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

Ordinari
30/01/2020 19:00:00
sala de plens

Assisteixen:
Alcalde:
Francesc Bonet Nieto
Regidors:
Anna Ma Montes Cabot
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:
Jordi Orriols Vilaró

Secretària accidental
Lurdes Gimeno Maspons
Interventor accidental
Bernat Calpe Palma

A la Sala Pau Casals de la Biblioteca- Casa de Cultura Joan Ruiz i Calonja, el
dia 30 de gener de 2020, a les 19:15h 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
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ORDRE DEL DIA:

1. Donar compte dels Decrets i Resolucions d’Alcaldia
4. Aprovació Addenda 2020 al conveni de desplegament de l'atribució de l'exercici de
la competència de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana de gestió de residus
municipals i dels residus comercials al Consorci per a la Gestió dels del Vallès Oriental
5 Mocions:
5.1. Moció en contra de la privatització de l'esport a Catalunya a través de la
Proposició de Llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya
5.2. Moció de Rebuig a la Resolució de la Junta Electoral Central i el Tribunal Suprem
Respecte el M.H. President de la Generalitat Quim Torra i l'Eurodiputat Oriol
Junqueras.
5.3. Moció presentada pel Grup Municipal d'Independents-ERC-AM per declarar Santa
Eulàlia de Ronçana municipi lliure de plàstics
5.4. Noció que presenta el grup municipal de Ciudadanos de Santa Eulàlia de Ronçana,
sobre el consum excessiu d'alcohol en el joves
5.5. Moció que presenta el grup municipal de Ciudadanos de Santa Eulàlia, de Suport
als Òrgans Constitucionals i per Instar a l'actual Govern d'Espanya a no realitzar
concessions als grups Independentistes
5.6. Moció que presenta el grup municipal de Ciudadanos de Santa Eulàlia, per a
promocionar l'Esport i apropar l'esport als Barris.
6. Afers urgents i sobrevinguts
7. Precs i preguntes

1.- Aprovació de l’acta anterior
S’acorda deixar sobre la taula les actes dels plens de 26 de setembre i 28 de
novembre, i portar-les a aprovació en el proper ple que es celebri
2. Informació diversa
L’Alcalde, informa que a la Junta de Govern Local s’ha aprovat l’expedient de
contractació del procediment de contractació de la reparació de l’equipament
municipal Font del Rieral, mitjançant procediment negociat sense publicitat.
Informa en relació als desperfectes ocasionats pel temporal Gloria, que Santa Eulàlia
no ha patit grans desperfectes en, tots ells petits di que s’han pogut subsanar amb
normalitat i aprofita per agrair la feina i implicació per solventar les incidències, a
Protecció Civil, Policia Local i Brigada Municipal.
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3. Donar compte dels Decrets i Resolucions d'alcaldia
L’alcalde dona compte dels decrets i resolucions d’alcaldia dels mesos de novembre i
desembre de 2019 que inclouen els números de 411 al 472.

4 Aprovació Addenda 2020 al conveni de desplegament de l'atribució de
l'exercici de la competència de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana de
gestió de residus municipals i dels residus comercials al Consorci per a la
Gestió dels del Vallès Oriental
El 7 de febrer de 2019, el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental i
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana van formalitzar el conveni de desplegament
de l’atribució de l’exercici de la competència de gestió dels residus municipals i
comercials al Consorci.
El pacte tretzè del conveni esmentat estableix que el mateix és vigent mentre
l’Ajuntament no es separi del Consorci; el pacte setè estableix les condicions
econòmiques i disposa que per a la resta d’anualitats i pròrrogues, la quantitat que
l’Ajuntament hagi d’abonar al Consorci es determinarà mitjançant una addenda anual.
Vist l’esborrany de l’addenda 2020 del conveni, i l’informe favorable de la Tècnica de
Medi Ambient
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el text i la signatura de l’addenda al conveni de desplegament de
l’atribució de l’exercici de la competència de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
de gestió dels residus municipals i dels residus comercials al Consorci per a la Gestió
dels Residus del Vallès Oriental” per a l’exercici 2020, que s’incorpora a l’expedient.
Segon.- Autoritzar i Disposar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3-1621-227005
Recollida Ordinària de Residus l’import de 564.622,271 euros en concepte de conveni
de recollida de residus 2020.
Tercer.- Facultar l’Alcalde per a la signatura dels documents que siguin necessaris per
a la formalització del present acord.
Quart.- Donar trasllat del present acord al Consorci per a la gestió dels residus del
Vallès Oriental.
Intervencions
La Secretària, procedeix a llegir els acord de la proposta.
El Sr. Ramon Vilageliu, manifesta que votaran afirmativament aquest punt, i celebra
el 92% de la taxa de reciclatge en el que es troba ara mateix Santa Eulàlia, i per tot
això felicita a tot el municipi per la tasca que s’està duent a terme.
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El Sr. Abraham Requena, manifesta que celebra aquests números de reciclatge tan
elevats, i comenta que realitzar aquest tipus de model de recollida de residus és tot
un èxit.
L’alcalde felicita també a tota la ciutadania del municipi per la gran tasca que s’està
realitzant.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada per unanimitat
5.- Mocions
5.1. Moció en contra de la privatització de l'esport a Catalunya a través de la
Proposició de Llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya
El Parlament de Catalunya està treballant en la Proposició de Llei de l’Esport i
l’Activitat Física de Catalunya que es va iniciar el mes de novembre del passat 2019.
Aquesta proposició de llei neix a través de la Iniciativa Legislativa Popular presentada
per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC). La proposició pretén
implantar un model de sistema esportiu articulat entorn d’una entitat privada de nova
creació, la Unió d’Esports de Catalunya (UEC), amb un protagonisme absolut i amb
una clara voluntat excloent, intervencionista i recaptatòria en vers l’esport, fet que
provocarà una privatització i capitalització de l’esport a Catalunya.
La plataforma civil “Esport Som Tots” ha presentat un manifest que posa en relleu
diverses parts d’aquesta proposició legislativa que tindran com a resultat aquesta
privatització. Alguns punts d’aquesta nova llei serien:
‐

Cessió de competències a l’entitat privada Unió d’Esports de Catalunya, formada
majoritàriament per les federacions esportives catalanes, les quals només
representen un 25% de l’esport practicat a Catalunya.

‐

Pèrdua de competències públiques en matèria d’esports: la Secretaria General de
l’Esport i l’Activitat Física de la Generalitat de Catalunya perdrà les seves
competències ja que quedarà supeditada a l’aprovació de la Unió d’Esports de
Catalunya.

‐

La ciutadania haurà de pagar més per fer esport: les persones practicants d’esport
i d’activitats físiques hauran de tramitar i pagar una llicència esportiva general per
a la realització d’activitats físiques i esportives organitzades, amb independència
de la durada i de la tipologia de l’espai on es duguin a terme.

‐

Es generarà un monopoli privat en la gestió de les llicències i assegurances
obligatòries per a la pràctica esportiva: la UEC serà l’únic òrgan que podrà emetre
llicències esportives. A més, l’esport escolar, universitari, de lleure, oficial, no
oficial i mixt es considerarà federatiu i, per tant, requeriran d’una llicència.

‐

Privatització del sistema públic de finançament: la UEC gestionarà el fons econòmic
del foment de l’esport català.

‐

Catalunya serà menys competitiva en l’organització d’esdeveniments esportius de
massa: es crearà la “taxa esportiva”, que gravarà els actes com curses esportives,
populars, solidàries, campionats i qualsevol esdeveniment esportiu.

És cert que Catalunya necessita una actualització legislativa en l’àmbit esportiu, ja
que la llei vigent data l’any 2000 i el panorama social i concretament esportiu ha
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canviat, però resulta evident que els punts abans esmentats només aconseguiran
allunyar de la pràctica esportiva a les persones i posarà una barrera econòmica entre
entitats públiques i privades i els usuaris de l’esport.
Vistos els motius anteriorment esmenats es proposa l’adopció dels següents acords:
ACORDS
1. Manifestar el rebuig envers a la proposició de llei, fent especial èmfasi en els punts
exposats que provocaran la privatització i capitalització de l’esport a Catalunya a
través de la creació d’una entitat privada de gestió.
2. Instar al Parlament de Catalunya a modificar la llei de l’esport i l’activitat física de
Catalunya i no dur a aprovació la proposició actual.
3. Que l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana s’adhereixi al manifest presentat
per la plataforma “Esport Som Tots”, que aglutina gran part de la societat
implicada en l’àmbit esportiu de Catalunya.
4. Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya i als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya
Intervencions
El regidor d’esports, el Sr. Pol Guerra, explica la moció referent la privatització de
l’esport a Catalunya a través de la Proposició de Llei de l’esport i l’activitat física de
Catalunya.
El Sr. Ramon Vilageliu, està d’acord totalment amb la moció presentada, i comenta
que també hi ha proposició de llei en estudi al parlament que defensa totalment el
contrari, per aquest motiu s’abstindran d’aquest punt i així donaran pas al debat de
les propostes de llei al Parlament.
El Sr. Abraham Requena, està d’acord amb la intervenció del Sr. Ramon Vilageliu, i
manifesta que aquestes propostes estan en estudi al Parlament i per tant s’esperaran
a que aquest òrgan es manifesti.
La Sra. Susana Barroso, manifesta que estan totalment en contra amb la privatització
de l’esport, però que esperarà a que el Parlament decideixi quines de les opcions
acaba tirant endavant.
El Sr. Pol Guerra, comenta que tot i que les propostes de llei estiguin al Parlament,
seria interessant que ens avancéssim als futurs esdeveniments per tal de que quan
vulguem actuar no sigui massa tard.
Intervencions
Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada per majoria:
A favor: 9 PU
Abstencions: 2 I-ERC, 1 SER.CP, 1 C’s
En contra: -
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5.2
Moció de Rebuig a la Resolució de la Junta Electoral Central i el
Tribunal Suprem Respecte el M.H. President de la Generalitat Quim Torra i
l'Eurodiputat Oriol Junqueras.
Tot i haver estat tractada a la Comissió informativa del Ple, es retira la moció per a la
seva aprovació, al considerar que està desfasada.
5.3. Moció presentada pel Grup Municipal d'Independents-ERC-AM per
declarar Santa Eulàlia de Ronçana municipi lliure de plàstics
La producció i l’ús creixent del plàstic durant les darreres dècades ha esdevingut un
dels problemes ambientals més importants a escala mundial. Anualment, fins a 12
milions de tones de residus arriben als mars i als oceans, amb un impacte important
sobre els ecosistemes aquàtics i les espècies que hi habiten. Aquesta contaminació
també afecta a la superfície terrestre i en podem trobar arreu, des de l’Àrtic fins a
l’Antàrtida, passant pels deserts, els cims de les muntanyes i, és, clar, als pobles i
ciutats de tot el món. Santa Eulàlia no n’és cap excepció.
A hores d’ara, vivim envoltats de plàstic i en fem un ús continuat, moltes vegades
sense ser-ne conscients. Fins i tot en trobem -en forma de microplàstics- en productes
d’higiene i neteja, com ara les pastes de dents i els detergents. Aquests microplàstics
(d’entre 1 i 5 mil·límetres) i els nanoplàstics han entrat als nostres organismes a
través d’alguns aliments com el peix, el marisc, la sal o l’aigua embotellada.
L’evidència de la gravetat d’aquest problema ha fet prendre consciència a la societat
de molts països del món i s’han adoptat iniciatives polítiques i legals per a reduir l’ús
i l’impacte dels plàstics. A la Unió Europea, per exemple, a l’any 2019 s’ha aprovat
una directiva europea que prohibirà els plàstics d'un sol ús a partir del 2021, afectant
articles com coberts i plats de plàstic, bastonets de cotó, canyetes i envasos de menjar
i beguda de poliestirè.
A Catalunya, en els darrers anys alguns municipis de Catalunya s’han declarat
Vilafranca del Penedès, Premià de Mar, Sant Boi del Llobregat s’han declarat lliures
de plàstic i han adoptat mesures per aconseguir aquest objectiu, amb la implicació de
les administracions, els actors econòmics, les escoles, les entitats i el conjunt de la
ciutadania.
D’altra banda, en el Ple de l’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana de 28 de gener
de 2016 ja es va aprovar una moció que es centrava en aquesta problemàtica de l’ús
innecessari del plàstic en actes, esdeveniments i festes. Aquesta moció, doncs, pretén
aprofundir en els acord que es van prendre aleshores i donar, encara , una
perspectiva més compromesa amb el mediambient i les persones.
Així doncs, inspirats per aquests exemples i compromesos amb el present i futur del
nostre poble i del planeta, el grup municipal d’Independents-ERC-AM presenta al Ple
municipal de Santa Eulàlia de Ronçana els acords següents:
Primer - Fixar l’objectiu de ser un poble lliure de plàstic l’any 2021.
Segon - Per assolir aquest objectiu, l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
impulsarà la campanya “Santa Eulàlia, lliure de plàstic”, una campanya amb diverses
accions:
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 Revisió de la petjada ecològica de l’ajuntament pel que fa a l’ús de plàstics i
materials d’un sol ús; i revisió de les ordenances municipals i de la normativa de
contractació per a reduir-los.
 Actuacions d’informació i divulgació general als establiments comercials i al mercat
municipal, a través de l’àrea de comerç i de les associacions de comerciants.
 Elaboració un pla de comunicació per conscienciar sobre la problemàtica del plàstic
i difondre la campanya engegada per fer-hi front. Per exemple, promoure l’ús de
bosses de roba en les que es pot promocionar el comerç local.
 Edició i distribució entre la ciutadania, escoles, comerços i entitats una ‘Guia per la
reducció de residus’.
Tercer - L’Ajuntament facilitarà l’abastiment d’aigua potable en els espais públics per
reduir l’ús d’ampolles de plàstic d’un sol ús, mitjançant les accions següents:
 Posar en funcionament les fonts públiques que actualment no abasteixen d’aigua.
 Programar la instal·lació de fonts d’aigua potable en les places públiques que no en
disposen.
Quart - Promoure que els bars i restaurants de Santa Eulàlia de Ronçana ofereixin
aigua de la xarxa, servida en ampolles de vidre o gerres.
Cinquè – En compliment de la moció aprovada el 28 de gener de 2016 aprovada en
aquest ajuntament, corroborem que en els diferents esdeveniments públics que se
celebren a la vila, com ara fires, concerts, curses, Festa Major, etc., existeixi un pla
de prevenció de residus que garanteixi el mínim us de materials de plàstic no
reciclable i no reutilitzable i una gestió adequada dels residus.
Sisè - L’Ajuntament farà arribar aquests acords al Consell Assessor per al
Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de Catalunya, a les Associacions de
Veïns i les Associacions de Comerciants, als grups polítics del Parlament de Catalunya,
del Congrés de Diputats, de Senat i del Parlament Europeu.
Intervencions
El Sr. Ramon Vilageliu, explica la moció presentada pel seu grup municipal i que
complementa la que es va aprovar l’any 2016 presentada per IU-EUA.
Comenta també que des de C’s, s’ha proposat dues esmenes que accepten i
incorporen a la moció
La Sra. Susana Barroso, procedeix a explicar les esmenes, la primera referent al punt
3, en el qual insta a l’ajuntament a facilitar que tots els equipaments tinguin punt
d’aigua potable, i referent al punt 4 anar una mica més enllà que promoure únicament
que bars i restaurants de Santa Eulàlia de Ronçana ofereixin aigua de la xarxa
El Sr. Abraham Requena, manifesta que a molts països d’Europa, l’aigua en els bars i
restaurants, ja es de l’aixeta i totalment gratuïta. Considera que això és una aposta
de futur. Per altra banda creu que s’ha de començar a convocar la comissió de medi
ambient, per tal d’abordar tot aquest tema del reciclatge.
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Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada per unanimitat
5.4. Moció que presenta el grup municipal de Ciudadanos de Santa Eulàlia de
Ronçana, sobre el consum excessiu d'alcohol en el joves
Exposición de motivos
El alcohol es una de las sustancias más consumidas en Cataluña que llega a provocar
grandes problemas de salud, especialmente sensible es el acceso a bebidas
alcohólicas entre los jóvenes. Los datos son muy reveladores, ocho de cada diez
menores de entre 14 y 18 años han consumido alcohol en el último año, siendo la
edad de trece años en al que se prueban y se consumen bebidas alcohólicas en gran
cantidad.
El consumo abusivo de bebidas alcohólicas es uno de los principales problemas de
salud pública en las sociedades industrializadas. Máxime si hablamos del consumo por
parte de menores con una edad de inicio temprana en grandes ingestas de alcohol
semanales seguidas de periodos de abstinencia, y aumento en la frecuencia de
episodios de embriaguez.
El alcohol ha sido considerado por la O.M.S. como una de las drogas potencialmente
más peligrosas para la salud física, psíquica y social de las personas, por encima de
sustancias tales como la cocaína, los estimulantes sintéticos, los alucinógenos o los
derivados del cannabis.
Según los datos del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), indica que las urgencias
por consumo de substancias han crecido en los últimos años un 17%, con 4500
consultas por consumo de alcohol.
Es evidente, por tanto que el consumo de alcohol entre los jóvenes es un problema
de primera magnitud que debemos afrontar.
Así mismo, expertos en el abordaje de los trastornos por consumo de sustancias han
alertado del inicio en el consumo de alcohol entre los jóvenes en las fiestas de verano,
una situación de la que apenas la sociedad tiene conciencia.
Así mismo el consumo de alcohol por menores en el espacio público en los llamados
“botellones” representa una situación de riesgo para el desarrollo de trastornos por
consumo de alcohol y otras sustancias.
Desde el grupo municipal de Ciudadanos consideramos imprescindible planificar
campañas de prevención del consumo de alcohol especialmente dirigidas a los
comportamientos de consumo durante las fiestas de verano, tanto dirigidas a los
jóvenes como al resto de la sociedad, especialmente las familias para concienciar de
la gravedad y del riesgo.
Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos Sta. Eulália de Ronçana, comparece
ante este pleno, al que somete los presentes:
ACUERDOS
PRIMERO.- La planificación de una campaña de concienciación y sensibilización de
los efectos nocivos del consumo de alcohol en medios de comunicación locales y redes
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sociales especialmente dirigida a los jóvenes y a sus familias en el ámbito de las
fiestas mayores de los ayuntamientos.
SEGUNDO.- Instar al Departament de Salud de la Generalitat de Cataluña junto con
la Asociación de Municipios de Cataluña para que se promueva la adopción por parte
de todos los ayuntamientos de las medidas pertinentes para la regulación y
supervisión sobre el exceso de consumo de alcohol por parte de menores en los
espacios públicos, especialmente en el contexto de las fiestas mayores y fines de
semana.
Intervencions
La Sra. Susana Barroso, procedeix a explicar la moció presentada pel seu grup
municipal.
La Sra. Cristina Gallego, considera que a Santa Eulàlia de Ronçana ja s’està fent molt
bona tasca referent aquest tema des de l’Institut i des de l’àrea de joventut de
l’Ajuntament, per aquest motiu s’abstindran
La Sra. Susana Barroso, creu que no s’està fent suficient referent aquest tema, per
això presenta aquesta moció.
El Sr. Abraham Requena, considera que és un tema molt important, i que
l’adolescència és una etapa complicada. Manifesta que vol incorporar en el punt
primer, la paraula “reforçar la planificació de les campanyes que ja s’estan fent”, ja
que considera que sí que s’està fent una tasca.
L’alcalde, manifesta que votaran a favor d’aquesta moció, ja que consideren que és
un tema molt important i que tota tasca realitzada en aquest sentit és important.
El Sr. Ramón Vilageliu, explica que la Mancomunitat ja disposa a la seva plantilla
d’una persona que és dedica exclusivament a reforçar als temes relatius a la prevenció
de drogodependència i remarca que ja s’hi dediquen molts recursos.
Per part de ciutadans s’accepta la modificació proposada de l’acord pel regidor Sr.
Abraham Requena.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada per unanimitat
5.5. Moció que presenta el grup municipal de Ciudadanos de Santa Eulàlia,
de Suport als Òrgans Constitucionals i per Instar a l'actual Govern d'Espanya
a no realitzar concessions als grups Independentistes
MOCIÓN QUE PLANTEA EL PORTAVOZ SUSANA BARROSO VALVERDE, EN SU
PROPIO NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO CIUDADANOS, ANTE EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO
DE
30/01/2020,
EN
APOYO
A
LOS
ÓRGANOS
CONSTITUCIONALES Y PARA INSTAR AL ACTUAL GOBIERNO DE ESPAÑA A
NO REALIZAR CONCESIONES A LOS GRUPOS INDEPENDENTISTAS
En los últimos días hemos sido testigos, durante las sesiones del debate de
investidura, de una situación muy preocupante para nuestra democracia. Después de
que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, consumara la humillación que hizo a
la democracia española alcanzando acuerdos con las fuerzas nacionalistas que van en
contra de la unidad de nuestro país, también fue incapaz de defender al Jefe del
Estado, a nuestra democracia y a las víctimas de las blasfemias de un partido como
EH Bildu que no condena el terrorismo de ETA.
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Por otra parte, la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, fue incapaz de aplicar el
artículo 103 del Reglamento del Congreso de los Diputados, que le obliga a llamar al
orden cuando se atacan instituciones del Estado. Es intolerable que, en el seno de la
representación política de España, unas supuestas representantes de la Cámara
llamen autoritario al jefe del Estado o digan que le importa “un comino” la
gobernabilidad de nuestro país.
En momentos tan complicados para España como el que actualmente estamos
viviendo, la figura del rey Felipe VI es imprescindible. No en vano, el Jefe del Estado
está reconocido como figura constitucional, dentro del precepto que contempla la
Monarquía Parlamentaria como la forma política de nuestro Estado. En este
preocupante momento, desde los poderes políticos se están cuestionando pilares
básicos de nuestra democracia como la jefatura del Estado y el Poder Judicial, además
de otras instituciones garantes de la transparencia y el buen funcionamiento de
nuestros procesos electorales como la Junta Electoral Central.
Por otro lado, el actual presidente de España, Pedro Sánchez, ha otorgado al
separatismo una mesa de negociación al margen del Parlamento elegido
democráticamente por los ciudadanos, abriendo la puerta a una mesa bilateral entre
Cataluña y España como si se trataran de Estados independientes. Dicha concesión
se encuentra totalmente fuera de los cauces establecidos por la Constitución e incluso
del propio Estatuto de Autonomía catalán.
En esta circunstancia, debemos recordar y reafirmar nuestra obligación como
representantes públicos de acatar y respetar la democracia, la Constitución y el
ordenamiento jurídico. Por ello, se hace absolutamente necesario mostrar apoyo a
todas las instituciones democráticas contempladas en nuestra Constitución y, al
mismo tiempo, se reprueben los discursos en sede parlamentaria que afirmaban que
existe una dicotomía en España entre "democracia" y "autoritarismo".
Por todo lo expuesto, el concejal que suscribe formula las siguientes:
PROPUESTAS DE ACUERDO
1.- Que el Ayuntamiento de Sta. Eulàlia de Ronçana muestre su apoyo y respeto al
ordenamiento jurídico español y a todos los órganos constitucionales, incluidos la
Jefatura del Estado.
2.- Que el Ayuntamiento de Sta. Eulàlia de Ronçana inste al grupo parlamentario
EH-Bildu para que su portavoz se retracte de las palabras que, contra la Corona y
nuestra democracia, profirió en el Pleno de investidura del pasado 4 de enero de 2020.
3.- Que el Ayuntamiento de Sta. Eulàlia de Ronçana inste al actual presidente del
Gobierno a no realizar concesiones a los grupos independentistas ni a llevar a cabo la
creación de una “mesa de negociación institucional entre los gobiernos de España y
Cataluña”.
4.- Que el Ayuntamiento de Sta. Eulàlia de Ronçana inste al presidente del Gobierno
a que cumpla su promesa de recuperación del delito de referéndum ilegal.
Intervencions
La Sra. Susana Barroso, explica la moció presentada pel seu grup municipal.
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El Sra. Cristina Gallego, manifesta que votaran en contra, i considera que no és
oportuna.
El Sr. Abraham Requena, manifesta que votaran en contra de la moció, ja que explica
coses molt a la lleugera i no hi estan d’acord.
L’alcalde, manifesta que votaran en contra.
Es sotmet la moció a votació, i queda rebutjada amb els següent vots:
Favor: 1 C’S
Abstencions:En contra: 9 PU, 2 I-ERC, 1 SER-CP
5.6. Moció que presenta el grup municipal de Ciudadanos de Santa Eulàlia,
per a promocionar l'Esport i apropar l'esport als Barris.
MOCIÓN PARA PROMOCIONAR EL DEPORTE Y ACERCAR EL DEPORTE A LOS
BARRIOS.
Dña. Susana Barroso Valverde Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Sta. Eulàlia
de Ronçana, conforme al artículo 30 del Reglamento Orgánico Municipal, presenta
para su debate y votación la siguiente MOCIÓN para el pleno del 30/01/2020:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El Art. 43.3 de la Constitución Española de 1978 incluye el deporte como un
derecho y la obligación de su fomento por parte de la administración pública,
por lo que insistimos en la necesidad de concienciar al Ayuntamiento de lo
importante que es acercar el deporte a la ciudadanía, cada día más
necesitada del mismo, considerándolo como un “derecho” del ciudadano.
El empeoramiento de los hábitos de vida propio de las sociedades occidentales, la
evolución de los sistemas de transporte y la tecnología laboral, los nuevos modos de
ocio… todo colabora para que niños y mayores, asuman como válidos
comportamientos claramente sedentarios y, por tanto, perjudiciales para la salud.
La falta de ejercicio, y el aumento de la obesidad, que ha llegado a alcanzar valores
pandémicos en nuestra sociedad, son dos factores de riesgo significativos en el
desarrollo de enfermedades cardiovasculares, entre otras.
Hoy nadie medianamente informado cuestiona la directa vinculación entre el deporte
y la salud, por lo que desde Cs Santa Eulàlia de Ronçana, queremos impulsar un Plan
de Actividades Físicas, durante esta legislatura, que implique al mayor número de
habitantes de todas las edades. Para ello, proponemos las siguientes líneas de
trabajo:
1. Los niños de hoy en día tienen peores hábitos de alimentación, ejercicio físico y
ocio. Educar a los más pequeños en la necesidad de tener una vida activa, con
ejercicio moderado y actividades al aire libre es el único método para ayudarles a
convertirse en adultos sanos, podemos afirmar incluso que los niños que practican
deporte tienen un mejor rendimiento escolar y un porcentaje altísimo mejora su
comportamiento en el aula y en casa.
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El entorno familiar es fundamental para que los niños sean activos físicamente, por
lo que nos gustaría proponer una serie de actividades extraescolares
enfocadas hacia los más pequeños, mientras los padres simultáneamente en
el mismo recinto puedan practicar otro tipo de deporte: yoga, pilates …
No hay mejor manera de combatir el sedentarismo infantil que promover el deporte,
y si es en familia, mejor ¡ se creará un hábito de por vida, ya que los “hijos son el
reflejo de sus padres“.
2. Como actividades extraescolares nos gustaría promover la recuperación
de juegos infantiles tradicionales, con el juego se corre, se salta, se baila….y todo
mientras lo pasan en grande¡¡
La principal característica que define al juego es la diversión. El simple acto de jugar,
no sólo divierte a los niños, sino que además mientras juegan están aprendiendo y
desarrollando un sinfín de habilidades, más fuerza muscular y coordinación.
3. El deporte es considerado una escuela de valores, que contribuye al desarrollo de
la autoestima, de la tolerancia, de la capacidad de superación, del respeto, de la
solidaridad, del trabajo en equipo y de la integración, por lo que nos gustaría
impulsar entre los jóvenes la práctica del Boxeo o Karate o cualquier otro tipo de
defensa personal, deportes muy atractivos entre la gente joven.
En la actualidad, la percepción del boxeo o las artes marciales como deportes
agresivos y/o violentos, es un concepto que está cambiando gracias a los
beneficios que tienen para nuestro organismo.
Estas prácticas ayudan a eliminar el estrés y la tensión acumulada, algo muy
habitual entre los jóvenes, que aún tienen ciertas limitaciones para poder
gestionar sus emociones. Gracias a su alto componente aeróbico, este tipo de
entrenamientos ayuda a liberar endorfinas, o lo que es lo mismo, la hormona de la
felicidad.
4. También nos gustaría proponer a las entidades deportivas del pueblo, por
ejemplo al gimnasio, la creación de un grupo de “running”, patrocinado por el
ayuntamiento.
Además, tenemos la suerte de disponer de un marco inmejorable para el desarrollo
de actividades al aire libre, disfrutando de las innumerables ventajas que conlleva
estar en contacto con la naturaleza, el aire, el sol... Está demostrado que entrenar
aproximadamente 30 minutos al día al aire libre, con la ayuda del sol y el contacto
con la naturaleza, aumenta los niveles de energía, reduce los niveles de ansiedad y
estrés, siendo un tratamiento muy efectivo para combatir enfermedades relacionadas
con el estado anímico.
El deporte está reconocido por todas las instituciones internacionales como un
elemento clave en el perfeccionamiento de la sociedad. Parece ser que las sociedades
que más universalmente tienen extendida la práctica deportiva entre su población,
son sociedades más evolucionadas, más modernas, mejores en definitiva. Esta
imagen puede unir el nombre del Santa Eulàlia de Ronçana, con el de “deporte”, y la
imagen deporte lleva aparejado el “label” de la modernidad, de los vanguardismos,
y de todas aquellas virtudes que de forma tan clásica, hemos atribuido al deporte.
El ayuntamiento debería convencerse que nuestras propuestas y la
contratación de profesionales cualificados para desarrollar este Plan, lejos
de ser un nuevo gasto añadido a las arcas municipales, es una inversión,
una inversión en la salud de todos los ciudadanos de nuestro pueblo, una
forma de que una pequeña parte de los impuestos que pagamos para el
sostenimiento de nuestro pueblo, vuelva a TODOS¡¡ los ciudadanos
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Por todo lo expuesto el Grupo Municipal de Ciudadanos Sta. Eulàlia de Ronçana,
propone al pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Impulsar la limpieza y mantenimiento exhaustivos de los márgenes y
caminos que rodean el rio Tenes, con la adecuación de las vías para que puedan
circular bicicletas y personas a pie (algo que hoy en día es prácticamente imposible
dada la estrechez del camino en algunas zonas, pero que además en primavera se
acentúa todavía más)
SEGUNDO.- La instalación de algún banco en puntos puntuales para que las
personas mayores puedan descansar en sus paseos y, además puedan
contemplar el paisaje.
TERCERO.- La Instalación de papeleras para que las personas que pasean con
sus perros puedan mantener libre de heces el camino
CUARTO.- Fomentar desde el Casal per a la Gent Gran la organización de
paseos/excursiones semanales en grupo con monit@r. Caminar/Pasear está
comprobado que es uno de los deportes que más beneficiosos que existen, no necesita
más que un calzado y ropa cómoda y que además puede realizar prácticamente todo
el mundo.
QUINTO.- Incluir para los más pequeños, dentro de las actividades extraescolares,
por ejemplo en primavera o/y otoño, las excursiones por el rio, para observar el
entorno etc…
SEXTO.- Iluminar la zona con farolas solares, para que se pueda utilizar también
durante los meses de invierno.
SEPTIMO.- Hablar con los pueblos vecinos (Lliçà d’ Amunt y Bigues) y la
mancomunidad para intentar que estas prácticas se hagan extensivas a las
zonas por la que el Tenes circula por sus pueblos, de esta forma tendremos vías
largas muy aconsejables para la práctica de deportes relacionados con la bicicleta.
OCTAVO.- Crear actividades que se puedan desarrollar al aire libre, haciendo que no
sea siempre necesario el desplazamiento hasta la fábrica para practicar cualquier
actividad, y que la falta de movilidad no sea una excusa para practicar deporte.
Queremos “llevar el deporte a los barrios de Santa Eulàlia”
NOVENO.- Estudiar la posible contratación de un monitor y un auxiliar para poder
llevar a cabo las actividades propuestas bajo la supervisión de personal cualificado,
para así permitir que durante la mañana se pudieran desarrollar las actividades
enfocadas a los barrios, por ejemplo caminatas por el Tenes con los más mayores, y
por la tarde, que estos profesionales pudieran realizar extraescolares en los colegios
para niños y padres, y las actividades propuestas para los más jóvenes
Intervencions:
La Sra. Susana Barroso, explica la moció presentada pel seu grup municipal.
La Sra. Cristina Gallego, manifesta que la moció és molt genèrica, i que a Santa Eulàlia
no necessita cap incentiu en el tema esportiu, ja que és un poble que practica esport
i en totes les seves disciplines, per aquest motiu s’abstindran.
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El Sr. Abraham Requena, comenta que és una moció molt genèrica, i que moltes coses
de les que es comenten a la moció actualment ja s’estan fent, per aquest motiu
s’abstindran.
La Sra. Susana Barroso, comenta que aquesta moció va dirigida a fer esport de
manera gratuïta, ja que no totes les famílies poden pagar l’activitat física dels seus
fills, i és una forma de que els joves facin esport en lloc de fer altres activitats com
les comentades a lla moció anterior.
L’alcalde, manifesta que votaran en contra, ja que s’ha invertit molt en l’àrea
esportiva i votar-la a favor significaria reconèixer que no s’ha fet res al respecte.
Es sotmet la moció a votació, i queda rebutjada amb els següents vots:
Favor: 1 C’S
Abstencions: 2 I-ERC, 1 SER-CP
En contra: 9 PU,
6.- Afers urgents
No hi ha.
7.-Precs i preguntes
I-ERC
1.Referent als abocaments de Terres de Can Cabot de la Vall, pregunta si disposen
de tots els permisos i llicències i si s’està controlant el tipus de terres que s’hi
aboquen.
L’Alcalde, manifesta que en el seu dia es va detectar l’obertura d’un accés a la Masia
de Can Cabot de la Vall, la propietat va sol·licitar tots els permisos i van realitzar un
Pla d’Actuació Específica aprovat per la Generalitat, per tant el moviment de terres és
correcte i sota llicència.
2.Informació referent a les subvencions del catàleg de serveis quines s’ha sol·licitat.
Llistat.
Alcalde comenta totes les subvencions sol·licitades i que passarà el llistat definitu als
membres de la oposició.
3.Referent a quan es convocaran les meses de concertació de Diputació.
L’alcalde, comenta que van tenir una reunió amb la Diputació de Barcelona, i que
probablement les convocarien abans de l’estiu 2020.
SER-CP
1.- Informació referent a les subvencions del catàleg de serveis quines s’ha sol·licitat.
Llistat.
L’Alcalde comenta que aquesta pregunta s’ha respost anteriorment, en la pregunta
núm. 2 que ha fet el grup d’I-ERC
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2.- Portes de vidre del CAP de Santa Eulàlia es van trencar, i les que hi ha provisionals
costa molt d’obrir i tancar i causa problemes a les persones amb mobilitat reduïda.
L’Alcalde, comenta que fins a dia d’avui no tenien cap queixa, però que sabent aquesta
informació hi posaran fil a l’agulla.
3.- Perquè el pressupost no inclou una partida per tal de solucionar els problemes de
mobilitat i accés al municipi venint des de Caldes.
L’alcalde comenta que la setmana entrant, té una reunió a Diputació de Barcelona i
que en el següent Ple podrà respondre aquesta pregunta.
4.- Afectacions episodi Gloria i accions per solucionar
elèctriques

problemes amb les línies

Referent a les afectacions del temporal Gloria, manifesta que hi ha barris en que sí
que s’ha patit conseqüències de talls de llum perquè les línies son molt antigues.
Comenta que els talls de xarxa elèctrica han estat bàsicament per la caiguda dels
arbres sobre les línies elèctriques, no per cap altre inconvenient, tot i que es conscient
que hi ha xarxa elèctrica en ús, que es antiga.
C’S
Prec: Demana que es solucioni les portes del CAP del municipi.
Prec: Demana que es treguin les pintades independentistes a tot el municipi, així com
la retirada de cartells de propaganda de les eleccions municipals.
I a ¼ de 10 del vespre, es dóna per finalitzada la sessió i s’estén aquesta acta, i jo,
la secretària accidental, ho certifico, amb el vist-i-plau de l’Alcalde.
L’Alcalde
Francesc Bonet Nieto

Lurdes Gimeno Maspons
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