FRANCESC ALMANSA DÍEZ, secretari interventor acctal. de l'Ajuntament de
BEGUES,
CERTIFICO: Que en el Ple de l'Ajuntament en la sessió extraordinària del dia 30 de
novembre de 2011, es van adoptar els següents acords:
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS DE
DATES 28-9-11 I 26-10-11.
Sotmeses a votació s’aproven per majoria absoluta les actes de les sessions de
dates 28-9-2011 i 26-10-2011, amb el resultat següent: els vots a favor (9) de
l’alcaldessa M. Mercè Esteve Pi i dels regidors Jordi Oriola San Nicolás, Joan Molina
Molina (de CiU); Josefa Redondo Solís, Fernando Moya Cantarero, Antonio Melchor
Pinar (de PP); Sadurní Vendrell Masip (de TxB); Margarida Camprubí Vendrell, Joan
Capellades Vendrell (de GdeB) i l’abstenció (4) dels regidors Ramon Guasch
Viñas, Almudena Cano Rivas, Pere Ventura Santiago (de ICV-EPM); Jaume Olivella
Riba (de ERC).
2.- DESPATX OFICIAL.
•

Donar compte decrets.

De data 29-8-11, (739) pel que es contracta el Sr. Albert Escala Ollé mitjançant un
contracte d’obra o servei determinat pel període del 29 d’agost al 9 de setembre de
2011 per poder oferir el servei d’aula d’estudi en època d’exàmens.
De data 1-9-11, (738) pel que es contracta la Sra. M. Carmen Zurriaga Ràfols
mitjançant un contracte d’interinitat a temps parcial amb una jornada de 15 hores
setmanals a partir del dia 1 de setembre de 2011 i fins que la plaça es cobreixi de
manera definitiva per fer el seguiment dels nens de la llar d’infants municipal.
De data 5-9-11, (737) pel que es contracta les educadores següents per al curs 20112012 amb motiu de les vacants existents:
- Alba Pabón Sans (cont. obra o servei temps parcial)
- Pilar Gracia Cantero (cont. obra o servei)
Pel que es contracta les auxiliars educadores següents per al curs 2010-2011 amb
motiu de les vacants existents:
- Miriam Mora Mateo (cont. obra o servei)
- Victoria Ruiz Mateo (cont. obra o servei)
- M. José Solana Garrido (cont. obra o servei)
- Ana López Sala (cont. obra o servei)
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-

Clara Fernández Urpí (cont. obra o servei)
Maira Mantas Hernández (cont. obra o servei)
Sara Mora Jiménez (cont. obra o servei)

De data 29-9-11, (817) pel que es contracta a proposta de la directora de la llar
d’infants i d’acord amb la borsa de treball, per raons de màxima urgència, la Sra. M.
Antònia Pallicer Bordoy mitjançant un contracte d’interinitat a partir del dia 29 de
setembre de 2011 per substituir la treballadora Imma Barroso Castillo que es troba de
baixa per malaltia.
De data 7-10-11, (836) pel que es contracta al Sr. Alfonso Papio Porcelli i la Sra.
Lourdes Flor Calderón mitjançant un contracte d’obra o servei determinat pel període
del 10 d’octubre de 2011 fins al 9 de gener de 2012 per a suport a la regidoria de
promoció econòmica amb caràcter de màxima urgència durant el període màxim de
tres mesos amb tasques relacionades amb l’impost de vehicles de tracció mecànica
que han d’estar finalitzades abans de l’1 de gener de 2012, primer dia del període
impositiu de l’impost, consistents principalment en accions de captació d’empreses
que matriculin els seu vehicles a Begues; així com per aconseguir que empreses de
marqueting i publicitat portin els seus clients al Mur per fer presentacions de
productes.
De data 13-10-11, (840) pel que es contracta la Sra. Eugènia Julià Pinyol mitjançant un
contracte d’obra o servei determinat a temps parcial, pel període del 13 d’octubre de
2011 al 30 de juny de 2012, com a professora de català per adults dels cursos a
distància.
De data 14-10-11, (847) pel que es contracta la Sra. Berta Sans Jardí mitjançant un
contracte d’acumulació de tasques pel dia 15 d’octubre de 2011 per poder donar
suport en les tasques de venda de tiquets per a la Festa del Most.
De data 27-10-11, (895) pel que es contracta, a proposta de la directora de la llar
d’infants i d’acord amb la borsa de treball, per raons de màxima urgència, la Sra. M.
Antònia Pallicer Bordoy mitjançant un contracte d’interinitat a partir del dia 27
d’octubre de 2011 per substituir la treballadora Victoria Ruiz Mancebo que es troba de
permís.
•

Donar Compte Moció 47/IX del Parlament de Catalunya, sobre
les relacions i els compromisos institucionals amb els
Ajuntaments.
Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el 20 d’octubre de 2011, d’acord amb l’article
139 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern
sobre las relacions i els compromisos institucionals amb els ajuntaments (tram. 3022

00067/09), presentada per la diputada Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari
Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Partit Popular de
Catalunya (reg. 21942), pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 21953), pel Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya (reg. 22105), pel Subgrup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 22171).
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament, ha aprovat la
següent
Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Fer públiques i trametre als grups parlamentaris, en el termini de dos mesos, les
dades sobre el deute de la Generalitat, agregades i desagregades, amb els
ajuntaments, els consells comarcals i altres ens locals.
b) Fer públiques i trametre als grups parlamentaris, en el termini de dos mesos, les
dades sobre els compromisos pluriennals vigents de la Generalitat amb els ens
locals, de manera agregada i desagregada.
c) Abonar als ens locals, abans d’acabar l’any 2011, el deute que la Generalitat hi
tingui pendent, i, en els casos que això no sigui possible, fixar, també abans
d’acabar l’any, un calendari per al pagament del deute de la Generalitat amb els
ajuntaments que integri el conjunt dels departaments i llurs organismes dependents
i vinculats.
d) Garantir el manteniment de l’aportació econòmica de la Generalitat derivada
d’acords i convenis ja signats que afecti l’exercici de competències municipals i,
especialment, els serveis ja prestats pels ajuntaments que afecten les escoles
bressol, les escoles de música, d’art i dansa i els serveis de benestar social, entre
altres.
e) Integrar les retallades pressupostàries, en el cas que n’hi hagi, en un sol paquet
per tal que els ajuntaments puguin fer llurs previsions, i mirar d’aplicar-les amb
caràcter de futur per a facilitar la previsió de control de la despesa dels
ajuntaments.
f) Promoure un acord de govern per tal que, de conformitat: amb l’article 219.3 de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya, en l’elaboració de tots els projectes de llei que
comportin un esforç econòmic afegit o una nova càrrega financera als ens locals no
siguin aprovats sense la consignació pressupostària corresponent, i analitzar totes
les lleis vigents que comportin un esforç difícil d’assumir avui pels ajuntaments i, en
la mesura del possible, fer-ne una revisió.
g) Aplicar el principi de lleialtat institucional en les seves relacions amb els ens
locals prenent el compromís de negociar-hi prèviament les mesures que tingui
previstes i que poden afectar a les institucions municipals, i informar-lo prèviament
de les mesures que pensa aplicar, si aquestes afecten els ens locals.
h) Donar suport als ajuntaments catalans en la negociació amb el Govern de l’Estat
per a evitar les conseqüències que derivarien de la devolució que aquest reclama de
la diferencia dels imports de les transferències que va atorgar a compte als
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municipis els anys 2008 i 2009, a causa d’una previsió errònia feta per la mateixa
Administració de l’Estat.
i) Negociar amb les associacions representatives d’ens locals un acord per a
l’estabilitat econòmica dels ajuntaments, que hauria de definir actuacions concretes
el proper mes de novembre.
3.- APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DEL
CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ LOCAL PÚBLICA DEL
BAIX LLOBREGAT DELTA.
A l’empara del que disposava l’article 3.3 de la Llei 41/1995, de 22 de desembre, de
televisió local per ones terrestres, aleshores vigent, i del que disposa l’article 33.2 de
la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la Comunicació Audiovisual de Catalunya, els
Ajuntaments de Begues, Castelldefels, Gavà, El Prat de Llobregat, Sant Boi de
Llobregat, Sant Climent de Llobregat i Viladecans va acordar la constitució del
Consorci per a la gestió de la televisió local pública del Baix Llobregat Delta,
El referit Consorci té per objecte la gestió conjunta del servei de televisió digital local
corresponent a un dels programes, de gestió pública, dels canals múltiples assignats
a la demarcació del Pla Tècnic Nacional de la Televisió Digital Local, que correspon
territorialment a la comarca del Baix Llobregat.
Tanmateix, les circumstàncies econòmiques sobrevingudes des d’aleshores fins ara,
fan extraordinàriament onerosa per als ajuntaments consorciats la gestió de la
referida televisió digital local consorciada, per la qual cosa es considera necessari
procedir a la dissolució del Consorci.
Atès que l’article 10.h) dels Estatuts del Consorci atribueixen al Ple d’aquest ens
l’acord de dissolució i liquidació del Consorci. Tanmateix, de conformitat amb el que
disposa l’article 24.1 dels Estatuts, aquesta dissolució requerirà l’acord dels
membres del Consorci, adoptat amb el quòrum que contempla l’article 13 dels
mateixos Estatuts, és a dir, amb el vot favorable de la majoria absoluta, o bé
requerirà l’acreditació de la impossibilitat legal o material de complir els objectius
del consorci.
D’altra banda, atès que l’article 25 dels Estatuts del Consorci estableixen que, en cas
de dissolució, cal procedir a la corresponent liquidació patrimonial.
El Ple, amb els vots a favor (11) de l’alcaldessa M. Mercè Esteve Pi i dels regidors
Jordi Oriola San Nicolás, Joan Molina Molina (de CiU); Josefa Redondo Solís,
Fernando Moya Cantarero, Antonio Melchor Pinar (de PP); Sadurní Vendrell Masip
(de TxB); Ramon Guasch Viñas, Almudena Cano Rivas, Pere Ventura Santiago (de
ICV-EPM); Jaume Olivella Riba (de ERC) i els vots en contra (2) dels regidors
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Margarida Camprubí Vendrell, Joan Capellades Vendrell (de GdeB), adopta per
majoria absoluta l’acord següent:
Primer.- APROVAR la dissolució del Consorci per a la gestió de la televisió local
pública del Baix Llobregat Delta i el procés de liquidació d’aquest ens, sense
perjudici de la facultat que correspon al Ple del Consorci per acordar aquesta
dissolució de conformitat amb allò establert als articles 10h) i 24 dels Estatuts de
l’entitat.
Segon.- NOTIFICAR el present acord al Consorci per a la gestió de la televisió local
pública del Baix Llobregat Delta, pel seu coneixement i efectes.
4.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 6/2011.
El Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment la modificació de crèdit 4/2010 en la
sessió celebrada el 28 de setembre de 2011, i publicada al BOP núm. 022011024420,
de 18 d’octubre de 2011.
En el període d’informació pública s’han formulat al·legacions per part dels regidors
d’ICV – EPM, amb data 7 de novembre de 2011 i registre d’entrada núm. 6147.
Vist l’informe de la secretaria - intervenció, i d’acord amb el que disposa l’article 169
del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, el Ple, amb els vots a
favor (7) de l’alcaldessa M. Mercè Esteve Pi i dels regidors Jordi Oriola San Nicolás,
Joan Molina Molina (de CiU); Josefa Redondo Solís, Fernando Moya Cantarero,
Antonio Melchor Pinar (de PP); Sadurní Vendrell Masip (de TxB) i els vots en contra
(6) dels regidors Ramon Guasch Viñas, Almudena Cano Rivas, Pere Ventura
Santiago (de ICV-EPM); Margarida Camprubí Vendrell, Joan Capellades Vendrell (de
GdeB); Jaume Olivella Riba (de ERC), adopta per majoria absoluta l’acord següent:
Primer.- DESESTIMAR les al·legacions presentades per ICV-EPM, d’acord amb els
motius que consten a l’informe de secretaria - intervenció.
Segon.- APROVAR definitivament els suplements de crèdit i crèdits extraordinaris
següents:
SUPLEMENT DE CRÈDIT
13 1321 22103 Combustibles i carburants Policia Local.
Altres despeses indeterminades serv.
15 1501 22699
Territorials
17 1711 21003 Manteniment zones verdes
32 3213 21300 Manteniment maquinaria, instal... Escola
32 3213 22102 Gas Escola.

3.000,00
30.624,66
3.602,70
2.201,21
3.000,00
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32 3245 22611
33 3312 22103
33 3315 22100
33 3315 22102
34 3401 21200
34 3421 21200
34 3421 22101
34 3422 22200
34 3424 22101
34 3425 21200
92 9207 21600
92 9207 22102
92 9207 22103
92 9207 22699

Casal / Colònies d'estiu.
Combustibles i carburants Colmado.
Energia elèctrica La Nau
Gas La Nau
Manteniment instal. Esportives
Manteniment camp de futbol - vestidors
Aigua camp de futbol/vestidors.
Comunicacions telefòniques pavelló.
Aigua piscina mpal.
Manteniment pistes tennis i frontó.
Manteniment equips informàtics
Gas Ajuntament
Combustibles i carburants Ajuntament
Altres despeses indeterminades Ajuntament
TOTAL

CRÈDIT EXTAORDINARI
32 3222 62600 Adquisició ordinadors Institut
33 33701 22714 Casal d'estiu Joves pel Camí Ral
34 3424 47900 Contribució econòmica municipal GEAFE
43 4301 13100 Laboral temporal promoció econòmica
Seguretat social laboral temporal promoció
43 4301 16002
econòmica
43 4321 22706 Estudis i treballs tècnics turisme
TOTAL

3.350,00
1.300,00
1.500,00
2.200,00
1.118,64
1.056,80
1.400,00
950,00
23.000,00
1.654,85
15.200,00
4.500,00
1.000,00
11.000,00
111.658,86

766,93
3.854,45
20.000,00
8.100,00
2.900,00
8.000,00
43.621,38

Amb el següent finançament:
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FINANÇAMENT
Romanent de tresoreria per a despeses
87000
generals
Total

2.259.038,90
2.259.038,90

Tercer.- APROVAR definitivament la transferència de crèdit entre partides de
diferent grup de funció següent:
ALTES
33 33839 22605 Altres festes

3.012,67
TOTAL 3.012,67

BAIXES
92 9242 46800 Subvencions a entitats locals
TOTAL

3.012,67
3.012,67
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Quart.- PUBLICAR la modificació de crèdit 6/2011, per capítols, en el BOP, tal com
explicita l’article 169.3 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
5.- CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS.
De conformitat a l’art. 48.2 f) i 49 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, segons el
qual l’Ajuntament, en exercici de la seva autonomia organitzativa, pot configurar
l’organització municipal creant altres òrgans municipals complementaris.
Es considera necessari crear la Junta de Portaveus, òrgan de negociació política en
el si de l’Ajuntament, que reuneix als portaveus representants de cada grup polític,
elegits pels membres del grup. La Junta de Portaveus tindrà sempre caràcter
deliberant i en les seves sessions no s’adoptaran acords ni resolucions amb força
d’obligar davant tercers.
Per tot això, el Ple municipal per unanimitat dels 13 regidors assistents
adopta l’acord següent:
Primer: CREAR la Junta de Portaveus, l’objecte de la qual serà:
A) Accedir a les informacions que la presidència els proporcioni per a difondrela entre els membres dels diferents grups polítics.
B) Canalitzar les peticions dels grups en relació amb el seu funcionament i amb
la seva participació en els debats corporatius.
C) Consensuar assumptes que es poden presentar a l’aprovació dels òrgans
competents.
Segon: APROVAR la composició de la Junta de Portaveus que serà formada pels
membres següents:
President/a:
•

Sra. Mercè Esteve Pi, Alcaldessa (CIU)

Vocals:
Per Entesa pel Progrés Municipal –Iniciativa per Catalunya-Verds
(EPM-ICV)
-

Sr. Ramon Guasch Viñas, portaveu
Sra. Almudena Cano Rivas, portaveu suplent
7

Per Convergència i Unió (CiU)
-

Sr. Joan Molina Molina, portaveu
Sr. Jordi Oriola San Nicolás, portaveu suplent

Pel Partit Popular (PP)
-

Sra. Josefa Redondo Solís, portaveu
Sr. Fernando Moya Cantarero, portaveu suplent

Per Gent de Begues- Progrés Municipal (GdeB-PM)
-

Sra. Margarida Camprubí Vendrell, portaveu
Sr. Joan Capellades Vendrell, portaveu suplent

Per Tot per Begues (TxB)
-

Sr. Sadurní Vendrell Masip, portaveu

Per Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
-

Sr. Jaume Olivella i Riba, portaveu

Tercer.- DETERMINAR que aquesta Junta de Portaveus es reunirà cada dos
mesos, en l'últim dimecres del mes que no tingui lloc ple ordinari, a les 19,00 hores,
llevat del mes d’agost, i cada vegada que l’Alcaldia - Presidència ho estimi pertinent.
6.- PREC I PREGUNTES.
ICV-E presenten dues mocions com a punts d’URGÈNCIA, sotmesa la urgència a
votació s’aprova per unanimitat dels 13 membres de la Corporació:
1.- Moció presentada per ICV-E el 28-11-11, amb registre d’entrada
6578:
MOCIÓ D’lCV-E Begues INSTANT AL GOVERN DE L’ESTAT A
MODIFICAR LA LLEI HIPOTECARIA AMB LA FINALITAT DE’ REGULAR
LA DACIÓ EN PAGAMENT I ADOPTAR LES MESURES NECESSÀRIES
PER EVITAR ELS DESNONAMENTS PER MOTIUS ECONÒMICS I
GARANTIR EL DRET A L’HABITATGE
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Donat que, abans de l’esclat de la crisi les entitats financeres van facilitar préstec
per damunt del valor de l’habitatge a milers de famílies que comprometien més del
50% dels seus ingressos i amb uns terminis cada vegada més llargs, cosa que ha
contribuït a generar un dels sobre endeutaments privats més alts del món,
Donat que segons les dades del Consell General del Poder Judicial es preveu que
a Catalunya els anys 2011 i 2012 hi puguin haver entre 40.000 i 50.000 execucions
hipotecàries,
Donat que quan això succeeix, les famílies i persones afectades no solament
s’enfronten a la pèrdua del seu habitatge, sinó també a una condemna financera de
per vida: l’entitat bancària interposa una demanda i s’inicia el procés d’execució
hipotecaria que finalitza amb la subhasta de l’immoble. Si la subhasta resta deserta
(cosa que en el context actual de crisi succeeix en el 90% del casos), amb la llei
vigent l’entitat bancària s’adjudica l’habitatge pel 50% del valor de taxació i continua
reclamant el pagament del deute restant, més els interessos i els costos judicials, a
les persones en situació d’insolvència, mitjançant l’embargament de nòmines,
comptes, etc., així com embargaments als avalistes. Es a dir, a més de perdre el seu
habitatge, milers de famílies i persones s’enfronten a una condemna financera de
per vida que es tradueix en una condemna a l’exclusió social i a l’economia
submergida.
Donat que aquesta legislació que permet que les entitats financeres s’adjudiquin
els habitatges pel 50% del valor de taxació no solament és anòmala i no té
comparativa amb les legislacions d’altres països del nostre entorn, sinó que a més
era desconeguda per les famílies quan van signar els contractes hipotecaris. Fet que
es suma a la publicitat enganyosa amb la que es va comercialitzar la majoria
d’aquestes hipoteques, a la sobrevaloració en les taxacions i al llenguatge de difícil
comprensió utilitzat en els contractes que ara es descobreix que en molts casos
amagaven tot tipus de clàusules abusives, com és el cas de les clàusules “terra”.
Donat que considerem inadmissible i totalment injust que en un Estat social i
democràtic de dret, totes les conseqüències de la crisi recaiguin sobre la part més
vulnerable del contracte hipotecari i en canvi les entitats financeres, en bona
mesura responsables de l’actual crisi, rebin ajudes milionàries que surten deis
impostos i pressupostos públics, sense haver d’assumir cap responsabilitat, al
mateix temps que continuen generant milers de milions de beneficis anuals.
Donat que estem davant d’un conflicte social que cada dia afecta a més famílies i
que es concreta en l’àmbit local, ja que són els ajuntaments en un moment de crisi
econòmica com l’actual on es dirigeixen majoritàriament les persones i famílies
afectades a la recerca d’ajuda,
Donat que actualment diverses forces politiques, entitats i moviments socials estan
reclamant la modificació de la regulació hipotecaria incorporant la figura de la dació
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en pagament, de forma que el deutor quedi alliberat de la totalitat del deute
hipotecari amb el lliurament de l’habitatge al banc creditor.
Donat que en un primer moment un jutjat de primera instància de la localitat de
Lizarra i recentment l’Audiència Provincial de Navarra ha dictat una resolució en la
qual considera “suficient" la devolució d’una propietat per cancel·lar un deute
contret amb una entitat bancària i que ha considerat la pretensió de cobrar més
enllà del valor de la propietat com a "moralment rebutjable". Amb aquesta resolució
judicial queda obertament qüestionada la Llei hipotecaria espanyola que no preveu
el dret de dació per algú que no pot pagar la hipoteca.
Donat que, aquesta sentencia, tot i no crear jurisprudència, obre la porta a una de
les peticions més reivindicades durant els últims anys pels col·lectius de titulars
d’hipoteques, amb l’esperança que es modifiqui la normativa actual i, com passa en
d’altres països, es pugui saldar el deute amb el retorn del bé hipotecat.
Considerant que tot el que aquí s’ha exposat vulnera I'actuaI marc jurídic, doncs
el dret a l’habitatge és un mandat constitucional, especialment recollit en l’article 47
de la Constitució espanyola.
Però també en l’article 33, que limita clarament el dret a la propietat privada al
compliment de la seva funció social (i que a dia d’avui s’incompleix sistemàticament
en els pisos buits acumulats per bancs i caixes), o en l’article 24 que garanteix la
tutela judicial (vulnerat en els processos d’execucions hipotecaries on es produeix
clara indefensió).
Així com els compromisos jurídics en matèria de dret a l’habitatge assumits per
l'Estat espanyol al ratificar tractats internacionals vinculants com són, entre altres, la
Declaració Universal de Drets Humans (article 25) i el Pacte Internacional de Drets
Econòmics, Socials i Culturals (article 11), especialment a partir de la seva
Observació General número 4- que concreta el contingut del dret a un habitatge
adequat- i l’Observació General número 7- que defineix els desnonaments forçosos
com una de las principals vulneracions del dret a l’habitatge.
Considerant que tot el que aquí s’ha exposat depèn bàsicament d’una normativa
de competència estatal, però que els seus efectes dramàtics es concreten en l’àmbit
municipal, perquè són els ajuntaments a on s’adrecen majoritàriament les persones
i famílies afectades en cerca d’ajuda. Així, els ajuntaments es converteixen en
doblement perjudicats: en primer lloc perquè es vulneren els drets fonamentals de
la seva població; en segon lloc, perquè en ple context de crisis i fortes retallades
socials, quan els recursos són més escassos que mai, reben totes les peticions
d’ajut de les persones i famílies empobrides.
Considerant que la pèrdua de l’habitatge priva a l’individu o família de tota
residència, i que, a la vegada, la manca de residència exclou de tota via
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administrativa, amb la conseqüència de la pèrdua de drets, impedint a les persones
afectades realitzar-se tant professional com familiarment.
Considerant que, com a conseqüència de l’esmentat anteriorment, els
desnonaments – encara més quan suposen el manteniment d’un deute en forma de
condemna financera- impliquen alts nivells d’¡nseguretat i considerant que els
ajuntaments tenen la responsabilitat de garantir els drets dels seus ciutadans.
Per a tot això, el Ple per unanimitat dels 13 regidors assistents adopta els següents
acords:
Primer.- Demanar al Govern central que, tal i com venen proposant la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca i altres organitzacions socials, aprovi una modificació de
la regularització hipotecaria que inclogui la figura de la dació en pagament, de
manera que, en els casos de residencia habitual, si el banc executa l’hipoteca i es
queda amb l’habitatge, la totalitat del deute (principal, més interessos i costes
judicials) quedi liquidada, tal i com succeeix en altres països de la UE o als EEUU. A
més ha de garantir també, amb efectes retroactius, que quedi condonat el deute
dels qui ja han patit el desnonament en el marc d’una execució hipotecaria.
Segon.- Instar al Govern a aprovar una moratòria o implementar les mesures
necessàries per paralitzar el desnonaments de les famílies i persones en situació
d’insolvència sobrevinguda i involuntària. Pels milers de desnonaments ja produïts,
que s’aprovi amb caràcter d’urgència mesures destinades a que els milers de pisos
buits d’aquests embargaments siguin posats immediatament a disposició de les
famílies/persones desnonades i sense recursos en règim de lloguer social, no
superant el 30% de la renta familiar disponible.
Tercer.- Declarar abusives les clàusules que en el contracte hipotecari fixin un
límit a la variació a la baixa del tipus d’interès variable contractat.
Quart.- Donar trasllat d’aquests acords a la Comissió d’Habitatge del Congrés dels
Diputats, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a la Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca, a les associacions veïnals del municipi i a la Confederació d'Associacions
Veïnals de Catalunya (CONFAVC).
2.- Moció presentada per ICV-E el 28-11-11, amb registre d’entrada
6579:
MOCIÓ D’ICV-E DE L’AJUNTAMENT DE BEQUES PER COMMEMORAR
EL DIA INTERNACIONAL PER L’ERADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA VERS
LES DÓNES
La Llei 5/2008 del Dret de les Dones a eradicar la violència masclista, defineix: “La
violència masclista es aquella que s'exerceix contra les dones com a manifestació
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de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc del sistema de relacions
de poder dels homes sobre les dones i que produïda per mitjans físics, econòmics o
psicològics puguin tenir com a resultat un dany o patiment físic, sexual o psicològic
per a la dona, així com a les amenaces d’aquests actes, la coacció o la privació
arbitraria de llibertat, tant si es produeixen a la vida‘ pública com privada“.
En el marc del 25 de Novembre, dia internacional per l'eradicació de la violència
masclista, la societat civil i les administracions publiques del país manifestem a
través de diferents accions reivindicatives, el rebuig i la condemna de les situacions
de violència que pateixen les dones. Així mateix, expressem el nostre recolzament
absolut i solidaritat a les dones que la pateixen.
Atès que les diferents formes que pren la violència masclista son l’expressió d'una
discriminació que arriba a nivells d'extrema gravetat, absolutament intolerables, que
evidencien la necessitat de transformar l'ordre social i els patrons socials i culturals
de les societats del segle XXI. L'eradicació de la violència no por ser un ideal utòpic,
cal treballar incansablement pel dret a la seguretat i la llibertat de totes les dones. l
cal continuar treballant per la necessària transformació social, intervenint en les
causes estructurals de la discriminació per a eradicar-ne el sexisme.
Atès que l'eradicació de la violència masclista encara es lluny, malgrat els avenços
produïts durant els últims anys d'aplicació de la Llei lntegral contra la Violència de
Género i de la Llei del Dret de les Dones a Eradicar la Violència Masclista, que han
comportat millores significatives i una major consciència social sobre el problema
de la violència que s’exerceix contra les dones. No obstant, cal ser conscients que
queda un llarg camí a recórrer per eradicar aquesta xacra social.
Atès que els esforços i els recursos que s'han destinat en la lluita contra la violència
masclista han trobat en les administracions locals els principals agents impulsors de
polítiques destinades a garantir els drets de les dones a viure lliures de violència. En
aquest sentit, els Ajuntaments han desenvolupat un paper clau i decisiu en el
desplegament de recursos i serveis adreçats a les dones, amb recursos propis i amb
subvencions d‘altres administracions.
Atès que la situació econòmica de crisi en la que ens trobem i les decisions
polítiques dels governs, nacional i estatal, d’afrontar la crisi retallant la despesa
publica i les polítiques socials, generen la màxima preocupació pel risc que aquests
avenços es puguin veure afectats.
Atès que des lCV-EUÏA-EPM reivindiquem la necessitat de prioritzar la política de
proximitat en la lluita contra la violència masclista i, per tant, considerem
imprescindible que els Ajuntaments continuïn desenvolupant i impulsant els
recursos a atenció a les dones i preservant el sistema de finançament d’aquests, a
través de la implicació de la resta d’administracions, tant supralocals com
autonòmiques. La crisi no ha de servir d’excusa per a retallar els drets socials ni els
drets de les dones a viure lliures de violència.
Atès que lo violència masclista respon a una manera de definir les identitats de
gènere i les relacions entre homes i dones, generant un sistema relacional que
perpetua la superioritat dels homes sobre les dones, que assigna diferents atributs,
rols i espais en funció del sexe. l tanmateix, la violència és exercida com un
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instrument de poder que pretén la subordinació a les dones, com o mecanisme de
submissió per tal de consolidar aquest domini de l‘home.
Atès que, es fa evident que lo violència vers les dones no és equiparable a la
violència que poden patir altres persones o col·lectius, ni restringida a l’àmbit privat,
domèstic o familiar.
Atès que les recents mesures empreses pel Departament d’interior en el canvi de
model d’intervenció en matèria de seguretat de les dones, pel qual, s‘ha equiparat la
violència masclista a altres tipus de violències (a infància i gent gran) i se l’ha
restringit o un fenomen que Te lloc en l‘àmbit privat, fent reduccionisme de la
causalitat. Aquest fet comporta la pèrdua de l’abordatge específic de les múltiples
causes de la violència masclista i la vulneració dels drets que reconeixia la Llei del
Dret de les Dones o Eradicar la Violència Masclista.
Per tot això, en el marc del 25 de novembre, dia internacional per l’eradicació de la
violència masclista, el Ple Municipal per unanimitat dels 13 regidors
assistents adopta els següents acords:
1. Instem als governs locals, al Govern de Generalitat i al govern estatal a
comprometre’s en mantenir les dotacions pressupostàries dedicades a la lluita per a
la eradicació de la violència masclista als pressupostos del 2012 i a preservar els
recursos d’atenció i recuperació integral de dones víctimes d’aquestes.
2. Reclamem al Govern de la Generalitat a que abordi la violència masclista en els
termes que estableix lo Llei 5/2008 i a mantenir instruments com el Programa de
Seguretat contra la violència masclista que, en matèria de seguretat, va significar
avenços molt positius en la lluita per l’eradicació d’aquesta.
3. Instem a les diverses institucions a tractar les violències vers les dones en les
seves diferents situacions de manera especifica atès que la naturalesa de la
violència masclista és totalment diferent a la d'altres tipus de violència.
4. Trametre aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, del
Congrés dels Diputats, o l’Institut Català de les Dones, a les associacions
municipalistes, i o les entitats locals i comarcals de dones.
I perquè així consti, i als efectes pertinents, signo la present d’ordre i visada per
l’alcalde, amb la salvetat de l'article 206 del ROF i RJ de les Entitats Locals, a
Begues, a 1 de desembre de dos mil onze.
Vist i plau
L'alcaldessa,

secretari interventor acctal.
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