conscienciació, atenció, etc... i mostra de solidaritat col·lectiva per exigir la fi de les 
violències masclistes. 
 
2/Instar el Govern de l’Estat a complir els seus acords i per tant a que en els 
pressupostos generals de l'Estat, per a les noves o ampliades competències 
reservades a les comunitats autònomes i als ajuntaments, es destinin, via 
transferències un increment anual de 20 milions d'euros als ajuntaments i 100 milions 
d'euros destinats a les comunitats autònomes. Tal com figura en l'acord del Pacte que 
diu textualment: "Els Pressupostos Generals de l'Estat, destinaran, via transferència 
als Ajuntaments, un increment anual de 20 milions d'euros durant els propers cinc 
exercicis." 

 
3/Mostrar el nostre suport incondicional a les víctimes, moltes vegades invisibles, de 
les agressions sexuals i el nostre rebuig a la sentència de La Manada, un dels pitjors 
exemples del sentit patriarcal de la Justícia que, un cop més, afavoreix la impunitat 
de les agressions masclistes fomentant la violència masclista institucional. 
 
4/Donar suport a les mobilitzacions dels moviments feministes del 16 de maig, donant 
especialment veu a les entitats de dones i feministes del municipi. 
 
5/Fer arribar aquesta moció a l'Audiència Provincial de Navarra, al Ministeri de 
Justícia,   al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, i al Consell General del 
Poder Judicial. 
 
Intervencions: 
 
El Sr. Abraham Requena, explica la moció presentada pel PSC i ICV-EUIA. 
 
La Sra. Anna Montes, comenta que a nivell mancomunat s’està treballant en un 
projecte transversal sobre la violència de gènere. Manifesta que està totalment en 
contra de les sentències que han sortit publicades últimament. Creu que aquestes 
sentències el que fan és ajudar a que les persones no facin denúncies. 
 
El Sr. Ramon Vilageliu, manifesta que votaran afirmativament a la moció.  
 
Sotmesa la Moció a votació, aquesta s’aprova per unanimitat.  
 

7.5 Moció  del  grup PSC, sobre la universalització dels Serveis Sanitaris i la 
lluita contra les llistes d'espera 
 
El passat dia 7 d’abril va celebrar-se el Dia Mundial de la Salut, enguany l’Organització 
Mundial de la Salut es va plantejar l’objectiu d’assolir la cobertura sanitària universal 
per a tothom. 
Dels del nostre municipi volem sumar-nos a aquest objectiu, denunciant  el 
trencament que el Govern del Partit Popular ha fet de la Llei General de Sanitat, la 
Llei Lluch que va garantir la cobertura universal del dret a l’atenció sanitària i a la 
protecció de la salut. 
El decret-Llei del 2012 del Partit Popular va excloure d’aquest dret a centenars de 
milers de persones i el que és mes greu als més vulnerables. I a més, ha presentat 
recurs d’inconstitucionalitat a la Llei aprovada pel Parlament de Catalunya de 27 de 
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juny passat que garantia de nou la Universalització de l’Assistència Sanitària amb 
càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut. 
Més enllà de rebutjar aquesta mesura i exigir al Govern de l’Estat la retirada del 
recurs, que ha deixat suspesa la Llei, també s’ha de poder garantir que els ciutadans 
i ciutadanes de Catalunya siguin atesos dins d’uns temps garantits i raonables, i 
aquest aspecte es responsabilitat únicament i exclusiva de la Generalitat de 
Catalunya. 
Segons dades del Departament de Salut, les llistes d’espera per una intervenció 
quirúrgica a desembre del 2017 era de 163.809 persones, la de consultes externes i 
especialistes era de 421.841 persones i la de proves diagnòstiques era de 105.290 
persones . 
El Govern de la Generalitat no ha complert cap dels compromisos que va adquirir el 
febrer del 2016 de reduir en un any un 10% el temps d’espera per a les intervencions 
quirúrgiques, i el 50% del temps d’espera per a la fase diagnòstica o de visita a 
l’especialista. 
Cal afegir que de manera reiterada s’incompleix l’acord del Parlament de garantir la 
visita al Centre d’Atenció Primària en 48 hores. 
Totes aquestes dades adquireixen més gravetat per les diferències territorials, on 
entre comarques es poden doblar els dies d’espera per alguns procediments quirúrgics 
. 
Per tot això, des del Grup Socialista a l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana 
sol·licitem a la resta de grups municipals, el suport als següents: 
 
1.- Instar al Govern d’Espanya perquè promogui la derogació del “Real Decret-Llei 
16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema 
Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions” 
2.- Exigir la retirada del recurs d’inconstitucionalitat presentat pel Govern d’Espanya 
contra la llei 9/2017 de 27 de juny d’Universalització de l’assistència sanitària amb 
càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut, aprovada pel Parlament 
de Catalunya. 
3.- Instar a la Generalitat de Catalunya a establir les mesures necessàries, amb 
objectius clars, calendari, pressupost i formes d’execució per disminuir la bossa actual 
de llista d’espera tant en proves diagnòstiques, visites a l’especialista, com proves 
quirúrgiques. 
4.- Instar a la Generalitat de Catalunya a l’aprovació d’un Decret d’Accessibilitat, on 
s’estableixin uns temps màxims garantits per a tots els serveis sanitaris, garantint la 
qualitat i l’equitat territorial. 
5.- Traslladar aquests acords al Govern d'Espanya, a la Generalitat de Catalunya 
(Departament de Salut), i als grups parlamentaris del Congrés de Diputats, del Senat, 
i del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, i a l’Associació 
de Municipis de Catalunya. 
 
Intervencions: 
 
El Sr. Abraham Requena, explica la moció presentada pel PSC. 
 
L’Alcalde, manifesta que votaran a favor.  
 
El Sr. Ramon Vilageliu, manifesta que s’abstindran, perquè disposa d’informació 
diferent, tot i que sempre és important millorar.  
 
La Sra. Elvira Mas, manifesta que votaran negativament, ja que el Consellar està 
exiliat.  
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El Sr. Francesc Montes, manifesta que votaran a favor si es retiren de la moció els 
acords, 3 i 4.  
 
El Sr. Abraham Requena, manifesta que no modificarà la moció.  
 
La proposta queda aprovada  amb la següent votació: 
 
A favor: 5 PU, 1 PSC 
En contra: 1 ICV-EUIA 
Abstencions: 4 I-ERC, 2 PdeCat 
 
 
7.6 Moció  del  grup PSC, per la recuperació de les activitats gratuïtes als 
Casals de la Gent Gran. 
 
Des del dia 2 de gener, la Direcció General de Famílies va retirar dels casals de la 
gent gran a Catalunya, totes les activitats gratuïtes que s'oferien al llarg del 2017. Es 
tracta d'activitats que fomenten l'envelliment actiu, les capacitats físiques i cognitives 
de la gent gran i la seva socialització. Algunes de les activitats que s'han deixat de fer 
o que han passat a ser de pagament són, per exemple: grups de lectura i de debat, 
gimnàstica, ganxet, informàtica o ball, entre moltes altres. 
 
Aquestes activitats venien regulades per un concurs públic que va finalitzar el 31 de 
desembre de 2017. La Direcció General de Famílies no va preveure la finalització 
d'aquest contracte amb anterioritat, fet que ha provocat la desaparició de les 
activitats. Tornar-les a posar en funcionament requereix un nou contracte que, 
segons el portal de contractació pública de la Generalitat, encara no ha estat publicat, 
mentre que sí que s’han publicat altres concursos relacionats amb serveis a la gent 
gran. 
 
Aquesta és una qüestió que afecta a tots els casals de la Gent Gran de Catalunya. Els 
usuaris/àries d'aquests equipaments es van assabentar de la retirada de les activitats 
mitjançant cartells informatius col·locats en els equipaments a principis d'any. Els 
Ajuntaments no han rebut cap comunicació formal en aquest sentit per part de la 
Generalitat. Tot i no tenir competències directes en la gestió dels casals de la gent 
gran, aquests equipaments participen de les estratègies d'envelliment actiu 
endegades en l'àmbit local i, per tant, hagués estat positiu una comunicació als ens 
locals sobre la retirada de les activitats gratuïtes. Aquesta situació també afecta als 
formadors/es que portaven a terme les activitats. 
 
La manca de previsió de la Generalitat de Catalunya ha provocat un buit en les 
activitats que s'ofereixen des dels casals de la gent gran, derivant als usuaris/àries a 
activitats de pagament. Si tenim en compte el poder adquisitiu de la gent gran a 
Catalunya, pagar per realitzar activitats com les que fa pocs mesos s'oferien de 
manera gratuïta, pot ser tot un luxe. 
 
Per tots aquests motius, el Grup Municipal Socialista insta al Ple de l'Ajuntament de 
Santa Eulàlia de Ronçana a  prendre els següents ACORDS: 
 
1. Instar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a iniciar els procediments 
administratius necessaris per assegurar una oferta formativa gratuïta als Casals de la 
Gent Gran de Catalunya a partir de l'1 de setembre de 2018. 
 
2. Fins a la nova contractació, assegurar que els Casals de la Gent Gran de Catalunya 
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disposen de cursos gratuïts promoguts des de la Generalitat de Catalunya i destinats 
al conjunt d'usuaris/àries d'aquests equipaments. 
 
3. Traslladar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i al 
Consell de la Gent Gran de Catalunya i al Casal d’Avis de Santa Eulàlia de Ronçana. 
 
Intervencions: 
 
El Sr. Abraham Requena, procedeix a explicar la moció presentada pel PSC. 
 
El Sr. Ramon Vilageliu, comenta que això afecta directament a la direcció general 
d’acció cívica, la qual té un centre a Canovelles i un a Granollers. Considera que la 
oferta formativa gratuïta hauria de ser molt més amplia. Manifesta que s’abstindran.  
 
El Sr. Abraham Requena, manifesta que la manca de recursos, ve donada per falta 
de previsió del departament.  
 
La Sra. Elvira Mas, manifesta que votarà en contra, no pel que es sol·licita a la moció, 
sinó per la manca de govern de la Generalitat.  
 
La proposta queda aprovada  amb la següent votació: 
 
A favor: 5 PU, 1 PSC 
En contra: 1 ICV-EUIA 
Abstencions: 4 I-ERC, 2 PdeCat 
 
 
7.7. Moció  del  grup PSC, a favor de diàleg i la reconciliació 
 
Atès que hem conegut l’auto de processament i la modificació de mesures cautelars 
dictats pel magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena. 
Atès que cal respectar les decisions judicials dins el marc del nostre Estat de Dret, 
sense obstacle per poder-les valorar i opinar, més encara quan es tracta de 
resolucions que comporten la pèrdua de llibertat de representants de la ciutadania de 
Catalunya i els seus efectes poden afectar el marc de convivència. 
Atès que la majoria social a Catalunya ha sentit que el projecte independentista 
s’impulsava sense tenir-los en compte, i sense el més mínim respecte a l’Estat de dret 
i als principis democràtics, i s’ha sentit violentada per l’acció unilateral de la majoria 
parlamentària independentista. 
Atès que també molta gent a Catalunya s’ha sentit ignorada i menystinguda per la 
manca de resposta política a les seves demandes, per la judicialització de la vida 
política i per actuacions policials desproporcionades com les de l’1 d’octubre. 
Atesa la vulneració dels drets polítics dels diputats i diputades recollits a la Constitució 
Espanyola i a l’Estatut d’Autonomia en la tramitació de les lleis denominades de 
“desconnexió” al Ple dels dies 6 i 7 de setembre. 
Atès que davant aquesta situació, la presó preventiva en la que es troben alguns dels 
dirigents independentistes, o les circumstàncies en les que es troben les persones que 
van decidir marxar a l’estranger davant dels processos judicials en els que es trobaven 
immerses, han contribuït a exasperar amplis sectors socials. 
Atès que, davant la crisi política i social que estem vivint, cal una sortida pactada al 
bloqueig institucional existent i un compromís ferm amb el diàleg i la negociació com 
a elements bàsics per a la convivència i reprendre el consens social.  
Atès que, el nostre objectiu i dedicació principals d’aquest consistori ha estat i és el 
de vetllar pel nostre municipi, i per a totes les nostres conciutadanes i conciutadans 
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que hi conviuen, per la millora de la seva qualitat de vida i la cohesió social dels 
nostres barris. 
Atès que, els ajuntaments democràtics catalans, amb els seus acords i pactes 
transversals entre formacions polítiques, sempre seran per nosaltres espais on el seu 
pluralisme polític ha possibilitat anys d’entesa i treball conjunt per a la nostra 
ciutadania. 
Per tot l’esmentat, 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 
: 

1. Defensar el compliment de la llei perquè només hi ha democràcia des del 
respecte a la legalitat i als mecanismes de reforma de la llei, el que garanteix 
la nostra llibertat enfront de l’arbitrarietat del poder. 
 

2. Respectar les decisions judicials en el marc del nostre Estat de Dret, tot i 
manifestar que considerem desproporcionades les mesures cautelars que 
impliquin la presó provisional de les persones afectades.  
 

3. Resoldre els actuals conflictes polítics en el marc de la política, no trobarem la 
solució en la serva judicialització.  

 
4. Establir un marc de diàleg, negociació i pacte entre les forces polítiques i 

socials catalanes a fi de trencar la dinàmica d’enfrontament i bloqueig actual, 
que estableixi les pautes d’un procés de reconciliació després d’esdeveniments 
tan traumàtics com els viscuts els darrers mesos. 

5. En un moment especialment difícil per a les nostres institucions d’autogovern 
fer una crida a la calma i la serenor ciutadanes que han de permetre un esforç 
de consens al qual han de sentir-se cridades totes les forces polítiques 
democràtiques. 

Intervencions: 

El Sr. Abraham Requena, explica la moció presentada pel PSC. 

El Sr. Ramon Vilageliu, manifesta que votaran en contra, ja que la moció parteix 
d’unes bases, les quals els són molt distants. Tot i que espera que en un futur existeixi 
la opció de poder dialogar.  

La Sra. Elvira Mas, manifesta que votarà en contra, pel mateix motiu que les anterior 
mocions.  

El Sr. Francesc Montes, manifesta que votaran en contra.  

El Sr. Pere Cabot, realitza una queixa respecte el funcionament del ple, ja que no 
considera adient que la major part del ple sigui per defensar mocions.  

La proposta és rebutjada  amb la següent votació: 
 
A favor:1 PSC 
En contra: 5 PU, 4 I-ERC, 2 PdeCat ,1 ICV-EUIA 
Abstencions: - 
 
7.8 Moció  del  grup ICV-EUiA, en suport al professorat de l’IES PALAU de 
Sant Andreu de la Barca. 
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El dilluns de Sant Jordi, 23 d’Abril de 2018, es feia pública a través dels mitjans de 
comunicació la denúncia de la Fiscalia especialitzada en odi i discriminació envers nou 
docents de l’INS El Palau de Sant Andreu de la Barca. Segons aquesta, els dies 2 i 20 
d’octubre de 2017 alguns professors del centre haurien vexat els fills de guàrdies 
civils per raó de la seva nacionalitat i injuriat als cossos de seguretat de l’Estat. Ni en 
la denúncia ni en la divulgació oficial que se’n va fer es va prendre en consideració les 
declaracions del professorat realitzades en el mes de gener davant la Guàrdia Civil, 
que negaven taxativament aquelles infonamentades acusacions. 
 
Els docents afirmen que els debats sorgits a les aules sobre els fets de l’1 d’octubre 
es van fer partint dels valors que promou i reivindica l’escola pública catalana i que 
l’INS El Palau sempre ha fet seus: respecte, empatia, diversitat i esperit crític. Les 
expressions que s’atribueixen a la denúncia a alguns docents del centre no són certes 
i tergiversen les diverses intervencions a les classes.  Tot i que fins a dia d'avui no 
s'ha registrat cap queixa formal, ni al centre ni als serveis d'inspecció, el mateix 3 
d'octubre ja es van activar els mecanismes docents habituals per generar espais de 
trobada entre alumnat, docents, institució educativa i AMPA, amb l’objectiu d’abordar 
la situació, contrarestar el relat esbiaixat que s’estava projectant i garantir la intimitat 
de l’alumnat. 
 
El dia 27 d’octubre, els Serveis Territorials del Baix Llobregat responien als 
representants sindicals en la Junta de Personal que la Inspecció havia dut a terme les 
pertinents indagacions i que no s’havia trobat cap indici d’actuació indeguda. Alhora,  
l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, convocava a les famílies implicades i al 
Director de l’Institut a una trobada, a la qual les famílies afectades no s’hi van 
presentar.  El dia 6 de novembre, el Consell Escolar – òrgan màxim responsable de la 
cura de la convivència en el centre i en el que hi tenen representació el professorat, 
les famílies, els alumnes i l’Ajuntament aprovava per assentiment unànime un 
comunicat en el qual es rebutjaven les greus acusacions contra el professorat i es 
defensava la professionalitat dels docents. 
 
Durant aquests mesos, la pressió comunicativa ha fet molt de mal tant a l’alumnat 
com als docents, que havíem optat per no incentivar el debat públic per deixar espai 
a la dinàmica educativa, prioritzant-la per damunt de la defensa envers les crítiques i 
la hostilitat que ha rebut i continuen rebent. Malgrat tot, enlloc d’arxivar el cas, la 
Fiscalia ha impulsat l'inici d'un procediment judicial tant desorbitat com inadequat – 
utilitzant els qualificatius del Síndic de Greuges en el seu informe de 2 de maig del 
2018. Així, el dia 24 d’abril, després de l’aparició en premsa de la denúncia de la 
Fiscalia, l’assemblea de professors va decidir trencar el silenci, tot mantenint sempre 
la intimitat i el respecte d’uns i altres. 
 
La divulgació de la denúncia i la posterior publicació dels noms, cognoms i fotografies 
del professorat afectat (El Mundo 29/4/18), va tenir ressò en alguns mitjans de 
comunicació en clau d’escarni i d’instrumentalització política, causant l'assenyalament 
del professorat implicat, però també dels alumnes que s’hi citen, danyant a tota la 
comunitat educativa. Aquella malintencionada divulgació ha desatès tota ètica, en no 
respectar la presumpció d'innocència i limitar-se a una reproducció mecànica de la 
denúncia. 
D’altra banda, el Govern de l’Estat va enviar dos secretaris d’Estat per a reunir-se 
amb les persones denunciants i expressar el seu suport a la seva versió dels fets, 
sense tan sols sentir la posició del propi institut i el professorat. Al contrari, per endurir 
la seva ofensiva, el Ministerio de Educación ha fet uns requeriments per investigar 
més suposats casos, la majoria ja arxivats pel Departament i la pròpia fiscalia. 
 
Malgrat l'energia i els mitjans desplegats per bastir una acusació sense fonament, les 
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mostres de suport es multipliquen, com en la concentració de l’1 de Maig convocada 
per ex-alumnes a les portes de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i l’acte amb 
la lectura el dia 10 de Maig del comunicat de suport de pares i mares de l’institut. 
 
Es vol utilitzar el procés d’El Palau –juntament amb el de La Seu- per desacreditar el 
model educatiu públic català, atribuint-li una funció adoctrinadora i promotora d’una 
divisió inexistent. A banda d'atemorir tota la comunitat educativa, cerca convertir-los 
en símbol d’un suposat trencament de la convivència a Catalunya. 
 
Per tot plegat  el grup municipal d'ICV-EUiA de Santa Eullàlia de Ronçana proposa el 
seüent acord al ple Municipal: 
 

‐ Mostrar la solidaritat amb el professorat i tota la comunitat educativa de l’INS 
El Palau de Sant Andreu de la Barca, així com altres que puguin trobar-se en 
situació similar. 

‐ Demanar l’immediat arxiu del procediment judicial obert contra professorat 
d’El Palau i d’altres procediments judicials oberts amb la mateixa motivació 
contra docents de l’escola pública catalana. 

‐ Reclamar de les institucions educatives i polítiques la protecció del nostre 
professorat. Que es faci públic l’informe de la inspecció educativa que 
exonerava el professorat d’El Palau i es doni suport públic al professorat. 

‐ Exigir que s’aturi la campanya de criminalització dels docents i l’ofensiva contra 
l’ensenyament  públic català, que és  l’escola de tots i totes. 

‐ Manifestar el nostre més absolut compromís amb la convivència i la pau entre 
totes les persones que viuen en el nostre país, així com també amb la resta 
de pobles de l’Estat espanyol, Europa i el món. 

      -  Comunicar els presents acords a l’IES Palau de Sant Andreu de la Barca, a la 
Plataforma de suport 9 del Palau de Sant Andreu de la Barca, als Serveis 
Territorials d’Ensenyament del Baix Llobregat, a la Conselleria d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya, al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
del Gobierno de España, als grups polítics del Congrés, Senat i Parlament de 
Catalunya i a les entitats municipalistes de Catalunya. 

 
Intervencions: 
 
La Sra. Elvira Mas, procedeix a explicar la moció presentada pel seu grup. 
 
Sotmesa la moció a votació, aquesta s’aprova per unanimitat 
 
7.9 Moció  del  grup ICV- EUiA, per donar suport als CDRs i la resistència civil 
activa i no violenta 
 
Des que l’independentisme ha esdevingut majoritari a Catalunya, les mobilitzacions 
han estat massives, constants i exemplars. La pràctica de la resistència civil activa i 
no violenta ha estat un principi bàsic irrenunciable fins i tot davant de les actuacions 
d’unes forces policials desbocades que no han mostrat dubtes a l'hora d’agredir a 
qualsevol persona, sigui quina sigui la seva condició. La defensa de les escoles el 
passat 1 d’octubre són un bon exemple d’aquest compromís amb la resistència civil 
activa i no violenta, i de la seva efectivitat. 
 
En aquest sentit, tot i aquesta violència criminal orquestrada per un Estat superat i 
desbordat, l’autoorganització popular va garantir la celebració del referèndum 
d’independència de Catalunya, els llavors anomenats Comitès en Defensa del 
Referèndum van ser una eina clau en la contenció i en la defensa no-violenta, cal 
insistir, dels col·legis i centres de votació. 
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L'Estat espanyol, en totes les seves formes, ha engegat un procés de criminalització 
del moviment independentista amb la creació i socialització d'un relat que pretén 
justificar la repressió sense límits, al més pur estil franquista on se celebraven judicis 
sumaríssims amb les sentències redactades abans de començar. Aquesta estratègia 
d'Estat no és nova, fa dècades que s'aplica arreu on la dissidència qüestiona els 
fonaments antidemocràtics de l’Estat. 
 
Darrerament s'ha fet públic que la Fiscalia de l'Audiència Nacional obria diligències 
contra els Comitès en Defensa de la República, atribuint possibles delictes de rebel·lió 
(delicte castigat amb penes de fins a 30 anys de presó) Hi ha hagut les primeres 
detencions d’activistes de diferents CDR. Volem recordar que els Comitès en Defensa 
de la República no tenen cap altre objectiu que treballar en favor de la República 
Catalana, una república on tothom hi tindrà lloc, vingui d'on vingui, pensi com pensi 
i parli la llengua que parli. 
 
Tanmateix, no ens sorprèn, l’autoritarisme de l’estat espanyol (Règim del 78) no tolera 
la pluralitat, la solidaritat i l'autoorganització de base popular. Així les coses, per la 
part que ens toca, i des de la més absoluta humilitat, volem recordar que la repressió 
i l'existència de presos polítics no ens espanta sinó que ens reafirma en la nostra 
decisió. En d’altres paraules, la repressió contra el moviment independentista no ens 
fa dubtar sinó que ens empeny a crear xarxes de solidaritat i que davant de la política 
del passat, construïm un projecte de futur. No tenim res més que un projecte 
esperançador: la construcció d’un país millor, des de baix i per a totes. També ens 
tenim les unes a les altres, colze a colze i allò que més els espanta: el futur. 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal ICV-EUiA de Santa Eulàlia de Ronçana 
proposem els següents acords: 
 
Primer.- L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana consideren formes d’acció política 
absolutament legítimes, la protesta, les mobilitzacions, i la resistència civil activa i no 
violenta, pròpia d’una democràcia madura. 
 
Segon.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de Santa Eulàlia als Comitès de Defensa 
de la República i a les seves accions i resistència civil activa i no violenta, arran de la 
ràtzia repressiva de l’Estat espanyol. 
 
Tercer.- L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana denuncia i es posiciona clarament 
en contra de les operacions de l’estat que utilitzen els diferents cossos policials i 
instàncies judicials contra les actuacions dels Comitès de Defensa de la República. En 
aquest sentit, exigeix l’arxivament de totes les causes obertes contra activistes dels 
Comitès de Defensa de la República. 
 
Quart.- L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana denuncia la criminalització de la 
protesta social, la repressió i la violència institucional i es posiciona a favor de la 
llibertat d’expressió, la llibertat ideològica i la llibertat de manifestació i la voluntat 
popular a favor del dret a l’autodeterminació i la construcció d’un país millor, des de 
baix i per a totes en forma de República. 
 
Cinquè.- Manifestar el compromís de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana en 
col·laborar en la defensa de les .santaeulalienques i santaeulaiencs  que vegin 
vulnerats els seus drets polítics. 
 
Sisè.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, a l'Associació de 
Municipis per la Independència, a l'Associació Catalana de Municipis, a l'Assemblea 
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Nacional Catalana, i a Òmnium Cultural i Cdr Santa Eulàlia  
 
 
Intervencions: 
 
La Sra. Elvira Mas, explica la moció presentada pel seu grup. 
 
El Sr. Abraham Requena, manifesta que votaran en contra, principalment perquè en 
la legislació actual no està permès desobeir.  
 
El Sr. Francesc Montes, estan a favor amb la moció, però sol·liciten una modificació, 
que consistiria en eliminar la paraula desobediència dels acords.  
 
El Sr. Ramon Vilageliu, manifesta que per part del seu partit no hi ha problema en 
eliminar o no la paraula desobediència. Votaran a favor i creu que hi ha moltes formes 
d’entendre la desobediència.   
 
El Sr. Abraham Requena, considera que per molta majoria que existeixi en el 
parlament, no es pot desobeir.  
 
La Sra. Elvira Mas, manifesta que retira de la moció la paraula desobediència.  
 
La proposta queda aprovada amb la següent votació: 
 
A favor: 5 PU, 4 I-ERC, 2 PdeCat ,1 ICV-EUIA 
En contra:1 PSC 
Abstencions: 
  
7.10 Moció  del  grup ICV- EUiA, sobre la sentència del cas "la Manada" 
 
La regidora Elvira Mas, retira la moció per haver-la consensuat amb la moció que ha 
presentat el grup PSC, i tractada en el punt 7.4 
 
7.11 Moció  del  grup ICV- EUiA, a favor dels llaços grocs als espais públics i 
per sancionar a qui els retirin. 
 
Els llaços grocs s’han convertit en el símbol reivindicatiu que utilitzen els catalans per 
mostrar el seu rebuig contra la vulneració de drets civils fonamentals. 
 
El color groc està associat al sol, a la calor, a l'optimisme, a la saviesa, la intel·ligència 
i la imaginació. 
En molts països és testimoni d’èxit, de prosperitat i poder. El color groc també és 
apreciat pel contrast amb la foscor i les tenebres. Al Japó simbolitza la gràcia i la 
noblesa. 
 
Per altra banda, els llaços són petites peces de cinta que formen un llaç, o 
representacions d’aquesta, que s’utilitzen a diferents llocs del món com a solidaritat i 
manifestació de suport cap a certes causes o opinions, o de reivindicació per a certes 
reclamacions socials, culturals, polítiques. Són símbols de solidaritat passiva que 
poden tenir molts colors vinculats a la causa, opinió o reivindicació amb la qual 
s’empatitza. 
 
Els llaços solidaris solen enganxar-se a la roba o lligar-se a alguns objectes, com per 
exemple a les antenes dels cotxes. Quan es vol manifestar un suport més rotund 
s'enrotllen grans llaços a arbres o pals de serveis. També se solen representar els 
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llaços en adhesius per a objectes o cotxes o en imants. El concepte de llaç solidari 
com a decoració de cotxes es va fer molt popular als Estats Units arran de l'èxit de la 
campanya del llaç groc com a record o nostàlgia pels soldats americans absents. 
 
Els llaços també han estat emprats com a símbol de dol amb el llaç negre. 
 
En el cas català el llaç groc no és una reivindicació de la independència, és una 
reivindicació contra la presó cautelar d’activistes socials i càrrecs electes per les seves 
idees polítiques i també els utilitzen força persones que no són independentistes, però 
que estan a favor dels drets de les persones injustament tractades o que s’han 
escandalitzat per aquestes situacions. 
 
En aquest sentit, hi ha hagut moltes persones i entitats que han tingut la necessitat 
de mostrar la seva opinió i el seu neguit personal per la situació que s’està vivint al 
país, a Catalunya, per les moltes de les persones injustament tractades per l’Estat 
espanyol, col·locant llaços grocs en els espais públics i en espais privats. 
 
Malgrat això, a d’altres persones els hi molesta la visió de llaços grocs i els treuen o, 
fins i tot, s’organitzen en grups per treure’ls i ho tracten com si fos brutícia o quelcom 
repulsiu, obviant, vulnerant i atacant els sentiments i el dret de llibertat d’opinió i 
expressió de les persones, afectades emocionalment, que els han posat. 
 
Arrencar els símbols aliens, en comptes de proposar els propis, sempre és signe 
d’intolerància, signe d’excloure al diferent. Justament és l’eix unificador de la ideologia 
feixista. I més en el cas dels llaços grocs. 
 
Arrencar llaços grocs no és discrepar de l’independentisme, és aplaudir la violència 
institucional -perquè un empresonament és un acte de violència institucional- contra 
aquestes persones. Qui arrenca llaços grocs està dient que vol a la presó als afectat, 
fins i tot abans que els jutgin. Per ells, ja estan jutjats i condemnats. Però, al mateix 
temps, és proclamar-se còmplice de la repressió. I quan aplaudeixes la violència 
institucional és més fàcil que et sentis avalat per fer servir la teva força personal en 
la mateixa direcció (Por España, me atrevo). Una força avala l’altra, i a l’inrevés. 
Aquesta pinça és una de les coses més inquietants de les que estan passant avui a 
Catalunya. 
 
Tampoc podem deixar de banda que aquest grups que es dediquen a treure llaços 
grocs pel país, que es desplacen canviant de municipi, i a municipis aliens a ells 
mateixos, que es tapen les cares perquè ningú els identifiqui, estan farcits de radicals 
d’extrema dreta, feixistes i franquistes, que busquen la provocació i l’enfrontament 
amb les persones de bona fe que se senten violentats en els seus sentiments quan es 
treuen els llaços grocs, i que, a Santa Eulàlia de Ronçana, som una gran majoria. 
 
És per aquest motiu que hem de considerar que la retirada d'aquests símbols 
representen un acte de vandalisme i, com administració pública, hem d’actuar. 
 
En aquest sentit des de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana 
 
DECLAREM QUE 
 
Primer.- Manifestem el suport a la col·locació de llaços grocs en llocs públics i 
qualsevol altre símbol  que és consideri, per tal de reivindicar que la presó cautelar 
d’activistes socials i càrrecs electes és injusta i injustificada. Creiem fermament en 
l’exercici dels drets fonamentals de llibertat d’opinió i de llibertat d’expressió en l’espai 
públic i privat. 
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Segon.- Condemnem que es retirin aquests símbols de la via pública per part de 
persones alienes a qui els ha posat. Si a algú li molesta que santaeulaliencs i 
santaeulalienques expressin lliurament la seva opinió en l’espai públic, que faci una 
petició a aquest Ajuntament i  es valorarà la necessitat d’atendre-la des de 
l’administració pública i per operaris públics. 
 
Tercer.- Valorarem la possibilitat de sancionar  totes les persones que retirin símbols 
de la via pública i d’espais privats, sense les autoritzacions pertinents. 
 
Quart.- Informarem d’aquestes circumstàncies a les entrades del poble de forma ben 
visible. 
 
Intervencions: 
 
La Sra. Elvira Mas, procedeix a explicar la moció presentada pel seu grup.  
 
L’alcalde, manifesta que s’abstindran per un tema de convivència dins el municipi i 
per seguir la legislació de les ordenances de Santa Eulàlia.  
 
El Sr. Esteve Aymà, manifesta que s’abstindran de la moció, ja que l’ordenança actual 
del municipi, va ser promocionada per ell mateix.  
 
El Sr. Abraham Requena, manifesta que votaran en contra, ja que la moció no s’ha 
presentat correctament i contenia errors.  
 
El Sr. Pere Cabot, manifesta que recolzaran aquesta moció, ja que no estan d’acord 
amb l’empresonament dels presos polítics.  
 
La proposta queda aprovada  amb la següent votació: 
 
A favor: 4 I-ERC,1 ICV-EUIA 
En contra:1 PSC 
Abstencions: 5 PU, 2 PdeCat 
 
 
8.- Afers urgents i sobrevinguts 
 
No n’hi ha  
 
 
9.- Precs i preguntes 
 
Precs: 
 
El Sr. Ramon Vilageliu, manifesta que donat que estem en una època de l’any en la 
que ha plogut molt, demanen que es procedeixi a realitzar les tasques de 
desbrossament a certes zones del municipi.  
 
Preguntes: 
 
Ple anterior  
 
L’Alcalde, respon a la pregunta del PSC que va quedar pendent del ple anterior sobre 
Perquè no hi havia la bandera catalana a la façana de l’Ajuntament? 
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Responent-li que actualment no hi ha cap bandera a la façana, ni la de Santa Eulàlia, 
ni catalana, ni espanyola. Comenta que es pengen per la Festa Major i que després 
es retiren.  
 
Ple actual: 
 
PSC: 
P: En quin estat es troben les actuacions del Barri Pinedes del Castellet 
sol·licitades per instància genèrica per part de l’Associació de veïns Pinedes 
del Castellet ? 
R: L’alcalde, respon que actualment no hi ha cap instància pendent de resposta del 
Barri Pinedes del Castellet, comenta que a nivell particular si que hi ha alguna 
instància referent a manteniments.  
 
P: Què ha passat amb el rètol de l’entrada del poble? 
R: L’Alcalde, respon, què el rètol ha estat retirat per l’inici de les obres del camí de 
vianant, celebra que hagi tingut lloc aquest inici, un cop finalitzades les obres, el rètol 
tornarà al seu lloc.  
 
El regidor Sr. Abraham Requena, sol·licita, atès que hi ha hagut un conflicte entre un 
veí i un membre del personal de l’Ajuntament, que l’Alcalde realitzi el paper de 
mediació.   
 
I-ERC: 
 
P: Com està tema de l’assentament de caravanes i càmping, sol·licita 
informació com està el tema. 
R:L’alcalde, respon que el tema segueix parat, que té constància de diverses 
denuncies per part dels veïns, que des de l’Ajuntament el paper més important que 
es fa, ve derivat des de serveis socials. 
 
P:Com està el tema de la reparació de la biblioteca antiga. 
R: L’alcalde comenta que aquesta reforma depèn d’una subvenció, que a dia d’avui 
està aturada. 
 
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       Lurdes Gimeno Maspons  
Francesc Bonet Nieto 


