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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
  
Caràcter:       Ordinari 
Data:           25/03/2021 19:00:00 
Lloc:             sala de plens 
 
 
Assisteixen: 
 
Alcalde: 
Francesc Bonet Nieto 
Regidors: 
Anna Ma Montes Cabot 
Jordi Orriols Vilaró 
Ana Viura Rodilla 
Manel Imedio Bernardo  
Marta Dominguez Gasco 
Jordi Carreras Arisa  
Monica Pons Vilaseca 
Pol Guerra Imedio 
Ramon Vilageliu Relats 
Cristina Gallego Cabanas 
Susana Barroso Valverde 
Abraham Requena Ruiz 
 
Excusen la seva assistència: 
 
 
 
Secretària accidental 
Sergi Ferrer Polo 
 
Interventor accidental 
Bernat Calpe Palma 
 
 
 

 
Telemàticament, el dia 25 de març de 2021, 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 
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3. Donar compte dels Decrets i Resolucions d’Alcaldia 
 
4.     Donar compte de la liquidació del pressupost 2020 de l'Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana 
 
5.     Donar compte de la liquidació del pressupost 2020 de l'Organisme Autònom 
Set Comunicació 
 
6.    Modificació Ordenança Fiscal 16: Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la 
volada de la via pública 2021 
 
7.   Modificació de Crèdit 3/2021 Suplement de Crèdit - Aplicació OPAS 2020 
 
8.  Mocions 
8.1. Adhesió al Manifest del dia Internacional de les Dones- 8 de març de 2021 
 
8.2. Moció per declarar Santa eulàlia de Ronçana municipi feminista 
 
8.3. Moció de suport a l'Amnistia 
 
8.4. Moció contra el tancament de l'empresa Bosch a Lliçà d’Amunt 
 
8.5. Moción para la implantación de un plan local de prevención de suicidio y salud 
mental  
 
8.6. Moción para reclamar que las entidades Locales puedan disponer de un mínimo  
del 10% de los Fondos de Recuperación  procedentes de la Unión Europea 
 
9. Afers urgents i sobrevinguts 
10. Precs i preguntes 

 
 
1.- Aprovació acta anterior 
Aprovació de l’acta del passat ple ordinari del mes de gener de dia 28/01/2021 
 
2.- informació diversa  
 
L’alcalde informa: 
 
 
Informa que la Mancomunitat ha aprovat un pla de violència sexual per l’oci nocturn 
i que tots els ajuntament s’hi adheriran  
 
Informa que ja han finalitzat les obres Torrent Can Met i Can Maset, però que encara 
no està en funcionament ja que resta pendent de la connexió del subministrament 
elèctric en els quadres elèctrics per poder funcionar el bombeig segons projecte.  

Informa també  que s’ha retornat als comerços el 87% dels 10.000 euros previstos 
en ajudes al Pla Covid, en forma de vals descompte.  

Per altra banda informa que hi ha un petit repunt de casos de Covid en els darrers 
dies i, per això, demana seguir amb les mesures de seguretat. 
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3.-Donar compte dels decrets i les resolucions d'alcaldia    
 
L’alcalde dona compte dels decrets i resolucions d’alcaldia dels mesos de setembre i 
octubre de 2020 que inclouen els números del 2021/291  al  2021/73, ambdós 
inclosos 
 
 
4.- Donar compte de la liquidació del pressupost 2020 de l'Ajuntament de 
Santa Eulàlia de Ronçana    
 
 
Atès que a data 5 de març de 2021 es van aprovar, mitjançant decret d’alcaldia 
2020/83 la liquidació pressupostària de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana per 
a l’exercici 2020. 
 
Atès que s’ha posat a disposició còpia de l’expedient de la liquidació a tots els grups 
polítics que formen part de la Corporació. 
 
D’acord amb el que estableix el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, de la 
liquidació del pressupost de l’ajuntament i dels seus organismes autònoms, 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- DONAR COMPTE de l’expedient de la liquidació pressupostària de 
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana de l’exercici 2020. 
 
Intervencions: 

La regidora Marta Dominguez  explica que el resultat pressupostari ajustat de 
l’exercici ha estat de 512.132,18 euros en el cas del Consistori, amb un romanent de 
tresoreria de 903.937,48 euros, i de 1.070,85 euros en el cas de Set Comunicació. El 
grau d’execució de les despeses és del 86,93%, la xifra més baixa de la història 
recent, però marcada per la pandèmia, ja que hi ha actuacions que no s’han pogut 
dur a terme per les restriccions. La regidora afegeix que l’increment dels ingressos ve 
donat pel pla de residus, per la bona feina que està fent la ciutadania amb el Porta a 
Porta. 

 
5.-Donar compte de la liquidació del pressupost 2020 de l'Organisme 
Autònom Set Comunicació    
 
 
Atès que a data 1 de març de 2021 es van aprovar, mitjançant decret d’alcaldia 
2020/79 la liquidació pressupostària de l’Organisme Autònom Set Comunicació per a 
l’exercici 2020. 
 
Atès que s’ha posat a disposició còpia de l’expedient de la liquidació a tots els grups 
polítics que formen part de la Corporació. 
 
D’acord amb el que estableix el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, de la 
liquidació del pressupost de l’ajuntament i dels seus organismes autònoms, 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
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Primer.- DONAR COMPTE de l’expedient de la liquidació pressupostària de l’Organisme 
Autònom Set Comunicació de l’exercici 2020. 

 
 
 
6.-Modificació Ordenança Fiscal 16: Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i 
la volada de la via pública 2021    
 
 
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment 
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, 
de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble 
funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora 
comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, 
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible 
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar provisionalment només per a l’exercici de 2020 la modificació de 
l’Ordenança fiscal 16 Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública 
: 
 
Ordenança Fiscal 16 - Taxa per ocupacions de subsòl, el sòl i la volada de la via 
pública 
 

Disposició transitòria segona 
 
La quota tributària resultant d’aplicar l’epígraf cinquè de l’article 6 sobre les 
Parades, barraques, casetes de venda i similars que s’instal·lin amb motiu de 
les Fires locals organitzades per la Corporació vigent quedarà reduïda en un 
50% per tot l’exercici 2021 per totes les fires locals. 

 
Segon.- L’acord definitiu en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2021, així com el text refós aprovat, serà 
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord 
provisionals, així com el text complet de la Ordenança fiscal modificada, durant el 
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de 
l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
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oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
Quart.- Si en el termini d’exposició pública no es presenten al·legacions, la modificació 
de la Ordenança Fiscal 2021 es considerarà aprovada. 
 

Intervencions  

L’alcalde, explica que es celebren moltes fires i que això ajudarà a impulsar el sector, 
tot i que no siguin valors molt alts, qualsevol ajuda és ben rebuda.  

El regidor Ramon Vilageliu hi està d’acord i ho considera molt oportú i per fer que 
Santa Eulàlia sigui un referent al territori amb fires com Lliga’t a la terra. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat 
 
7.- Modificació de Crèdit 3/2021 Suplement de Crèdit - Aplicació OPAS 2020    
 
La modificació de crèdits número 3/2021 del pressupost de l’Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana implica suplement de crèdit a aplicacions pressupostàries existents 
l’exercici 2021 finançades amb Romanent de Tresoreria per Despeses Generals per 
aplicar despeses Pendents d’Aplicar de l’Exercici 2020.  
 
Vista la resolució de la regidoria relacionada amb la present modificació de crèdit. 
  
Vist l’informe d’Intervenció relacionat amb la present modificació de crèdit. 
 
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 2021. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la Modificació de Crèdit 3/2021 de suplement de crèdit per aplicar 
les Operacions Pendents d’Aplicar al pressupost corresponent a l’exercici 2020. 
 

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3- 2021       
SUPLEMENT DE CRÈDIT       
Despeses en augment       

Aplicació Concepte Consignació 
Actual Modificació Consignació 

Final 
          
7 4411 
223005 TRANSPORT A DEMANDA 34.000,00 198,00 34.198,00 

6 011 
310038 

INTERESSOS PRÉSTEC SANTANDER 
(2019/1/SAN038) (ORD 225) 13.544,48 3.922,22 17.466,70 

3 1621 
214004 

REPARACIÓ VEHICLES RECOLLIDA DE 
RESIDUS 5.000,00 2.721,46 7.721,46 

3 1623 
227006 

SERVEI TRACTAMENT MATERIA 
ORGÀNICA 60.000,00 4.555,20 64.555,20 

3 1621 
227004 

SERVEI DE TRACTAMENT RESIDUS 
MUNICIPALS ORDINARIS INCLÒS CÀNON 35.000,00 2.679,78 37.679,78 

1 920 
225000 TRIBUTS ESTATALS  2.000,00 2.007,56 4.007,56 
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MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3- 2021       
SUPLEMENT DE CRÈDIT       
3 1623 
227009 

SERVEI DE DEIXALLERIA ENTRADES 
BANALS RECOLLIDES 20.000,00 1.293,85 21.293,85 

3 920 
160000 

FUNCIONARIS SEGURETAT SOCIAL 
ADMINISTRACIÓ GENERAL  94.293,12 3.276,70 97.569,82 

1 1532 
226991 DESPESES GENERADES GRUES 1,00 273,46 274,46 

1 920 
227003 SERVEI NETEJA POLICIA 2.495,16 1.495,12 3.990,28 

4 323 
227000 SERVEI NETEJA ESCOLA RONÇANA 63.380,76 2.073,21 65.453,97 

9 342 
227000 SERVEI NETEJA PAVELLÓ 17.072,88 318,96 17.391,84 

4 323 
227001 

SERVEI NETEJA ESCOLA BRESSOL 
L'ALZINA 22.149,96 1.084,45 23.234,41 

2 3321 
227001 SERVEI NETEJA LA BIBLIOTECA 20.001,00 255,16 20.256,16 

4 323 
227002 SERVEI NETEJA ESCOLA LA SAGRERA 70.067,52 3.189,56 73.257,08 

1 920 
227003 SERVEI NETEJA AJUNTAMENT 504,00 2.747,10 3.251,10 

2 231 
465003 

CONVENI CONSELL COMARCAL 
PROFESSIONALS SSBB 27.925,86 10.700,46 38.626,32 

1 920 
224005 PRIMES D'ASSEGURANCES RESTA 43.000,00 150,00 43.150,00 

          
  Total increment   42.942,25   
          
Finançament       

Aplicació Concepte Consignació 
Inicial Modificació Consignació 

Final 
          

87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER 
DESPESES GENERALS 0,00 42.942,25 42.942,25 

          
  Total increment   42.942,25   

 
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.- Aprovar i aplicar les despeses següents al pressupost de la Corporació per a 
l’exercici 2021: 
 

IMPORT CONCEPTE 
198,00 TRANSPORT A DEMANDA DESEMBRE 2020 
3.922,22 INTERESSOS BANC DE SANTADER 

1.662,46 REPARACIÓ VEHICLE MATRICULA 4285KNV: CANVI DE PNEUMÀTICS  (FACT.FV-
CR-00-2020-003619 CBF NAVARRO S. 

454,00 FACTURES REPARACIÓ VEHICLE MATRICUAL 4285KNV: FACT.A/200987 / 
FACT.A/201044 / FACT. A/201065 

605,00 FACTURA REPARACIÓ VEHICLE MATRÍCULA 8775KKD: FACT:FT/2005707 
VEINSUR CANVI PASTILLES 

4.555,20 ENTRADA DE MATÈRIA ORGÀNICA A LA PLANTA DESEMBRE 2020 
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2.679,78 TONES ELIMINADES RESTA DESEMBRE 2020 
408,45 LIQUIDACIÓ IMPOST 583 TERCER TRIMESTRE 2020 
1.599,11 LIQUIDACIÓ IMPOST 583 PERIODE 0A ANUAL 2019 

1.293,85 Entrades a la deixalleria DESEMBRE de 2020.  Banals. / Entrades a la deixalleria 
DESEMBRE de 2020. Verds. 

3.276,70 TRAMITACIÓ INCORRECTE DE LES BAIXES PER COVID-19 
136,73 FACTURA MES DE NOVIEMBRE 2020 

7.670,15 PROFESSIONALS SERVEI BÀSIC ATENCIÓ SOCIAL LIQUIDACIÓ 2N TRIMESTRE 
2020 

3.030,31 PROFESSIONALS SERVEI BÀSIC ATENCIÓ SOCIAL LIQUIDACIÓ 4T TRIMESTRE 
2020 

150,00 ACCIDENTS ADF FESTA DE SANT JOAN 2020 - PENDENT D'APLICAR AL 
PRESSUPOST 

136,73 RETIRADA DE VEHICLES DESEMBRE 2020 

31.778,69 FACTURES PENDENTS APLICAR A 31/12/2020 APLICADES AL 
PRESSUPOST 2021 

 
Quart.- Comunicar el present acord a l’àrea econòmica. 
 
Intervencions: 
 
La regidora Marta Domínguez explica que aquesta modificació de crèdit  serveix per 
dotar pressupostàriament les partides per aplicar la despesa pendent de l’any passat, 
per un import de 42.942,25 euros. Pel que fa al suplement de crèdit per l’aplicació de 
l’OPAS 2020 les despeses que finalment passen a 2021 són de 31.778 euros. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb els següents vots: 
 
A favor: 9 de PU, 2 I-ERC i 1 SER-CP 
En contra: 1 C’s 
Abstencions: 
 
 
8.-Mocions 
 
8.1-Adhesió al Manifest del dia Internacional de les Dones- 8 de març de 
2021 
 
Manifest del Dia internacional de les Dones 
 

8 de Març de 2021 
 
La pandèmia del Covid-19 ha posat de relleu un cop més i de forma especialment 
punyent les greus discriminacions que la nostra societat encara exerceix 
sistemàticament sobre nosaltres les dones. Durant el confinament de març-abril de 
2020 les dones vam manifestar1 en gairebé el 60% que érem nosaltres les persones 
que ens ocupàvem de manera principal o en exclusiva de les tasques domèstiques, 
tot i que la nostra presència en les ocupacions de primera línia era majoritària: 64% 
en venda de productes bàsics, 86% en personal de neteja, 80% en personal de serveis 
socials, 84% en personal de residències per a gent gran i 70% en personal sanitari i 
farmacèutic. 

No sembla que els hàbits patriarcals en la distribució dels usos del temps pel que fa a 
la corresponsabilitat hagin estat afectats pel confinament, tot i que l’increment de la 
convivència d’homes i dones a les llars ho hauria d’haver facilitat. Els estereotips 
encara són ben arrelats en l’imaginari dels homes. Les tasques domèstiques, de cura 
de les persones dependents i de les obligacions escolars de filles i fills han recaigut 
majoritàriament sobre nosaltres. Les dones teletreballant i fent-nos càrrec de tot, 
les dones en primera línia i trobant-nos tot per fer en arribar a casa. Les dones 
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continuem dedicant entre dos i tres cops més de temps a les tasques domèstiques i 
de cura, i això va en detriment de la nostra carrera professional i del nostre temps 
de lleure, que hauria de ser exactament igual d’important que el dels homes, i a més 
minva la nostra salut i el nostre benestar. 

Les dades ens mostren que vam ser les dones les que vam estar més exposades a 
nivell de salut justament en el període de confinament més estricte. Les enquestes 
realitzades van concloure que en gairebé el 60% érem les dones les encarregades 
de la cura de les persones dependents a càrrec, i en el 64,2% de les responsabilitats 
escolars de les criatures durant aquest període. En el 92%dels casos també som les 
dones que ens agafem excedències per tenir cura dels nostres fills i filles. 

És també el moment de recordar que durant el confinament es va agreujar 
manifestament la situació de tensió derivada de totes les formes de violències 
masclistes, com a conseqüència de la convivència obligada i continuada de les dones 
amb els seus agressors. Gairebé es van doblar les trucades mitjanes setmanals a la 
línia 900 900 120 al llarg dels mesos de març a juliol, de confinament i desescalada. 

En general, les afectacions per a la salut i el benestar directament per la Covid- 19 
o per la crítica situació social ha recaigut molt més sobre les dones, com també ens 
indiquen les dades en impacte emocional i salut mental: sentiments de por, d’angoixa 
i de tristor, qualitat del son, estats d’ànim, preocupacions, entre d’altres. 

Cal lluitar perquè aquesta crisi no suposi un pas enrere en cap dels avanços socials 
que els darrers anys hem assolit, especialment a nivell de la consciència social envers 
la igualtat de tots els drets humans de les dones en relació amb els homes: Dret al 
Treball, Dret a una Correponsabilitat Efectiva i Paritària, Drets Sexuals i 
Reproductius, Dret a la igualtat en la Presa de Decisions, Dret a la Salut, Dret a una 
societat Lliure de violències masclistes. 

Hem d’aprofitar aquesta crisi per consolidar una transformació social de base 
feminista que estronqui d’un cop definitiu els fonaments d’aquesta societat masclista 
i androcèntrica, en la qual els homes encara no han après a renunciar als seus 
privilegis perquè les seves companyes puguem viure amb les mateixes condicions i 
oportunitats que ells. Ens ha canviat la vida, és el moment de treure profit d’aquesta 
situació de canvi i evolucionar per a una transformació estructural on les dones ens 
puguem desenvolupar amb plena llibertat en tots els àmbits de la vida, sense les 
barreres androcèntriques sovint invisibles però eficaces, sense les càrregues 
patriarcals que s’entesten que fem nostres, sense les pors amb les quals els hi és 
més còmode que vivim. 

Les causes de la desigualtat de gènere són les actituds i conductes encara 
majoritàries dels homes, abusives i aprofitades, que no respecten el dret de les 
dones a una societat justa, en igualtat d’oportunitats, corresponsable i lliure de 
violències masclistes. 

Fa un any del darrer 8M, quan vam ocupar els carrers, els espais públics, per fer sentir 
juntes el nostre dret a ser iguals en tots els àmbits de la vida personal, social, 
professional i política. Enguany, potser no podrem sortir als carrers tan 
massivament, però igualment farem sentir la nostra veu arreu, i també farem 
nostres les xarxes, les impregnarem de les nostres reivindicacions perquè arribin als 
que tenen més poder per fer canviar les coses, perquè arribin als que es creuen els 
nostres amos, perquè arribin als nostres companys que no es decideixen a treure’s 
del tot l’embolcall patriarcal que els protegeix i afavoreix injustament, perquè arribin 
als que ens volen silenciar i que ens conformem en continuar a casa, aïllades i 
callades, perquè arribin a totes les dones que encara no han pres consciència que 
sovint el nostre opressor el tenim al costat, a casa nostra, a la feina, als carrers, i 
perquè arribin a tots els homes còmplices, que no fan absolutament res per canviar 
ni ells ni als seus congèneres. No es tracta que ens pregunteu en què ens podeu 
ajudar, sinó que penseu i feu el que us correspon com a pares, parelles i convivents. 
Pensar en organitzar les tasques domèstiques i de cura ens ocupa temps, que traiem 
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de la nostra carrera professional i del nostre lleure. Tenim tot el dret com a dones a 
reclamar-vos i exigir-vos que feu la vostra part, amb la meitat és suficient. 

Totes les institucions i agents socials han d’esmerçar-se perquè més que mai 
s’incorpori la mirada de gènere i interseccional en les polítiques públiques i en 
l’aplicació de tots els projectes de recuperació i protecció social que caldrà desplegar 
els propers anys, a fi que es faci efectiva una veritable corresponsabilitat paritària, 
mitjançant la qual es reforci de forma definitiva el fonament i l’efectivitat de tots els 
nostres drets. 

En un moment crític com l’actual de transformació social resulta essencial garantir 
el canvi dels valors socials, on la perspectiva de gènere i la mirada feminista i 
interseccional substitueixin els estereotips patriarcals, androcèntrics, etnocèntrics i 
heteronormatius encara tan presents en moltes polítiques i actuacions dels poders 
públics i agents socials, i replicats i reproduïts de manera més o menys inconscient 
mitjançant el sistema educatiu i els mitjans decomunicació. Cap pas enrere, totes i 
tots cap endavant, cap una societat d’iguals!! 

La Llei 17/2020, de 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, 
del dret de les dones a erradicar la violència masclista, aprovada en finalitzar l’any, 
ha de suposar sens dubte un important pas endavant per a la garantia dels drets de 
les dones en situació de violència masclista, amb la inclusió de les noves formes i 
àmbits que estableix, violències digitals, obstètrica, de segon ordre, vicària, 
institucional, i les responsabilitats en la seva aplicació tècnica i pressupostària per 
part de totes les administracions públiques. 

La pressió que hem viscut les dones durant aquest darrer any ha estat molt superior 
a la dels homes, havent de combinar el teletreball amb les tasques domèstiques, 
amb situacions laborals més precàries i més vulnerables. Per això volem destacar les 
condicions extremes amb les quals han hagut de treballar les professionals de primera 
línia d’atenció en salut, gent gran, alimentació, entre d’altres, com també volem 
parlar de les dones en situació irregular que han vist agreujar-se la seva situació de 
precarietat, les professionals dels serveis d’atenció a les dones en situació de 
violència masclista, i de les dones grans que ens han deixat i totes les que no han 
pogut conviure i gaudir del contacte amb les seves famílies i el seu entorn més 
proper. Per totes elles, molt especialment, avui també ens manifestem. 

Com deia la Maria-Mercè Marçal: “Dins la pell de l’onada salada/serem cinc- centes, 
serem mil./ Perdrem el compte a la tombada./Juntes farem nostra la nit”. 

Serem milions. Serem milions i milers de milions. I vosaltres, els homes, ja feu tard, 
molt tard!, ha arribat l’hora que us apunteu massivament en la lluita per una societat 
justa, on totes les dones des de la nostra diversitat tinguem els mateixos drets i 
oportunitats que teníeu vosaltres des del moment de néixer. 

 

Intervencions: 

La regidora Anna Montes explica que enguany, el manifest està relacionat amb la 
coresponsabilitat, perquè cada família equipari les tasques de cura i domèstiques als 
dos progenitors, en cas que hi hagi dues persones. També fa un repàs de diferents 
dades que deixen clares aquestes diferències, accentuades amb la pandèmia, ja que 
hem passat més temps a casa. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat 
 
 
8.2.- Moció per declarar Santa eulàlia de Ronçana municipi feminista 
 
La Carta Europea per a la Igualtat de Dones i Homes en la Vida Local es defineix 
textualment com “una carta perquè els governs locals i regionals es comprometin a 
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utilitzar les seves facultats i les dels seus associats a favor d’una igualtat més gran” 
(Consell de Municipis i Regions d'Europa i el seu Comitè d'Electes Locals i Regionals, 
2005). 
 
La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, 
recull en la seva exposició de motius que: 
 
La igualtat entre dones i homes és un principi jurídic universal reconegut en diversos 
textos internacionals sobre drets humans, entre els quals destaca la Convenció sobre 
l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona (CEDAW), aprovada 
per l’Assemblea General de les Nacions Unides el desembre de 1979 i ratificada per 
Espanya el 1983. En aquest mateix àmbit és procedent evocar els avenços introduïts 
per conferències mundials monogràfiques, com la de Nairobi de 1985 i Pequín 
(Beijing) de 1995. 
 
La igualtat és, així mateix, un principi fonamental a la Unió Europea. Des de l’entrada 
en vigor del Tractat d’Amsterdam, l’1 de maig de 1999, la igualtat entre dones i 
homes i l’eliminació de les desigualtats entre les unes i els altres són un objectiu que 
s’ha d’integrar en totes les polítiques i accions de la Unió i dels seus membres. 
 
L’article 14 de la Constitució espanyola proclama el dret a la igualtat i a la no- 
discriminació per raó de sexe. Per la seva banda, l’article 9.2 consagra l’obligació dels 
poders públics de promoure les condicions perquè la igualtat de l’individu i dels 
grups en què s’integra siguin reals i efectives. 
 
L’Estatut de Catalunya recull al Títol I, article 19.1. que “totes les dones tenen dret 
al lliure desenvolupament de llur personalitat i capacitat personal, i a viure amb 
dignitat, seguretat i autonomia, lliures d’explotació, maltractaments i de tota mena 
de discriminació”. 
 
La Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, recull en el seu 
preàmbul que “el dret fonamental de la igualtat de dones i homes constitueix un valor 
cabdal per a la democràcia i és una necessitat essencial en una societat democràtica 
moderna que vol eradicar el sistema patriarcal androcèntric i sexista”. 
 
L’article 18.1 de la mateixa llei remarca que “les polítiques i les actuacions dels poders 
públics han de fer visibles i reconèixer els grups i entitats de defensa dels drets de 
les dones, donar-los suport i impulsar-ne la participació en el disseny, l’elaboració, el 
desenvolupament i l’avaluació de les polítiques públiques”. 
 
Els feminismes es conceben com a factor de justícia social i per a l’erradicació de tota 
mena de discriminació, també com a ingredient necessari per a la democratització 
real de la societat i per al benestar de tota la població: homes, dones, infants, jovent 
i gent gran. 
 
Quan el feminisme ha donat fonament a les lluites de les dones a favor de 
l’emancipació i les fites aconseguides són un llegat de les dones que ens han precedit, 
ens trobem amb l’auge de l’extrema dreta i les retallades que amenacen els drets de 
les dones i impedeixen plantejar-ne nous escenaris. 
 
Des del món municipal no podem mirar cap a una altra banda, és més important que 
mai que fem palès el nostre compromís amb el feminisme, -com a motor de canvi 
que ens ha de permetre el ple exercici dels drets de les dones en tots els àmbits de 
la vida,- i que destinem energies i recursos per incorporar la perspectiva feminista 
en totes les nostres accions per tal de derrocar les desigualtats patriarcals en tots els 
àmbits i des de les seves arrels. 
 
Hi ha molts motius que evidencien la situació de discriminació que pateixen les dones: 
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- El desequilibri en igualtat d’oportunitats laborals i professionals, entre homes i dones. 
 
- L’empobriment de gènere i discriminació econòmica que pateixen les dones, i que 
arriba fins a situacions de pobresa extrema en el cas de moltes dones grans amb 
pensions mínimes i insuficients. 
 
- La bretxa salarial existent i les discriminacions directes o indirectes de gènere a 
l’accés a la feina i/o als processos de selecció i promoció laboral. 
 
- El desequilibri de gènere en el repartiment de les baixes per maternitat i paternitat 
i/o la cura de persones grans i/o dependents. 
 
- La manca de reconeixement econòmic i social de la feina de cures. Per l’urgent i 
imprescindible redistribució de tasques amb els homes i l'arranjament de papers de 
les dones, moltes migrants, a les quals s'externalitza aquest treball en moltes 
ocasions. 
 

- Els costos i accés a l’escola bressol de 0 a 3 anys. 
 
- La violència masclista que es manifesta amb diverses formes i amb cada 
vegada més cruesa. 
 
 
Els governs locals poden utilitzar les seves competències per cooperar a favor d’una 
igualtat més gran. El feminisme és una oportunitat perquè tots i totes, homes i dones, 
comencem a viure d’una altra forma les nostres ciutats i la convivència que s’hi 
produeix, i exercim la igualtat de manera efectiva en tots els aspectes de la vida. 
 
 
Essent conscients del deure de les administracions i dels/les representants polítiques, 
en la seva funció d’agent impulsor de la consciència en matèria de drets i contra les 
discriminacions masclistes, el ple acorda, a proposta del grup municipal d’Esquerra 
Republicana-Acord Municipal: 
 
 
PRIMER. Declarar Santa Eulàlia de Ronçana, municipi feminista. 
 
SEGON. Sumar-se al Decàleg per a la construcció de ciutats feministes elaborat 
per les alcaldesses de la comarca del Baix Llobregat, el Centre d’Estudis Comarcals i 
el Consell de les dones del Consell Comarcal del Baix Llobregat, fet públic el 23 de 
març de 2018 en el marc de la presentació del 5è Congrés de dones del Baix 
Llobregat. I implementar progressivament les mesures que s’hi proposen, dedicant-
hi els recursos necessaris per fer efectives les polítiques feministes i d’equitat. 
 
TERCER. Adherir-se a la Carta Europea per a la Igualtat de Dones i Homes a la Vida 
Local. 
 
QUART. Fer visible el compromís de suport municipal amb les demandes del 
moviment feminista. 
 
CINQUÈ. Treballar per la universalització i extensió dels serveis públics relacionats 
amb la sanitat, serveis socials i atenció a les dones i atenció de la infància: des 
d’escoles bressols i hospitals, fins als serveis de dependència i atenció a les persones. 
 
SISÈ. Establir clàusules per evitar l'escletxa salarial entre homes i dones als 
contractes i licitacions que efectuï l'ajuntament, evitant la contractació amb aquelles 
empreses en les quals es detectin aquesta escletxa salarial en qualsevol dels seus 
estaments, posant especial atenció a les diferències salarials intersectorials en 
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sectors especialment feminitzats (neteja d’edificis municipals, servei d’atenció 
domiciliària i ajuda a la llar, entre d’altres). 
 
VUITÈ. Establir un protocol d’actuació per evitar la discriminació laboral de les 
persones LGTBI i dones migrades i racialitzades i apostar públicament per la seva 
contractació pública i privada, així com per la seva visibilitat. 
 
NOVÈ. Traslladar aquests acords a Ca la Dona, a la Direcció General d’Igualtat de la 
Generalitat de Catalunya, a l’Institut Català de les Dones (ICD), a PIMEC (Petita i 
Mitjana Empresa de Catalunya), a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, 
a la Federació de Municipis de Catalunya, al Consell Comarcal, als sindicats i al conjunt 
d’entitats socials del municipi. 
 

Intervencions: 
 
El regidor Ramon Vilageliu, declara que li feia especial il·lusió presentar aquesta 
moció, perquè Santa Eulàlia es comprometi i conscients del deure de les 
administracions públiques de fer palesa l’existència d’aquestes discriminacions, van 
proposar aquesta moció. 
 
La regidora Susana Barroso mostra el seu total suport a la moció. 
 
El regidor Abraham Requena, també hi està totalment d’acord i proposa fer visible 
aquesta declaració en algun lloc del municipi.  

La regidora Anna Montes, recull aquesta petició i  informa de que ja s’està treballant 
per visibilitzar-ho. També explica que s’ha de fer front a molts reptes i reclama  un 
major suport i implicació per part de la Generalitat, ja que les eines de la Diputació 
són insuficients. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat 
 
 
8.3.- Moció de suport a l'Amnistia 
 
L'històric conflicte polític entre Catalunya i l'Estat Espanyol s'aguditzà després de la 
sentència del Tribunal Constitucional que va anul·lar la proposta de nou pacte 
estatutari, l’any 2010, enèsim intent de trobar un encaix a les aspiracions 
d'autogovern catalanes per part dels actors polítics, socials, econòmics i culturals de 
Catalunya. 

Davant aquesta situació de conflicte entre les institucions de l'Estat i de la Generalitat, 
la societat catalana, a través de llurs legítims representants, optà per reivindicar 
l'exercici ple dels drets i llibertats fonamentals amb l'objectiu de decidir, de nou 
democràticament, el seu futur polític. Obstruïda la via del referèndum pactat o de la 
consulta no referendaria i ateses les limitacions de l'expressió política del 9-N, de les 
eleccions de 27 de setembre de 2015 en resultà una majoria favorable a iniciar un 
procés democràtic que culminés amb la independència de Catalunya, en el cas que 
així ho decidís la ciutadania amb el seu vot. 

La resposta de les institucions de l'Estat fou la insistència en un procés de 
judicialització que, de forma creixent des de 2013, ha comportat penes de presó, exili, 
multes i inhabilitacions. Lluny d’acabar-se, aquesta repressió s’incrementa, ja que són 
moltes encara les persones pendents d’alguna resolució judicial. A desembre del 2020 
hi ha més de 2.800 persones que han estat o segueixen encausades per la 
participació a actes relacionats amb la consulta del 9 de novembre, el referèndum de 
l'1 d'octubre de 2017 i les diverses mobilitzacions i protestes ciutadanes a favor del 
dret a l'autodeterminació i en contra de la repressió del poble català. També s’han 
obert més de 600 contenciosos administratius contra els ajuntaments catalans i 
electes locals per temes relacionats amb la independència de Catalunya. Es tracta de 



1

 

 

procediments vinculats d'alguna manera a la presa de decisions per permetre 
l'exercici del dret a l'autodeterminació o a l'expressió de les idees que s'hi troben 
vinculades. 

En els procediments judicials que s’han dut o s’estan duent a terme contra aquestes 
persones s’estan produint tota mena de vulneracions de drets: fragmentació de la 
causa, manca d´imparcialitat de jutges i poders públics espanyols, vulneració de 
garanties processals i de la presumpció d’innocència, presó preventiva injustificada, 
etc. 

La definitiva denegació de l’extradició de Lluís Puig per part del Tribunal a Apel·lació 
de Brussel·les basada en la manca de competència del Tribunal Suprem (el que 
suposa infracció del dret al jutge predeterminat per la llei) vicia de nul·litat la 
sentència dictada, juntament amb les vulneracions flagrants contingudes a la 
resolució del Grup de Treball de Nacions Unides sobre Detencions Arbitràries, el què 
hauria de suposar l’alliberament immediat de les persones empresonades. 
 

Aquestes mateixes qüestions varen ser ja plantejades al seu dia i desestimades 
davant del Tribunal Suprem (impedint que pogués celebrar-se un judici just), i 
actualment presentades davant el Tribunal Constitucional, pendents de resolució. 
Però serà el TEDH, el Tribunal Europeu de Drets Humans qui tindrà l’última paraula. 

Tot això fa evident que la solució a la repressió no vindrà del sistema judici- al 
espanyol. Es tracta d’un conflicte polític i la solució també ho haurà de ser; per això 
l’única solució global és una Llei d’Amnistia, que depèn del poder legislatiu i per tant 
és una qüestió de voluntat política. L’amnistia és un concepte jurídic reconegut a nivell 
internacional, aplicat a centenars de països i per a situacions d’excepcionalitat política 
com la que estem vivint. L'amnistia ha de tenir com a àmbit objectiu tot els actes 
d'intencionalitat política tipificats com a delictes o com a conductes punibles 
administrativament. S'entendrà per intencionalitat política qualsevol fet vinculat a la 
preparació, organització, convocatòria, finançament, afavoriment, promoció, execució 
i celebració tant del Procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya de 9 de 
novembre de 2014 com del referèndum d'auto- determinació d'1 d'octubre de 2017, 
així com els actes de protesta a la via pública que, amb la finalitat de defensar les 
consultes esmentades o de criticar l'actuació de les autoritat governamentals o 
jurisdiccionals, haguessin estat perseguits penalment o administrativa des de la data 
de celebració de l'esmentat referèndum. 

Així mateix, totes les manifestacions, expressions i simbologia a favor del dret 
d’autodeterminació, la República Catalana o la independència i el suport i 
visualització, en tots els àmbits, a la llibertat dels presos polítics. O sigui, totes les 
accions que quedin emmarcades en el dret d’expressió, llibertat de pensament polític 
i llibertat de reunió i d’associació. 

L’amnistia és imprescindible per poder avançar en la resolució del conflicte polític. 
Amb líders socials, polítics i altra ciutadania condemnada, investiga- da i represaliada 
judicialment no és possible un diàleg democràtic en igual- tat de condicions entre 
totes les parts. Per això l’amnistia, i el reconeixement de l’autodeterminació, és la 
via per garantir la vida democràtica que ens permeti avançar. 
 
 
Per aquests motius, el grups municipals d’Independents-ERC proposen al       ple de 
l’ Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 

1. Declarar que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a res- posta la 
via de la justícia penal. La llibertat d'expressió, de reunió i manifestació, de 
participació política per mitjà de l'elecció de representants o per l'expressió directa 
d'una decisió, constitueixen mecanismes bàsics i essencials d'una societat 
democràtica 
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2.Reclamar l'aprovació per part de les Corts espanyoles d'una Llei d'Amnis- tia que, 
sense renunciar a l'exercici dels drets vulnerats, inclòs el dret d'autodeterminació, 
comporti l'extinció de qualsevol tipus de responsabilitat penal i administrativa, 
inclosa la del Tribunal de Comptes, per tots els actes i expressió d’unes idees, 
sentiments o símbols amb intencionalitat política vinculats a la lluita democràtica per 
l'autodeterminació de Catalunya, qualsevol que fos el seu resultat, tipificats com a 
delictes o com a conductes de- terminants de responsabilitat administrativa 
realitzats des de l'1 de gener de 2013 i fins el moment de l'entrada en vigor de la 
Llei d'Amnistia, qualsevol que sigui llur denominació i contingut. Per a la seva plena 
efectivitat, aquesta amnistia haurà d'anar acompanyada d'una solució efectiva al 
conflicte polític amb l'Estat espanyol que inclogui el reconeixement del dret 
d'autodeterminació de Catalunya. 
3.-Demanar la immediata posada en llibertat de les preses i presos polítics, així com 
que es reparin els danys causats a les persones represaliades, a les seves famílies 
i als col·lectius dels quals formen part, i s’hauran de preveure mesures en relació a 
tots els responsables de la repressió de drets fonamentals. 

4.- Fer una crida a la societat catalana i al teixit associatiu municipal a mobi litzar-se 
i donar suport a una amnistia que permeti l'alliberament de les preses i presos 
polítics, el retorn dels exiliats i la fi de totes les causes ober tes per aquests motius, 
i encoratjar a tots els agents cívics, polítics i socials a reivindicar aquesta proposta a 
través d'un acord nacional per l'amnistia, l'autodeterminació i els drets civils i polítics. 

5.-Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Par- lament 
de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Parlament Europeu i a l’Associació de 
Municipis per la Independència. 

 

Intervencions:  

La regidora Cristina Gallego defensa la moció presentada pel seu grup relativa a al 
suport de l’amnistia i procedeix a llegir els acords de la moció.  

La regidora Susana Barroso, manifesta que votaran en contra de la moció ja que no 
està d’acord amb els acords proposats a la moció i tenen opinions totalment 
contràries. Considera que aquestes mocions divideixen la societat catalana.  

El Regidor Abraham Requena, manifesta que la solució per resoldre el conflicte polític 
no es aquest, i que a les eleccions catalanes s’ha vist clarament les dues formacions 
que aposten pel diàleg.  

L’Alcalde, manifesta que votaran a favor de moció.  
 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb els següents vots: 
 
A favor: 9 de PU, 2 I-ERC  
En contra: 1 C’s 
Abstencions: i 1 SER-CP 
 
 
 
8.4.-Moció contra el tancament de l'empresa Bosch a Lliçà d’Amunt 
 

La multinacional Alemanya BOSCH ha anunciat el tancament de la planta de 
producció, R+D i compres de Lliçà d'Amunt.  

Aquest tancament anunciat a la planta de Lliçà d’Amunt afectarà uns 336 treballadors 
i treballadores del territori Català, als que hem de sumar 100 llocs de treball directes 
de subcontractes de la mateixa planta. Sense oblidar que aquesta multinacional a 
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finals del 2021 farà efectiu l’acomiadament de 300 treballadors més de la planta de 
Castellet, deixant al carrer a 1500 treballadors i treballadores de tota Catalunya.  

En relació amb els treballadors i treballadores de la planta trobem una situació que 
convida a la reflexió. El 73% de la plantilla que afronta el tancament de la planta té 
més de 50 anys i han dedicat un llarg període de la seva vida a l’empresa en què 
treballen. Aquest fet representa un impacte social devastador que afecta el teixit 
industrial de la comarca del Vallès Oriental i de Catalunya. Aquesta dada ens indica 
l'alt nivell de pèrdua crònica de l'ocupació d'aquests treballadors/es i les dificultats 
que tindran en el moment d'intentar la reinserció en altres llocs de feina. Aquests 
treballadors/es tenen encara un mínim de 14 anys de vida laboral, tenint en compte 
que en l'àmbit espanyol aquest col·lectiu representa una taxa d'activitat inferior al 
80% que es va reduint gradualment fins al 41% quan aconsegueixen els 60 anys o 
més. De la mateixa forma representen el 25% del total d'aturats espanyols, 
agreujant-se la xifra en el col·lectiu femení.  

Aquesta realitat ens obliga a tots a buscar solucions tant a la procliu 
desindustrialització del nostre territori com a la perduda de llocs de treball de 
col·lectius greument afectats en aquest camp.  

La decisió del potencial tancament s’ha comunicat a una plantilla que ha contribuït als 
beneficis milionaris de l’empresa Bosch. La part social ha contribuït sempre a arribar 
a acords com poden ser, la congelació salarial en els últims 5 anys, pèrdua de la 
revisió del IPC en el conveni anterior i acords de flexibilitat i mesures productives.  

La planta de mecanismes de frenada de Lliçà d’Amunt no és només una planta 
productiva sinó que incorpora el disseny i desenvolupament de productes per a la 
resta del mercat Europeu.  

Sabent que els resultats econòmics de la planta són positius sorprèn aquesta decisió 
que respon únicament a una deslocalització de la indústria a Catalunya. És per això 
que el representants dels treballadors/es no accepten un tancament de la planta 
Bosch a Lliçà d’Amunt.  

Els representats sindicals de l’empresa Bosch consideren que els aspectes més nocius 
de les reformes laborals ajuda a les multinacionals a deslocalitzar les produccions, tot 
i ser viables al territori espanyol.  

Estem davant del segon tancament que es produeix en l'últim any del grup Bosch a 
Catalunya, dada que ens ha de preocupar i fer reaccionar davant aquesta realitat. 
Aquesta crisi industrial ens interpel·la a tots i hem d'unir tots els esforços per a trobar 
una solució viable per a la planta de servofrens de Lliçà d'Amunt. Estem veient com 
les diferents administracions han posat la mirada entorn de la indústria de l'automòbil, 
reforçant així el procés de transformació del sector. Hem vist com es posa en marxa 
projectes com la planta de bateries de Seat-Volkswagen, a la vegada que veiem com 
Bosch planteja el seu tancament a Catalunya.  

És necessari un pla català en favor del sector de l'automòbil que permeti la seva 
transformació i que eviti la pèrdua massiva de llocs de treball, posant la mirada en la 
potència que representa l'electrificació de l'automòbil, representant la voluntat de 
tornar a liderar el sector novament i presentant-se com el millor oferent per a aquest 
nou escenari.  

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, el Comitè d’empresa del Grup Bosch proposa 
al Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, l'adopció dels següents punts:  

1- El rebuig total al tancament de la planta Bosch Lliçà d’Amunt.  
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2- Manifestar la necessària col·laboració de les administracions públiques en el 
compromís d'activar les mesures necessàries per a evitar el tancament de la 
planta de Bosch Sistemes de Frenat, a Lliçà d'Amunt.  

3- Exigir al Govern d’Espanya, a la Generalitat de Catalunya i totes les 
administracions públiques el compromís d’un pla de viabilitat de la planta de 
Bosch Lliçà.  

4- Instar la direcció de Bosch a replantejar-se les seves possibles decisions 
dràstiques i exigir una solució que permeti el manteniment de l’ocupació, tant 
directa com indirecta, del conjunt de persones treballadores, ateses les 
enormes conseqüències socials que pot tenir al territori.  

5- Instar a la Generalitat de Catalunya a què actuï com intermediari buscant una 
solució que permeti salvar els llocs de treball.  

6- Manifestar tot el nostre suport als treballadors i treballadores en aquesta difícil 
situació a la qual s'enfronten, i estem sempre a la seva disposició.  

7- De manar al govern la derogació de la reforma laboral del 2010 -2012 i els 
articles 42, 43 i 51 del estatut dels treballadors/es.  

8- Donar a conèixer els acords presos i fer arribar el text de la moció als 
Ajuntaments que formen part del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

9- Donar coneixement d'aquests acords als representants sindicals de la planta 
Bosch Sistemes de Frenat, a Lliçà d'Amunt, a la direcció de l'Empresa Bosch 
Espanya, al Comitè Executiu Europeu del Grup Bosch, a la Presidència del 
Govern d'Espanya, a la Presidència del Govern de Catalunya, al Ministeri 
d'Indústria, Comerç i Turisme, a la Conselleria d’Empresa, Indústria i Energia 
de la Generalitat de Catalunya i a tots els grups del Congrés dels diputats, del 
Parlament de Catalunya i del Parlament Europeu.  

Intervencions:  

La regidora Anna Montes llegeix la moció i explica que es tracta d’un text enviat per 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i consensuat amb els treballadors de l’empresa per 
evitar-ne el tancament i salvar els centenars de llocs de treball directes i indirectes. 

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat 

 
8.5.- Moción para la implantación de un plan local de prevención de suicidio 
y salud mental  
 
El suicidio es uno de los grandes tabúes sociales que existen y un eterno olvidado en 
las instituciones públicas, que además se ve difuminado y diluido en las estadísticas.  
 
Actualmente las personas que deciden acabar con sus vidas son el doble de los que 
fallecen en accidentes en carretera; el suicidio sigue siendo la primera causa de 
muerte externa en nuestro país. 
 
Esta muerte silenciada está teniendo una tendencia ascendente, 3.539 personas 
fallecieron por suicidio en 2018, aumentando un 9,8%  en  2019. A pesar de la 
dificultad que existe para cuantificar estos casos, ya que existe una ausencia de 
registro específico de muertes, a menudo nos encontramos que se contabilizan como 
accidentes cuando hay una clara voluntad de estas personas de querer dejar de vivir.  
 
Tras un año de distancia social, limitación de visitas de familiares y amigos, ya existen 
diversos estudios que confirman que se han incrementado las tasas de ansiedad con 
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las restricciones en las visitas de familiares y la incertidumbre por el pronóstico de la 
enfermedad. Además, han aparecido en algunos pacientes síntomas afectivos y 
psicóticos relacionados con los tratamientos. 
 
La situación actual, nos pone de manifiesto que durante los próximos años veremos 
las consecuencias del COVID-19 relacionadas con la salud mental durante el estado 
de alarma, el aislamiento y restricciones de movilidad, respecto al resto de pacientes 
y profesionales.  
 
Este fatídico año está mostrando la peor cara de la salud mental, un aumento de 
patologías en salud mental, el empeoramiento de patologías ya diagnosticadas, 
esquizofrenias, TOC, aumento de consumos en estupefacientes. 
 
La administración municipal tiene un papel fundamental en este tipo de situaciones 
dentro del encaje de la salud mental, siendo los servicios más próximos, los más 
propicios para la detección de este tipo de situaciones y más garantes para detectar 
y prevenir las conductas suicidas.  
 
En la Unión Europea se han aprobado una serie de Fondos Extraordinarios, entre los 
cuales está ReactEU a nivel regional y local, para combatir las consecuencias 
económicas, sanitarias y sociales del Covid-19 para el período 2021-2023, con efecto 
retroactivo desde marzo de 2020.  Cataluña recibirá de ReactEU  1.706 millones de 
euros de aplicación en la Comunidad Autónoma y en la Administración Local, 
añadiendo que los Ayuntamientos de toda España recibirán además 1.483 millones 
de euros con la misma finalidad de superar la situación actual, mediante proyectos 
que serán financiados al 100%, que podrían aplicarse perfectamente a los casos de 
prevención y ayuda para evitar los suicidios.  
 
Por todo lo expuesto anteriormente,  
 
SOLICITO: 
 
 
1. Que Sta. Eulàlia de Ronçana se declare pueblo comprometido con la Prevención 
de suicidio y la Atención al superviviente y como tal, se ilumine cada 10 de septiembre 
el Ayuntamiento para visibilizar el día internacional de la prevención del suicidio.  
 
2. Se estudie y presente la financiación a través de los Fondos extraordinarios 
ReactEU de la Unión las siguientes actuaciones, por estar en el ámbito de sus objetivos 
subvencionados:  
 
- Creación de una campaña de concienciación, sensibilización, información, 
formación y promoción de la salud mental y erradicación de los estigmas sociales en 
relación a la salud mental, involucrando y formando a las entidades relacionadas con 
la salud mental en Sta. Eulàlia de Ronçana. 
 
- Una gran implicación en los centros municipales (servicios sociales, centros 
cívicos...) donde se conciencie tanto a profesionales como a entidades del sector con 
planes específicos de preservación y asesoramiento para personas con problemas de 
salud mental y la colaboración con los agentes sociales de la ciudad.  
 
- Elaboración de una campaña específica de prevención de suicidio que incluya 
el estudio e implantación de un programa específico, para sensibilizar sobre la 
prevención del suicidio, su entorno y desarrollar actividades y contenidos 
encaminadas a su prevención. En este contexto, la creación de un programa específico 
de sensibilidad en edades tempranas, para evitar el suicidio de los más jóvenes.  
 
- La habilitación de un teléfono para este tipo de situaciones de emergencias las 
24 horas de todos los días del año.  
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3. Que el Ayuntamiento de Santa Eulàlia de Ronçana solicite a la Generalitat de 
Cataluña, el desarrollo de las políticas de salud mental y prevención del suicidio así 
como la formación de personal especializado y la aplicación de los medios necesarios 
en su prevención, seguimiento y concienciación de la sociedad, y su posible 
financiación a través de los Fondos de la Unión (ReactEU y Fondo Social europeo 
2021-2027). 
 
Intervencions: 
 
La regidora Susana Barroso llegeix i defensa la moció presentada pel seu grup 
municipal 
 
La regidora Anna Montes, manifesta que s’ha de treballar en xarxa sobre el suïcidi, ja 
que s’ha liderar des del departament de Salut de la Generalitat. Considera que està 
bé que a nivell municipal es vulgui millorar en aquest sentit, però que és des d’altres 
departaments superiors que s’ha d’incentivar, la detecció i la prevenció del suïcidi.  
 
El regidor Ramon Vilageliu, considera que Santa Eulàlia té pocs recursos per tal de 
dur a terme una prevenció real sobre el suïcidi, i que per aquest motiu s’abstindran. 
 
El regidor Abraham Requena, manifesta que considera important la temàtica de la 
moció i que serveix per reclamar els recursos necessaris per tal de dur a terme una 
bona prevenció i detecció del suïcidi, per aquest motiu votaran a favor. 
 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb els següents vots: 
 
A favor: 1 C’s , 1 SER-CP  
En contra:  
Abstencions: 9 de PU, 2 I-ERC 
 
 
 
8.6.- Moción para reclamar que las entidades Locales puedan disponer de un 
mínimo  del 10% de los Fondos de Recuperación  procedentes de la Unión 
Europea 
 
El pasado día 25 de octubre de 2020, el Presidente del Gobierno de España, Pedro 
Sánchez, se comprometió en el marco de la 23ª Conferencia de Presidentes 
Autonómicos, asegurando que un 40% de los fondos de recuperación procedentes de 
la Unión Europea serían gestionados directamente por las Comunidades Autónomas 
y un 10% por las entidades locales, todo ello, ante la presencia de la Presidenta de la 
Comisión Europea, Ursula von der Leyen. 
 
Los fondos europeos nos ofrecen una oportunidad que no podemos desperdiciar, pero 
en ningún caso pueden convertirse en un gasto sin control alguno por parte de las 
administraciones. El reglamento aprobado por la Unión Europea para la gestión de 
estos fondos incluye condiciones muy tasadas para el destino de las inversiones y 
condiciona su percepción a que existan reformas que cumplan con las 
recomendaciones del Semestre Europeo, tales como que los fondos sean destinados 
preferentemente a proyectos vinculados con la digitalización y la transición ecológica, 
para promover la transformación del modelo productivo actual. 
 
Mediante el Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, el Gobierno de coalición 
del PSOE y Unidas Podemos, con el apoyo del Grupo Parlamentario de VOX, de 
medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la 
ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, parte de una 
premisa que no se ajusta al espíritu del Fondo de Recuperación y Resiliencia, en el 
que la Administración Pública no debe ser protagonista, sino un simple agente 
habilitador y facilitador de las acciones que requiere nuestra sociedad y economía, sin 
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tener en cuenta la necesaria rendición de cuentas y con una más que preocupante 
falta de transparencia en la gestión de estos fondos. 
 
Es necesario apostar por una eliminación de barreras burocráticas y la agilización de 
los procesos administrativos vinculados a la gestión de los fondos europeos Next 
Generation, actualmente bloqueada para que el Gobierno de España decida de forma 
autónoma y sin rendición de cuentas el destino de las inversiones que serán 
financiadas con estos fondos.  
 
Es necesario reforzar los mecanismos de control, de evaluación, selección y 
fiscalización de los proyectos. Los fondos europeos deben repartirse con la más 
estricta objetividad y sin que los intereses partidistas estén por encima de la necesaria 
ayuda a sectores ccomo los autónomos, las empresas y las familias. Por ello, es 
imprescindible la creación de una Agencia Independiente de Reconstrucción y 
Reformas que velará por una ejecución transparente, eficiente, equilibrada y 
despolitizada de los recursos procedentes de la Unión Europea y que trabaje  
 
conjuntamente con el poder legislativo, ejecutivo, las Comunidades Autónomas y las 
Corporaciones Locales, acompañados por profesionales destacados del mundo 
académico, de la sociedad civil y empresarial, contando con la participación activa y 
vinculante de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, asegurando 
la sostenibildad en el tiempo de las reformas y los planes de inversión. 
 
El pasado 18 de febrero de 2021, el Senado de España aprobó una moción, a pesar 
del rechazo de los Grupos del PSOE y VOX, pidiendo repartir los fondos europeos con 
los Ayuntamientos, un mínimo del 10%, tal y como se comprometió el Presidente del 
Gobierno de España, Pedro Sánchez, el pasado 25 de octubre de 2020. El PSOE 
rechazó esta moción aduciendo “la falta de recursos intelectuales por parte de los 
ayuntamientos”, por tanto, negando la participación y que los ayuntamientos tengan 
voz en el reparto de estos fondos procedentes de la Unión Europea, demostrando que 
la estrategia que se ha elaborado des del Gobierno de España para gestionar estos 
fondos, es esencialmente centralizadora, sin tener en cuenta a la administración más 
proxima a los ciudadanos, la Local, sin criterios de transparencia ni rendición de 
cuentas y anteponiendo los intereses partiditas a los de los ciudadanos. 
 
Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciutadans (Cs) del Ayuntamiento de Sta. Eulàlia 
de Ronçana, presenta los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Sta. Eulàlia de Ronçana insta al Gobierno de España 
a llevar a cabo la moción aprobada en el Senado para que las Administraciones Locales 
puedan disponer directamente de un mínimo del 10% de los Fondos de Recuperación 
procedentes de la Unión Europea. 
 
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Sta. Eulàlia de Ronçana insta al Gobierno de España 
a establecer y hacer públicos los mecanismos y criterios necesarios y requeridos por 
los Ministerios para el reparto de los Fondos de Recuperación procedentes de la Unión 
Europea. 
 
TERCERO.- El Ayuntamiento de Sta. Eulàlia de Ronçana insta al Gobierno de España 
a crear una Agencia Independiente de Reconstrucción y Reformas, que asegure la 
máxima objetividad y transparencia en el reparto de los Fondos de Recuperación 
procedentes de la Unión Europea y que cuente con la participación activa y vinculante 
de las Administraciones Locales. 
 
CUARTO.- Trasladar estos acuerdos al Parlament de Cataluña, a los Grupos 
Parlamentarios con representación en el Parlament de Cataluña, a las entidades 
municipalistas de Cataluña, a la Federación Española de Municipios y Provincia 
(FEMP), al Senado de España, al Congreso de los Diputados y sus Grupos 
Parlamentarios representados, así como al Gobierno de España y al Presidente de 
Gobierno. 
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Intervencions:  
 
La regidora Susana Barroso llegeix i defensa la moció presentada pel seu grup 
municipal. 
 
El regidor Jordi Carreras, manifesta que estan d’acord amb la moció presentada, i 
considera que la gestió d’aquest fons es realitza de forma centralitzada i amb molt 
poc marge per les entitats locals. Creu que la mateixa Unió Europea, en moltes 
ocasions prioritza a les ciutats grans i molt poc als Ajuntaments petits.  
 
El regidor Ramon Vilageliu, manifesta que votaran a favor de la moció.  
 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb els següents vots: 
 
A favor: 9 de PU, 1 C’s , 2 d’I-ERC 
En contra:  
Abstencions: 1 SER-CP 
 
 
 
9.- Afers urgents i sobrevinguts. 
 
No n’hi ha  
 
 
10.- Precs i preguntes  
 
Preguntes: 
 
SER-CP 
 
S’ha vulnerat algun dret fonamental d’algun treballador de l’Ajuntament? 
 
L’alcalde, respon que no s’ha vulnerat cap dret a cap treballador. 
 
En quin estat es troba les converses amb la generalitat respecte la 
instal·lació del pas semafòric. 
 
L’alcalde, manifesta que el passat 18 de febrer del 2020 va haver una reunió per 
tractar el tema. El passat 30 de novembre de 2020 va haver-hi una altra reunió amb 
la Generalitat, en la qual l’Ajuntament va sol·licitar una resposta relativa a la 
instal·lació del pas  per part de la Generalitat per escrit ja que la competència de la 
carretera es seva.  
 
Per quin motiu no s’ha instal·lat encara?  
 
L’Alcalde, respon que la competència és de la Generalitat, i que tot i que hi ha un 
acord de la Generalitat d’autoritzar la seva instal·lació, no ho ha tirat endavant.  
 
Quan començaran els tràmits per tal de crear un altra col·legi electoral? 
 
L’Alcalde, respon que actualment no s’ha iniciat cap tràmit relatiu a la creació d’un 
altra col·legi electoral. El que sí que s’està realitzant és ampliar el seccionat de les 
taules.  
 
Quant s’instal·laran les càmeres de seguretat a les urbanitzacions?  
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L’Alcalde, respon que no està previst en el pressupost d’aquest any 2021 
 
En els pressuposts del 2021, hi ha previst la resolució dels problemes de 
mobilitat a la carretera de Barcelona i a la Carretera de Caldes? 
 
L’Alcalde, respon que el tema de la Carretera de Caldes, ja ha quedat respòs a les 
preguntes anteriors i referent a la Carretera de Barcelona, manifesta que pertany a 
la Diputació de Barcelona. Aquest any 2021 en els pressupostos, hi ha previst una 
partida de senyalització horitzontal.  
 
L’Alcalde, procedeix a detallar totes les actuacions realitzades a nivell de mobilitat als 
carrers de Santa Eulàlia.  
 
El Sr. Abraham Requena, manifesta que com és possible que l’Alcalde digui que no 
s’ha vulnerat cap dret dels treballadors, quan hi ha una resolució de la GAIP, dient 
que s’ha vulnerat el dret a la informació i s’ha vulnerat els drets dels treballadors.  
 
L’Alcalde, manifesta que no s’ha vulnerat cap dret i que estan dins de termini per 
respondre el requeriment, comenta que una part de la  documentació sol·licitada s’ha 
entregat i l’altra part s’està elaborant per part dels serveis municipals. 
 
Precs: 
 
El Regidor Abraham Requena pregunta si està previst tornar a la presencialitat en els 
plens, ja que hi ha molta gent que troba a faltar poder fer preguntes en el torn final.  
 
L’Alcalde, manifesta que es sumen en aquest prec i que quan el PROCICAT ho permeti, 
tornaran a la normalitat.  
 
 
I a les 21:30 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       Sergi Ferrer Polo  
Francesc Bonet Nieto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


