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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
  
Caràcter:       Ordinari 
Data:           31/01/2019 19:30:00 
Lloc:             Sala de Plens de l'Ajuntament 
 
 
Assisteixen 
 
Alcalde 
FRANCESC BONET NIETO 
Regidors 
JORDI ORRIOLS VILARÓ 
ANNA Mª MONTES CABOT 
FRANCESC X. DANTÍ ESPINASA 
ANNA VIURA RODILLA 
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 gener de 2019, a les 19:30h es van reunir sota la Presidència del Sr. 
Alcalde, els regidors que al marge es relacionen, assistits per la Secretària 
accidental, a l’objecte de celebrar sessió de caràcter Ordinari, en primera 
convocatòria, del ple de l'Ajuntament. 
 

 
 

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

ORDRE DEL DIA: 
 
 

1. Aprovació de l’acta anterior 
 

2. Informació diversa 
 

3. Donar compte dels Decrets i Resolucions d’Alcaldia 
 

4. Delegació de la competència plenària en matèria de declaracions de 
compatibilitat per a activitats públiques i/o privades del personal de 
l’Ajuntament 

 
5. Aprovació dels criteris valoració d'atorgament del complement de productivitat 

al personal al servei de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana  
 

6. Aprovació del pressupost i plantilla 2019 de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana i de l'Organisme Autònom Set Comunicació 

 
7. Moció del PSC de suport a les mesures del Pacte d'Estat contra la violència de 

Gènere. 
 

8. Moció que present el Grup Socialista per la Defensa de la Convivència, les 
Llibertats i la Democràcia 

 
9. Afers urgents i sobrevinguts 

 
10. Precs i preguntes 
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1.- Aprovació de l’acta anterior 
 
L’alcalde informa que l’acta de la sessió anterior es portarà a aprovació en el 
següent ple. 
 
2.- Informació diversa 
 
- L’alcalde informa de l’acord de la Junta de Govern Local sobre el contracte de  
cessió de les instal·lacions de bar de l’equipament municipal Pinedes del Castellet i 
la gestió de les pistes esportives, durant el termini de 4 mesos,  data en que es 
preveu la nova adjudicació de la concessió, a l’actual prestador del servei de bar de 
les instal·lacions de Pinedes del Castellet. 
- Informa de l’estat de les obres d’urbanització del Carrer del Forn, que finalitzaran 
a finals de febrer principis de març i abans del que estava previst. 
- Informa de la inauguració del Camí de vianants que uneix Santa Eulàlia amb Lliçà 
d’Amunt a la Carretera de Barcelona el passat dia 24 de gener, que va comptar amb 
la presencia del Diputat d’infraestructures viàries i mobilitat, Jordi Fàbrega de la 
Diputació de Barcelona 
-Destaca l’acte de celebració de la commemoració dels 50 anys de la Revista 
Ronçana, que es celebrarà divendres 8 de febrer amb la presència entre d’altres de 
la Periodista Mònica Terribas.  
 
 
3.- Donar compte dels Decrets i Resolucions d’Alcaldia 
 
L’alcalde dona compte al ple dels decrets i resolucions d’alcaldia dels mesos de 
novembre i desembre del 2018 que inclouen els números del 338 al 389. 
 
 
4.- Delegació de la competència plenària en matèria de declaracions de 
compatibilitat per a activitats públiques i/o privades del personal de 
l’Ajuntament 
 
La Llei 21/1987 de 26 de novembre d’incompatibilitats del personal al servei de 
l’administració, en el seu article 22, diu que el procediment a seguir per declarar la 
compatibilitat per a activitats públiques i/o privades del personal de l’administració, 
és competència del ple de la corporació adoptar l’acord d’autorització  
 
D’acord amb l’article 23 de la  Llei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de les bases de 
règim local, en concordança amb l’article 52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, el Ple de l’Ajuntament pot delegar l’exercici de les seves competències a 
favor de l’alcalde, sempre i quan no es trobin dins dels supòsits previstos per l’art. 
23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local, i 52.4 
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, i amb la finalitat d’aconseguir una major 
eficàcia en la gestió, rapidesa i organització administrativa. 
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El Proposa al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS:  
 
Primer.- Delegar en l’Alcalde la competència plenària en matèria de declaracions de 
compatibilitat per a activitats públiques i/o privades del personal de l’Ajuntament. 
 
Segon.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de Província de Barcelona 
 
Tercer.- Donar compte de les declaracions de compatibilitat al ple de la corporació 
 
Intervencions: 
 
La Secretària procedeix a llegir els acords de la proposta.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat 
 

 
5.- Aprovació dels criteris valoració d'atorgament del complement de 
productivitat al personal al servei de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana  
 
Per tal de regular l’avaluació de la productivitat dels empleats pública d’acord als 
principis de transparència, objectivitat, imparcialitat i no discriminació,  
 
Després del corresponent procés negociador, la Comissió Paritària, integrada pels 
representants legals dels treballadors i de la Corporació, ha aprovat el document 
que estableix els criteris de valoració pel càlcul del complement de productivitat  
que es transcriu a continuació:  
 
“CRITERIS DE VALORACIÓ PEL CALCUL DEL COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT 
 
Aquest informe té per objecte establir els criteris de valoració del complement de 
productivitat d’acord als principis de transparència, objectivitat, imparcialitat i no-
discriminació. 
 
El complement de productivitat, estarà format per dos blocs diferenciats i que cadascú d’ells 
aportarà el 70% i 30% de l’import assignat que es preveu que sigui de 460 € i que prové de 
l’import designat en conveni de 400 € per l’any 2009 més l’increment del IPC Català des 
d’aquest període fins a la l’actualitat. 
 
Els blocs seran els següents: 
 

 Actitud a la feina (30% de l’import). 
 

Es valorarà pel cap de l’àrea o bé pel regidor en cas de no disposar-ne. Les valoracions 
realitzades pels caps d’àrea seran validades pel regidor del àrea. Es farà servir un barem 
de 0 a 10 punts en relació a les següents preguntes: 
 
1. És actiu a la feina?. 
2. Respon amb rapidesa a tot allò que se li demana?. 
3. Resol les qüestions que se li plantegen de forma correcta?. 
4. Atén bé al públic?. 
5. Atén bé als companys?. 
6. Ajuda als altres?. 
7. Té una actitud positiva. 
8. Fa propostes de millora?. 
9. Aporta solucions als problemes?. 
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10. Creieu que fa tot el que pot a la feina?. 
 

 
 Absentisme (70% de l’import). 

 
Per la incapacitat transitòria deriva de contingències comunes: 
 
 Fins a 4 dies: 0% 
 Entre 5 i 9 dies: 20% 
 Entre 10 i 14 dies: 30% 
 Entre 15 i 19 dies: 40% 
 Entre 20 i 24 dies: 50% 
 Entre 25 i 29 dies: 60% 
 Entre 30 i 34 dies: 70% 
 Entre 35 i 39 dies: 80% 
 Entre 40 i 44 dies: 90% 
 A partir de 45 dies: 100% 

 
Per indisposició: 
 
 Fins a 3 dies: 0% 
 Entre 3 i 4 dies: 25% 
 Entre 5 i 6 dies: 50% 
 Entre 7 i 8 dies: 70% 
 A partir de 9 dies: 100% 

 
 

Per absència justificada (que no sigui objecte de recuperació per temps de treball): 
 
 Fins a 2 dies: 0% 
 Entre 3 i 4dies: 25% 
 Entre 5 i 6 dies: 40% 
 Entre 7 i 8 dies: 60% 
 A partir de 9 dies: 100% 

 
 

Per al còmput de l’absència justificada es tindran en compte tots els permisos previstos a la 
normativa vigent en cada moment i en aquest Acord, a excepció de: 
 

 Matrimoni. 
 Constitució d’unió civil. 
 Naixement. 
 Mort de familiars fins al primer grau d’afinitat o consanguinitat. 
 Intervencions quirúrgiques fins al segon grau d’afinitat o consanguinitat. 
 Permisos de maternitat o lactància. 
 Hores sindicals.  
 Incapacitats temporals per risc durant l’embaràs o preparació de part. 
 Mort de familiar fins segon grau de consanguinitat. 
 Per violència de gènere. 
 Dies assumptes propis. 
 Canvi de residència. 
 Exàmens oficials. 

 
 
En cas de disconformitat en les valoracions, especialment l’apartat d’actitud a la feina, es 
discutiran a la comissió paritaria que tindrà l’última paraula. 
 
La valoració computarà l’any natural i per tal començarà en data 1 de gener de 2019 i el 
pagament es realitzarà a la nomina de gener de 2020 i successivament els següents anys. 
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Aquest  fet motiva que les valoracions hauran d’estar preparades amb antelació per tal de 
que es puguin incloure en la nomina de gener. L’àrea de recursos humans determinarà la 
data màxima de presentació de les valoracions.” 
 
Fonaments de dret 
 
Els articles 171,172, 175 i concordant del Decret 214/90 de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals de Catalunya. 
 
L’article 5 del Reial Decret 861/1986 de 26 d’abril, pel qual s’estableix el règim de 
les retribucions dels funcionaris d’Administració Local. 
 
L’article 7 del RD 861/1986 i l’art. 175 del Decret 214/1990 que estableixen els 
límits a la quantia global destinada al complement de productivitat. 
 
L’Art. 37.1d del Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, diu que seran objecte de 
negociació les normes que fixin els criteris i mecanismes generals en matèria 
d’avaluació de l’acompliment. 
 
L’Art. 22.2i de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i 
l’art. 52.2j del DL 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i Règim Local de Catalunya que determinen que es competència del Ple 
municipal determinar en el pressupost la quantia global destinada a l’assignació del 
complement de productivitat, tenint en compte que es competència de l’alcalde la 
seva distribució entre els diferents programes o àrees i l’assignació individual del 
complement de productivitat, d’acord amb els criteris generals que hagi fixat el ple 
municipal (art. 172.5 Decret 214/90) 
 
D’acord amb l’anterior normativa, i en compliment de l’art. 18 del Conveni col·lectiu 
dels empleats públics de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, públic al DOGC 
núm. 289 de 3/12/2009,  
 
Es proposa al ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar els criteris per la valoració de la productivitat, condicionant la 
quantitat a retribuir als límits d’increment retributius autoritzats per la legislació en 
matèria d’increments salarials aprovada anualment. 
 
Segon.- Notificar aquest al Comitè d’Empresa amb la corresponent instrucció dels 
recursos que contra aquest poden interposar-se i publicar-ho a la pàgina web 
municipal. 
 
Intervencions: 
 
La Secretària procedeix a llegir els acords de la proposta.  
 
El regidor Francesc Montes creu que el document té algunes mancances i que pot 
generar discrepàncies en el moment de la seva aplicació, demana que es revisi i si 
cal es modifiqui abans de finalitzar l’any, malgrat tot creu que el plantejament és 
bo. 
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El regidor Abraham Requena està d’acord amb la paga de productivitat, però creu 
que els criteris de valoració donen molt interès a l’absentisme i baixes mèdiques, i 
no tant a la productivitat per objectius, que és la línia en que avança l’administració.  
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat 
 
6.- Aprovació del pressupost i plantilla 2019 de l'Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana i de l'Organisme Autònom Set Comunicació 
 
Atès que el Pressupost General de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana per al 
2019, 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 2018; 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 2019, el resum del qual per capítols és el següent: 
 

INGRESSOS Ajuntament Set Comunicació Eliminacions 
TOTAL 

CONSOLIDAT 
Capítol I: Impostos Directes 3.973.278,34 0,00 0,00 3.973.278,34
Capítol II: Impostos Indirectes 64.769,54 0,00 0,00 64.769,54
Capítol III: Taxes i Preus Públics 1.198.851,46 0,00 0,00 1.198.851,46
Capítol IV: Transferències Corrents 2.060.055,33 86.600,00 -81.000,00 2.065.655,33
Capítol V: Ingressos Patrimonials  78.052,80 0,00 0,00 78.052,80
Capítol VI: Alienació d'Inversions Reals 0,00 0,00 0,00 0,00
Capítol VII: Transferències de Capital 936.117,35 8.000,00 0,00 944.117,35
Capítol VIII: Actius Financers 0,00 0,00 0,00 0,00
Capítol IX: Passius Financers 252.513,05 0,00 0,00 252.513,05
TOTAL 8.563.637,87 94.600,00 -81.000,00 8.577.237,87

 
          

DESPESES Ajuntament Set Comunicació Eliminacions 
TOTAL 

CONSOLIDAT 
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Capítol I: Personal 2.805.236,87 68.900,00 0,00 2.874.136,87
Capítol II: Béns Corrents i Serveis 3.400.906,58 6.700,00 0,00 3.407.606,58
Capítol III: Despeses de Capital 25.690,00 0,00 0,00 25.690,00
Capítol IV: Transferències Corrents 426.910,40 11.000,00 -81.000,00 356.910,40
Capítol V: Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,00
Capítol VI: Inversions Reals 1.278.509,09 8.000,00 0,00 1.286.509,09
Capítol VII: Transferències de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
Capítol VIII: Actius Financers 0,00 0,00 0,00 0,00
Capítol IX: Passius Financers 626.384,93 0,00 0,00 626.384,93
TOTAL 8.563.637,87 94.600,00 -81.000,00 8.577.237,87

 
Segon.- Aprovar la plantilla de personal al servei de la Corporació corresponent a 
l’exercici de 2019 que s’annexa: 
 
ESCALA SUBESCALA CATEGORIA GRUP SUBGRUP PLACES VACANTS 

Hab. Caràcter Nacional Secretaria Secretari A A1 1 1 
Intervenció Interventor A A1 1 1 

Administració general  Tècnica T.A.G A A1 3 3 
Administrativa   C C1 5 2 

Administració especial 

Tècnica 

Enginyer tècnic A A2 1   
Arquitecte A A1 1 1 
Aparellador A A2 1 1 
Delineant C C1 1   

Serv. Especials 
Sergent C C1 1  
Caporal C C1 1 1 
Agents C C2 12 2 

 
DENOMINACIÓ PLAÇA GRUP PLACES VACANTS 
Tècnic/a Serveis Joventut A2 1 1 
Educador/a Social A2 1  
Dinamitzador/a cultural A2 1  
Tècnic/a Medi Ambient A2 1  
Treballador/a Social A2 1  
Mestre Escola Bressol A2 2  
Tècnic/a Esports A2 1  
Tècnic/a Promoció Econòmica A2 1 1 
Tècnic/a Comunicació A2 1 1 
Tècnic/a Ensenyament A2 1 1 
Tècnic/a d’acollida A2 1 1 
Psicòleg/a A1 1  
Tècnic/a Aux. Biblioteca C1 3 2 
Educador/a Escola Bressol C1 6 1 
Encarregat/da Brigada d’obres C2 1  
Auxiliar Administratiu/va C2 4 4 
Aux. Adm. Centraleta Policia Local C2 2 2 
Aux. Educador/a C2 2  
Bibliotecari/a C2 1 1 
Oficial 1ª C2 3  
Oficial 2ª C2 1 1 
Auxiliar Serveis Socials C2 1 1 
Conserge escola AP 2 1 
Vigilant Poliesportiu AP 3 1 
Personal neteja AP 1 1 
Treballador/a Familiar AP 1 1 
Conserge instal·lacions esportives AP 1  
Peó Brigada AP 9 6 
Conserge C. Cívic La Fàbrica AP 2 1 

 
Tercer.- Declarar no disponibles 25.000 euros de l’aplicació pressupostària 1-1532-
210001 Via Pública fins que no es tingui la certesa de la liquidació del PIE 2016. En 
cas que l’import sigui inferior s’ajustarà, en cas que sigui superior es podrà disposar 
dels 25.000 euros.  
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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: 
 
La Secretària procedeix a llegir els acords de la proposta.  
 
L’alcalde fa lectura de la memòria de l’alcaldia i fa un resum de que serà el 
pressupost de l’Ajuntament per l’any 2019, destacant les partides més importants 
dels canvis. Servei recollida escombraries porta a porta i el taxi a demanda. 
 
 
El regidor Ramon Vilageliu comenta que es important parlar d’aquest pressupost, 
l’últim de la legislatura i que malgrat que sigui continuista és un pressupost molt 
important i agraeix al pacte signat ara fa dos amb el govern, ja que a partir 
d’aquest, hi cap la possibilitat de preveure en un futur, més enllà d’aquesta 
legislatura continuar amb el mateix per poder tirar endavant moltes més de les 
accions establertes en el pacte. Recalca la inversió que s’ha fet amb la posada en 
marxa del porta a porta i de la bona feina que tots han fet. Amb aquest pressupost 
veu un horitzó econòmicament viable i optimista que possibilitarà realitzar més 
serveis de mobilitat, qualitat en la via pública i entorn urbà.  
 
El Regidor Abrahan Requena, comenta que s’ha reduït molt el temps per portar a 
aprovació el pressupost però que encara no es fa quan toca. 
Es queixa del poc temps i poca informació que han tingut per estudiar el document 
de proposta del pressupost en  un tema tan important com és el del pressupost 
municipal, que no se’ls ha facilitat tota la informació prèvia i no s’ha pogut analitzar 
com caldria. 
Tot i així, han fet un esforç i han presentant propostes per intentar negociar el vot 
el favorable. 
Detalla algunes de les propostes de creació de partides generals que han presentat i 
no han estat acceptades (entre d’altres, que si que estan recollides en el 
pressupost), i que són les següents:  
 
Millora enllumenat de l’encreuament del Camí de Caldes amb el Camí de la Serra. 
Estudi d’un parc infantil barri a Pinedes del Castellet 
Millora de la seguretat del pont d’accés al barri de Pinedes 
Substitució bombetes vapor de sodi per leds   
Transformació de vials de doble sentit a sentit únic. 
I la més important  és la de crear una partida  per la construcció d’un Pas de 
vianants i semàfor a la carretera de Caldes a Granollers,  
Malgrat que no s’inclouran en el pressupost, el seu vot serà l’abstenció 
 
L’alcalde informa sobre partida de manteniment de substitució de  bombetes de 
vapor de sodi a leds, que dependrà de l’import i la qualitat d’aquest, i que sembla 
que data d’avui ja es equiparable i probablment després de fer-ne un ehastiu estudi  
s’optarà per substituir el vapor de sodi per leds. 
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Pel que fa a l’incompliment de la normativa en les vies de doble sentit, ho comentà 
amb el responsable del servei, i en tot cas es tractarà el tema, en la propera 
Comissió de vialitat que es celebri.  
 
En quant  a la seguretat del pont de Pinedes del Castellet, està d’acord en prioritzar 
la seguretat, comenta que s’ha inspeccionat a fons i es creu que es segur.  
Pel que fa a l’estudi d’un parc infantil, l’aposta del govern en aquests moments és 
prioritzar l’equipament municipal de Pinedes 
 
I del tema de crear una partida per les obres del pas de vianants i semàfor a la 
carretera de Caldes a Granollers, comenta que també creu que és necessari, però 
que sense subvenció no es podrà realitzar, i si aquesta se’ns concedeix, l’actuació si 
que es farà. 
  
El regidor Francesc Montes fa menció que pel que fa a les inversions, que cada 
govern té les seves prioritats, però que de les 40 partides que hi ha, la totalitat de 
les inversions es concentra en tres. 
Demana que quedi constància que les obres de pavimentació del Carrer del Forn 
que s’han realitzat s’hauria d’haver aplicat Contribucions Especials als veïns, 
beneficiaris de les actuacions i d’acord amb les especificacions específiques que 
concorren.  
I pel que fa a l’Escola Bressol, abans de fer-hi inversions, s’hauria de tenir-ne clar el 
seu ús, d’aquesta manera es podrien estalviar diners sobre obres fetes . 
 
Pel que fa l’entrada a la Carretera de Caldes comenta que sí que  hi ha moments en 
que es fa molt complicat circular-hi, i opina que es podria crear un partida 
simbòlica, per si se’ns concedeix una subvenció poder fer les obres. I que això no 
faria variar l’import del pressupost.  
Proposa afegir la partida “construcció pas vianants semafòric ctra. 1415b” per 
import de 0 euros, si el govern hi està d’acord.  
 
L’Alcalde respon que l’equip de govern no té cap inconvenient en crear-la. 
 
El regidor Abraham Requena, manifesta que això suposa per ells un canvi molt 
substancial  i que si el govern accepta crear aquesta partida, votarà a favor del 
pressupost.  
 
La regidora Elvira Mas, veu aquests pressupostos continuistes i conservadors, i que 
caldria més despesa en Serveis Socials.  
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat 
 
 
7.- Moció del PSC de suport a les mesures del Pacte d'Estat contra la 
violència de Gènere. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
L'aprovació per part del  ple del Congrés dels Diputats de la Llei orgànica 1/2004, de 
28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere va 
suposar un revulsiu, en tots els seus aspectes, de les polítiques de la violència 
contra les dones, pel fet de ser-ho, consolidant-se, com a model internacional 
després de la seva entrada en vigor. 
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De fet, Espanya va rebre a Ginebra un dels esments d'honor del Premi de Polítiques 
de Futur (Future Policy Award 2014) que l’ ONU Dones, World Future Council i la 
Unió Interparlamentària concedeixen a les millors lleis i polítiques del món que 
persegueixin posar fi a la violència exercida contra les dones i les nenes, una 
violència que qualifiquen com una de les formes més generalitzades d'abús contra 
els drets humans. 
 
L'esmentada Llei Integral estatal, i la d'àmbit català, la Llei 5/2008, del 24 d’abril, 
del dret de les dones a erradicar la violència masclista, són els dos instruments 
legals amb els quals ens hem dotat per a lluitar contra la violència masclista que 
amenaça la llibertat i la seguretat de les dones. 
 
El 15 de novembre de 2016, el Ple del Congrés dels Diputats va aprovar, per 
unanimitat, una Proposició no de llei per la qual s'instava el Govern a promoure la 
subscripció d'un Pacte d'Estat en matèria de Violència de Gènere, pel Govern de la 
nació, les Comunitats Autònomes i ciutats amb Estatut d'Autonomia i la Federació 
Espanyola de Municipis i Províncies, que continuï impulsant polítiques per a 
l'erradicació de la violència sobre les dones com una veritable política d'Estat. El 
Congrés, en la seva sessió plenària del 28 de setembre de 2017, va aprovar, sense 
cap vot en contra, l'Informe de la Subcomissió per a un Pacte d'Estat en matèria de 
violència de gènere. 
 
D’altra banda, la Comissió d'Igualtat del Senat va decidir, el 21 de desembre de 
2016, la creació d'una Ponència que estudiés i avalués, en matèria de violència de 
gènere, els aspectes de prevenció, protecció i reparació de les víctimes, analitzés 
l'estratègia per a aconseguir i implementar un Pacte d'Estat contra la Violència de 
Gènere i examinés la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre. El 13 de setembre 
de 2017, el Ple del Senat va aprovar, per unanimitat, l'Informe de la Ponència 
d'Estudi per a l'elaboració d'estratègies contra la violència de gènere. 
 
Els informes de Congrés i Senat, contenen un conjunt de propostes per a prevenir i 
combatre la violència contra les dones i la violència domèstica, i per a millorar en la 
resposta que, des de les Institucions, es proporciona a les dones víctimes i a les 
seves filles i fills menors o als menors sota el seu guarda, tutela o acolliment. 
 
Comptem, per tant, amb un gran acord polític i social, que recull el compromís de la 
societat en la lluita contra la violència de gènere, que ha deixat de ser un assumpte 
privat per a esdevenir  una qüestió d'estat. Un pacte necessari davant les dades 
esgarrifoses sobre la violència que suporten les dones pel fet de ser-ho i de la qual 
també es veuen afectats els seus fills i filles. 
 
Una de les mesures del Pacte d'Estat contra la violència de gènere planteja la 
necessitat d'adoptar les modificacions legals oportunes perquè l'Administració local 
pugui dur a terme actuacions de promoció de la igualtat entre homes i dones, i 
també contra la violència de gènere, ja que es tracta de l'administració més pròxima 
a la ciutadania i, per tant, a les víctimes. En aquest sentit, es planteja que aquestes 
qüestions han de formar part del catàleg de matèries recollit com de competència 
pròpia dels municipis en l'article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local.  
 
Per tant, era imprescindible la modificació de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, per a 
permetre el desenvolupament de polítiques contra la violència de gènere. Aquesta 
reforma va ser duta a terme pel Reial decret llei 9/2018, de 3 d'agost, de mesures 
urgents per  desenvolupar el Pacte d'Estat contra la violència de gènere. 
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Segons l'última macroencuesta sobre la violència de gènere realitzada pel Ministeri 
de Sanitat i Igualtat: 
 

 El 12,5% de les dones majors de 16 anys han sofert violència de gènere 
alguna vegada en la seva vida, la qual cosa en termes absoluts suposa 2,5 
milions de dones a Espanya. 

 El 2,7% de les dones majors de 16 anys han sofert violència en l'últim any. 
 El 64% dels fills i filles de les víctimes van presenciar els episodis de 

violència. 
 Però, només el 28,6% va presentar denúncia.  

 
Malgrat aquestes dades demolidores que expliquen per si sols la necessitat de 
polítiques específiques, també hi ha unes altres que van indicant els canvis que 
s'estan produint, entre elles: 
 

 El 77,6% han aconseguit sortir de la violència de gènere. 
 El 45% han acudit a algun servei d'ajuda mèdica, social o legal. 

 
No obstant això, malgrat la utilitat i del reconeixement internacional rebut per la llei 
integral, de l'important procés de presa de consciència social que s'ha produït al 
nostre país sobre la gravetat de la violència contra les dones i el gran obstacle que 
això suposa per a la convivència democràtica, malgrat tot això, avui, algunes forces 
polítiques plantegen una demolició de tota l'estructura de prevenció, atenció i 
protecció de les dones víctimes de violència masclista i per a això compten amb la 
complicitat de partits polítics disposats a laminar el dret de les dones a una vida 
lliure de violència; com si 976 dones assassinades des que tenim dades, i una 
mitjana de 150.000 denúncies anuals per maltractament no fossin raons suficients 
per a rebutjar i aïllar els qui sense embuts fan del masclisme la seva bandera 
política. 
 
El compromís de les forces polítiques amb la democràcia i l'Estat de Dret exigeix un 
compromís amb la vida i amb la llibertat de les dones, un compromís ferm en pro 
d'una política sostinguda per a erradicar la violència de gènere. No podem, no hem 
de posar en perill el present i futur de les dones i dels seus fills i filles. 
 
Així ho exigeix la societat, i en particular, les organitzacions de dones que saben 
que en aquesta matèria només s'aconsegueixen avanços si hi ha un compromís de 
totes les forces polítiques i socials per a col·locar en l'agenda política la lluita contra 
totes les formes de violència contra les dones. 
 
Per totes aquestes raons, es fa necessari augmentar els esforços contra la violència 
de gènere, mantenir-la com a prioritat política i democràtica, aïllar els violents i els 
qui els donen cobertura política, i exigir que es reforci el sistema de protecció per a 
les dones víctimes i es desenvolupin tots els recursos i mesures que es contemplen 
en el Pacte d'Estat en matèria de violència de gènere. 
 
Per tot això, els grups signants presenten la següent 
 
PROPOSTA DE MOCIÓ 
 
El ple de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana acorda: 
 

1. Reforçar i continuar posant en valor les mesures contingudes en Pacte 
d'Estat en matèria de violència de gènere amb l'objectiu de combatre el 
terrorisme masclista, el problema més greu que sofreix actualment la 
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societat espanyola i catalana que és fruit d'una cultura i educació 
profundament antidemocràtica i que parteix de la idea de la superioritat de 
l'home sobre la dona.  

2. Manifestar la seva repulsa a totes les manifestacions d'aquesta violència, el 
seu compromís amb les víctimes i declarar tolerància zero amb els 
maltractadors. 

3. Expressar el seu rebuig a qualsevol posicionament polític que propugni 
l'eliminació o menyspreu de les mesures de protecció de les dones enfront de 
la violència masclista, així com el drama social i les conseqüències que té per 
a les víctimes. 

4. En aquest sentit, rebutjar l'adopció de qualsevol tipus d'acord, explícit o 
implícit, amb formacions que plantegen la supressió o reducció de les 
mesures de protecció de les dones, donant així cobertura a polítiques 
irresponsables que comporten un altíssim risc d'agreujar el problema. 

5. En el marc del reforç de les iniciatives per a combatre aquesta xacra, es 
compromet a impulsar l'aplicació de la Llei de mesures de protecció integral 
contra la violència de gènere i la Llei del dret de les dones a erradicar la 
violència masclista, en coordinació amb tots els poders públics. 

 
Intervencions  
 
El regidor Abraham Requena, explica la moció i en llegeix els seus acords. 
Les regidores Anna Montes i Cristina Gallego, li agraeixen la presentació d’aquest 
moció.  
 
  
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat 
 
 
8.- Moció que present el Grup Socialista per la Defensa de la Convivència, 
les Llibertats i la Democràcia 
 
Atès que sempre hem treballat per a la consecució d’una societat democràtica, 
igualitària i per la justícia social com a base del progrés compartit. 
Atès que al llarg d’aquests anys hem aconseguit prosperar com a societat, avançar 
en drets socials i llibertats i aprofundir en el camí democràtic que va emprendre el 
nostre país. 
Atès que com a societat hem sabut fer front a reptes col·lectius, hem sabut estar 
units en els moments més durs de la nostra història, com quan vàrem viure els 
efectes del terrorisme, i hem treballat sempre per a la cohesió social i la pluralitat. 
Atès que així és com hem transformat pobles i ciutats d’arreu del territori i com hem 
construït els millors anys del nostre país. 
Atès que la crisi econòmica va comportar una greu sacsejada també del nostre 
sistema polític i les institucions i davant d’aquesta situació hem defensat sempre la 
necessitat d’avançar en un aprofundiment democràtic per enfortir-nos com a 
societat, amb esperit constructiu i voluntat de preservar els avenços aconseguits. 
Atès que, no obstant tot això, vivim l’auge de moviments populistes, el creixement 
del nacionalisme i l’extrema dreta al conjunt d’Europa. Uns moviments que imposen 
una retòrica de l’enfrontament, que neixen, viuen i creixen amb el conflicte i que 
s’alimenten de les desigualtats socials. Ho hem vist a Catalunya, i ara també amb 
els resultats de les eleccions a Andalusia. 
Atès que aquests moviments representen una amenaça real al que ha estat la 
nostra lluita per a la consecució d’una societat més justa, lliure, igualitària, 
feminista, fraternal i plural, així com dels valors de l’europeisme que han contribuït 
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al major període de pau al continent. Aquests valors avui es veuen amenaçats i com 
a demòcrates estem disposats a fer-hi front. 
Atès que el conflicte independentista ha alimentat aquesta confrontació i recorre 
sovint a la retòrica de l’enfrontament que malmet la cohesió social i la convivència. 
Apel·lacions a vies eslovenes o similars són d’una irresponsabilitat sense 
precedents, que posen en risc tot el que s’ha aconseguit fins ara, tot el progrés 
guanyat en aquests anys de democràcia. 
Atès que cohesió social i convivència són dos bens preuats que cal preservar per 
damunt de tot. A la vegada estem convençuts que és només des del respecte a 
totes les idees, el respecte a la llei i a les institucions, que serem capaços de traçar 
un futur millor. 
Atès que, malgrat la utilitat i el reconeixement internacional rebut per la llei integral 
contra la violència de les dones, de l'important procés de presa de consciència social 
que s'ha produït al nostre país sobre la gravetat de la violència masclista i el gran 
obstacle que això suposa per a la convivència democràtica, malgrat tot això, avui, 
algunes forces polítiques plantegen una demolició de tota l'estructura de prevenció, 
atenció i protecció de les dones víctimes de violència masclista 
Per tot això, el Grup Socialista a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana presenta 
per a la seva consideració i adopció els següents ACORDS: 
 

1. Ens comprometem a barrar el pas a les institucions de Catalunya a les forces 
d’extrema dreta, establint un cordó sanitari perquè no arribin al poder, i a la 
vegada a denunciar els discursos que incitin a l’odi i la intolerància als 
nostres pobles i ciutats i que amenacen drets i llibertats aconseguits en 40 
anys de democràcia. 
 

2. Instem, especialment a partits com C’s i PP de Catalunya, a recuperar 
l’esperit constitucional i els valors europeistes per rebutjar qualsevol tipus 
d’aliança amb formacions d’extrema dreta com VOX. A la vegada instem a 
les formacions independentistes a separar-se del discurs de la confrontació i 
comprometre’s amb el respecte a les institucions. Instem al conjunt de 
formacions polítiques a treballar pel respecte i la convivència. 
 

3. Expressem el nostre rebuig a qualsevol posicionament polític que propugni 
l'eliminació o menyspreu de les mesures de protecció de les dones enfront de 
la violència masclista, així com el drama social i les conseqüències que té per 
a les víctimes. I en aquest sentit, rebutgem l'adopció de qualsevol tipus 
d'acord, explícit o implícit, amb formacions que plantegen la supressió o 
reducció de les mesures de protecció de les dones, donant així cobertura a 
polítiques irresponsables que comporten un altíssim risc d'agreujar el 
problema. 
 

4. Impulsarem des del món local un Pacte per la Convivència, amb l’objectiu de 
preservar aquest bé als barris, carrers i places d’arreu del país; vetllar per la 
neutralitat en l’espai públic i les institucions, per la cohesió social i treballar 
per eliminar els discursos d’odi i intolerància. 
 

5. Exigim al Govern de la Generalitat de Catalunya revertir urgentment les 
polítiques de retallades i de desmantellament dels serveis públics que han 
afeblit greument l’estat del benestar. Aquest afebliment dels serveis públics i 
l’increment de les desigualtats alimenten l’aparició dels populismes. 
 

6. Exigim al Govern de la Generalitat un Pla de Xoc als Barris per enfortir els 
ajuntaments, recuperar urgentment la Llei de Barris dels governs 
catalanistes i d’esquerres i impulsar les inversions necessàries per a garantir 



 

Pàgina 15 de 21 

el futur als nostres pobles i ciutats, especialment a aquells barris amb greus 
problemes d’exclusió social. Només assegurant un present digne i unes 
institucions compromeses amb la transformació de la realitat social del país 
aconseguirem atacar d’arrel els discursos populistes que fomenten l’odi, la 
por i la divisió a la nostra societat.  
 

7. Exigim a totes les administracions un Pacte per a la Seguretat, per a garantir 
més efectius dels Mossos d’Esquadra realitzant tasques de seguretat 
ciutadana, tasques de prevenció i vetllant per la convivència a l’espai públic 
juntament amb les policies locals i els cossos de seguretat de l’Estat. 
Reivindiquem la seguretat des de l’esquerra perquè sabem que la seva 
absència obre la porta a tots els populismes. 
 

8. Fem una crida al conjunt de la societat civil, associacions i sindicats a sumar-
se en aquesta defensa dels nostres drets i llibertats. Volem impedir 
democràticament que grups i representants d’extrema dreta participin o 
condicionin en la vida diària de tots els nostres col·lectius democràtics. 
Volem evitar que el discurs de l’odi obtingui cap aparença de legitimitat, es 
normalitzi o es banalitzi per mitjà de qualsevol ens democràtic. 
 

9. I promourem declaracions institucionals a tots els municipis de Catalunya en 
defensa de la convivència, les llibertats i la democràcia al món local: cap 
pacte amb l’extrema dreta, cap concessió per a preservar la convivència. 
 

10. Traslladar aquests acords al govern de l'Estat, al govern de la Generalitat de 
Catalunya, als grups parlamentaris del Congrés dels diputats i del Parlament 
de Catalunya, a la Delegació del Parlament Europeu a Barcelona, a la 
Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis. 

 
 
Intervencions  
 

El regidor Abraham Requena, explica la moció i en llegeix els seus acords. 
 
El regidor Pere Cabot explica que votaran en contra de la moció per considerar que 
el contingut de la mateixa es desenfocada i inacceptable arrel dels problemes que 
pateixen la majoria dels catalans malgrat que estan d’acord amb molts dels seus 
acords i com que no ha estat possible consensuar-la, i davant la importància  
presentaran una nova moció en l’apartat d’afers urgents i sobrevinguts en Defensa 
de la Convivència, les Llibertats i la Democràcia. 
 
Els regidors dels altres grups municipals es manifesten en la mateixa línia. 
 
El regidor Abraham Requena lamenta que no hagin pogut arribar a un acord per 
consensuar la moció, i per contra presentin per la via d’urgència un nova moció 
gairebé idèntica que la seva.  
  

Sotmesa la proposta a votació, és rebutjada amb la següent votació: 
 
A favor: 1 PSC 
En contra: 5 PU, 4 I-ERC,  2 PdeCat, 1 ICV-EUIA 
Abstencions:  
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9.- Afers Urgents i sobrevinguts 
 

9.1. El grup d’I-ERC, presenta una moció d’urgència Per la Defensa de la 
Convivència, les Llibertats i la Democràcia. 
L’alcalde informa que poder tractar-la cal que s’aprovi la seva urgència per majoria 
absoluta.  
 
Es sotmet a votació la seva urgència quedant aprovada pels següents vots: 
A favor: 5 PU, 3 I-ERC, 2PDeCAT, 1 ICV-EUA 
En contra: 1 PSC 
 
El Sr. Abraham Requena, creu que aquest moció no justifica la urgència, diu que 
sol·licitarà un informe jurídic per tal de conèixer la urgència de la mocions.  
 
L’Alcalde, respon que la urgència de la moció la vota el ple per majoria absoluta. 
 
A continuació el grup d’I-ERC llegeix la següent moció:  
 
MOCIÓ PER LA DEFENSA DE LA CONVIVÈNCIA, LES LLIBERTATS I LA 
DEMOCRÀCIA 

 

Atès que la política només te sentit si treballa per a la consecució d’una societat 
democràtica, igualitària i per la justícia social com a base del progrés compartit. 

Atès que al llarg dels últims 50 anys hem aconseguit prosperar com a societat, 
avançar en drets socials i llibertats i aprofundir en el camí democràtic que va 
emprendre el nostre país. 

Atès que com a societat hem sabut fer front a reptes col·lectius, hem procurat estar 
units en els moments més durs de la nostra història, com quan vàrem viure els 
efectes del terrorisme, i hem treballat  per a la cohesió social i la pluralitat. 

Atès que així és com hem transformat pobles i ciutats d’arreu del territori i com hem 
construït els millors anys del nostre país. 

Atès que la crisi econòmica va comportar una greu sacsejada també del nostre 
sistema polític i les institucions i davant d’aquesta situació hem defensat sempre la 
necessitat d’avançar en un aprofundiment democràtic per enfortir-nos com a 
societat, amb esperit constructiu i voluntat de preservar els avenços aconseguits. 

Atès que, no obstant tot això, vivim l’auge de moviments populistes, el creixement 
del nacionalisme excloent dels Estats i l’extrema dreta al conjunt d’Europa. Uns 
moviments que imposen una retòrica de l’enfrontament, que neixen, viuen i creixen 
amb el conflicte i que s’alimenten de les desigualtats socials. Ho hem vist a 
Catalunya, i ara també amb els resultats de les eleccions a Andalusia. 

Atès que aquests moviments representen una amenaça real al que ha estat la 
nostra lluita per a la consecució d’una societat més justa, lliure, igualitària, 
feminista, fraternal i plural, així com dels valors de l’europeisme que han contribuït 
al major període de pau al continent. Aquests valors avui es veuen amenaçats i com 
a demòcrates estem disposats a fer-hi front. 

Atès que cohesió social i convivència són dos bens preuats que cal preservar per 
damunt de tot. A la vegada estem convençuts que és només des del respecte a 
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totes les idees, el respecte a la llei i a les institucions, que serem capaços de traçar 
un futur millor. 

Atès que, malgrat la utilitat i el reconeixement internacional rebut per la llei integral 
contra la violència de les dones, de l'important procés de presa de consciència social 
que s'ha produït al nostre país sobre la gravetat de la violència masclista i el gran 
obstacle que això suposa per a la convivència democràtica, malgrat tot això, avui, 
algunes forces polítiques plantegen una demolició de tota l'estructura de prevenció, 
atenció i protecció de les dones víctimes de violència masclista 

Per tot això, es presenta a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana presenta per a 
la seva consideració i adopció els següents ACORDS: 

1. Ens comprometem a barrar el pas a les institucions de Catalunya a les forces 
d’extrema dreta, establint un cordó sanitari perquè no arribin al poder, i a la 
vegada a denunciar els discursos que incitin a l’odi i la intolerància als 
nostres pobles i ciutats i que amenacen drets i llibertats aconseguits en 40 
anys de democràcia. 
 

2. Instem, especialment a partits com C’s i PP de Catalunya, a recuperar 
l’esperit constitucional i els valors europeistes per rebutjar qualsevol tipus 
d’aliança amb formacions d’extrema dreta com VOX. A la vegada exigim a les 
formacions nacionalistes espanyoles, defensores de la unitat d’Espanya, a 
tenir un respecte escrupolós amb la llibertat d’expressió i la democràcia, a 
respectar escrupolosament el dret d’autodeterminació de tots els pobles, el 
dret de totes les persones a defensar les seves idees i els seus projectes 
polítics tant al carrer com a les institucions, a preservar i defensar la 
presumpció d’innocència i la separació de poders i a separar-se del discurs 
de la confrontació i comprometre’s amb el respecte a les institucions. Instem 
al conjunt de formacions polítiques a treballar pel respecte i la convivència. 
 

3. Expressem el nostre rebuig a qualsevol posicionament polític que propugni 
l'eliminació o menyspreu de les mesures de protecció de les dones enfront de 
la violència masclista, així com el drama social i les conseqüències que té per 
a les víctimes. I en aquest sentit, rebutgem l'adopció de qualsevol tipus 
d'acord, explícit o implícit, amb formacions que plantegen la supressió o 
reducció de les mesures de protecció de les dones, donant així cobertura a 
polítiques irresponsables que comporten un altíssim risc d'agreujar el 
problema. 
 

4. Impulsarem des del món local un Pacte per la Convivència, amb l’objectiu de 
preservar aquest bé als barris, carrers i places d’arreu del país; vetllar per la 
cohesió social i treballar per eliminar els discursos d’odi i intolerància. 
 

5. Exigim al Govern de l’Estat Espanyol l’eliminació del dèficit fiscal i un 
finançament adequat a la Generalitat de Catalunya per revertir urgentment 
les polítiques de retallades i de desmantellament dels serveis públics que han 
afeblit greument l’estat del benestar. Aquest afebliment dels serveis públics i 
l’increment de les desigualtats alimenten l’aparició dels populismes. 
 

6. Exigim al Govern de l’Estat Espanyol un finançament adequat de la 
Generalitat per poder elaborar un Pla de Xoc als Barris per enfortir els 
ajuntaments, recuperar urgentment la Llei de Barris dels governs 
catalanistes i d’esquerres i impulsar les inversions necessàries per a garantir 
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el futur als nostres pobles i ciutats, especialment a aquells barris amb greus 
problemes d’exclusió social. Només assegurant un present digne i unes 
institucions compromeses amb la transformació de la realitat social del país 
aconseguirem atacar d’arrel els discursos populistes que fomenten l’odi, la 
por i la divisió a la nostra societat.  
 

7. Exigim a totes les administracions un Pacte per a la Seguretat, per a garantir 
més efectius dels Mossos d’Esquadra realitzant tasques de seguretat 
ciutadana, tasques de prevenció i vetllant per la convivència a l’espai públic 
juntament amb les policies locals i els cossos de seguretat de l’Estat. 
Reivindiquem la seguretat des de l’esquerra perquè sabem que la seva 
absència obre la porta a tots els populismes. 
 

8. Fem una crida al conjunt de la societat civil, associacions i sindicats a sumar-
se en aquesta defensa dels nostres drets i llibertats. Volem impedir 
democràticament que grups i representants d’extrema dreta participin o 
condicionin en la vida diària de tots els nostres col·lectius democràtics. 
Volem evitar que el discurs de l’odi obtingui cap aparença de legitimitat, es 
normalitzi o es banalitzi per mitjà de qualsevol ens democràtic. 
 

9. I promourem declaracions institucionals a tots els municipis de Catalunya en 
defensa de la convivència, les llibertats i la democràcia al món local: cap 
pacte amb l’extrema dreta, cap concessió per a preservar la convivència. 
 

10. Traslladar aquests acords al govern de l'Estat, al govern de la Generalitat de 
Catalunya, als grups parlamentaris del Congrés dels diputats i del Parlament 
de Catalunya, a la Delegació del Parlament Europeu a Barcelona, a la 
Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis. 
 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb la següent votació: 
 
A favor:  5 PU, 4 I-ERC,  2 PdeCat, 1 ICV-EUIA 
En contra: 1 PSC 
Abstencions:  

 
 
9.2. El grup municipal d’ICV-EUiA conjuntament amb el grup municipal d’I-

ERC, presenten una moció d’urgència de suport dels presos i exiliats polítics.  

L’alcalde informa que poder tractar-la cal que s’aprovi la seva urgència per majoria 
absoluta.  
 
Es sotmet a votació la seva urgència quedant aprovada pels següents vots: 
A favor: 5 PU, 3 I-ERC, 2PDeCAT, 1 ICV-EUA 
En contra: 1 PSC 
 

A continuació  la regidora Elvira Mas llegeix la següent moció:  
 

MOCIÓ EN SUPORT DELS PRESOS I EXILIATS POLÍTICS 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
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Actualment hi ha 9 presos polítics catalans que demà seran traslladats a Madrid per 
assistir al seu judici. 

Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, líders de les dues principals entitats sobiranistes de la 
societat civil catalana, són a la presó acusats de rebel·lió des del 16 d’octubre. 
També pel delicte de rebel·lió, el 2 de novembre, l’Audiència Nacional decretava 
presó incondicional per al vicepresident del Govern de Catalunya, Oriol Junqueras i 
el conseller Joaquim Forn. I el 23 de març, el Tribunal Suprem decreta presó per 
Raül Romeva, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Turull i Josep Rull. 

El seu empresonament és una aberració jurídica i una violació dels drets humans, 
com denuncien entitats com Amnistia Internacional i diversos juristes. 

Catalunya està suportant una indignant envestida repressiva provinent de l’Estat 
espanyol contra els drets i les llibertats de la nostra nació.  

I el que és més indignant és que s’acusa els nostres presos polítics d’atacar la 
Constitució espanyola per haver intentat exercir el dret d’autodeterminació, un dret, 
diuen, que no està reconegut per la Constitució espanyola de 1978. Però això és 
fals. 

En efecte, l’article 96.1 de la Constitució de 1978 diu literalment: “Los tratados 
Internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, 
formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones solo podrán ser 
derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o 
de acuerdo con las normas generales del derecho internacional.” 

La Carta de les Nacions Unides de 1945 va ser subscrita per l’Estat espanyol el 14 
de desembre de 1955 i va ser publicada en el BOE núm. 275 de 16 de novembre de 
1990, pàgines 33.862 a 33.870.  

El Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics de 1966 va ser ratificat per l’Estat 
espanyol amb efectes de 27 de juliol de 1977 i va ser publicat en el BOE núm. 103 
de 30 d’abril de 1977, pàgines 9.337 a 9.343. 

El Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals de 1966 va ser 
ratificat per l’Estat espanyol amb efectes de 27 de juliol de 1977 i va ser publicat en 
el BOE núm. 103 de 30 d’abril de 1977, pàgines 9.343 a 9.347. 

La Carta de les Nacions Unides en el seu article 1, punt 2, diu: “Los propósitos de 
las Naciones Unidas son: fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas 
en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación 
de los pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para favorecer la paz universal.” 

L’article 1, punt 1, tant del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics com del 
Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals tenen una redacció 
idèntica, que és la següent: “Todos los pueblos tienen el derecho de libre 
determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política 
y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural”. 

Per tot això, és indiscutible que el dret de lliure determinació dels pobles, o 
autodeterminació, està reconegut dins la Constitució espanyola.  

D’altra banda, l’article 10, punt 2 de la Constitució espanyola diu: “Las normas 
relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución 
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reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias 
ratificados por España”. 

Això vol dir que aquests drets, inclòs el d’autodeterminació, s’han de respectar 
sense necessitat de cap Reglament ni Ordre ministerial que en desenvolupi 
l’aplicació.  

És evident, doncs, que l’acusació es basa en una falsedat escandalosa.  

És per tot això que sol·licitem al Ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana 
l’adopció dels següents 

ACORDS 

1- Manifestar i reiterar la nostra repulsa a les actuacions il·legals de l’Estat 
espanyol. 

2- Expressar la nostra solidaritat amb totes les persones preses o 
processades que han intentat exercir el dret d’autodeterminació, i amb 
tots els alcaldes i alcaldesses que van fer possible l’exercici dels nostres 
drets. 

3- Exigim la llibertat immediata dels presos i preses i l’arxivament de tots 
els procediments contra les persones perseguides judicialment per l’Estat 
espanyol en la seva ofensiva contra les llibertats i drets fonamentals a 
Catalunya. 

4- Donar suport a la vaga i les mobilitzacions convocades per aquests 
motius. 

5- Comunicar aquest acord als grups polítics al Parlament de Catalunya, a 
les entitats municipalistes, a la famílies dels empresonats, a l’Associació 
Catalana pels Drets Civils, a Òmnium Cultural, a l’Assemblea Nacional 
Catalana i a la Associació de Municipis per la Independència. 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb la següent votació: 
 
A favor:  5 PU, 4 I-ERC,  2 PdeCat, 1 ICV-EUIA 
En contra: 1 PSC 
Abstencions:  
 
 
10.- Precs i preguntes 
 
La regidora Elvira Mas, en relació als punts d’emergència de recollida de residus, 
comenta que estan molts bruts, i fa un prec per demanar la instal·lació de càmeres 
de vigilància i ordenances per poder sancionar l’incivisme. 
 
Pregunta com està el procés de la plaça de tècnic de joventut. 
La regidora Anna Montes li respon que la convocatòria sortirà el proper mes de 
febrer o març i entre els mesos d’abril i maig s’espera que estigui coberta la plaça. 
 
El regidor Ramon Vilageliu pregunta per la licitació de les obres de l’Escola Bressol la 
Font del Rieral.  
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L’alcalde respon que la licitació ha quedat deserta, per no haver-se presentat cap 
empresa i es plantegen fer una ronda de negociació amb diferents empreses per 
esbrinar-ne el motiu, abans de fer una nova licitació.  
 
El regidor Ramon Vilageliu pregunta sobre les obres del Col·lector de Can Met. 
L’alcalde respon que estan aturades pendents d’aprovació de modificació del 
projecte, ja que l’itinerari que preveia el projecte inicial i que passava per mig del 
torrent de les Tres Pedres, l’ACA l’ha rebutjat. Es preveu que el cost del nou itinerari 
encareixi l’obra en uns 200.000 euros que ja ha avançat l’ACA, que se’n faran càrrec 
ells.  
 
El regidor Pere Cabot pregunta per la concessió de les instal·lacions esportives de 
Pinedes del Castellet.  
 
L’alcalde respon que tal i com ha informat en el punt de l’ordre del dia d’ informació 
diversa, s’ha contractat per un període de 4 mesos, la cessió de les instal·lacions de 
bar de l’equipament municipal Pinedes del Castellet i la gestió de les pistes 
esportives fins a la nova adjudicació de la concessió, a l’actual prestador del servei 
de bar de les instal·lacions de Pinedes del Castellet. 
   
 
I a ¾ de 10 del vespre es dóna per finalitzada la sessió i s’estén aquesta acta, i jo, 
la secretària accidental, ho certifico, amb el vist-i-plau de l’Alcalde. 
 
 
L’Alcalde       Lurdes Gimeno Maspons  
Francesc Bonet Nieto 


