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

Ordinari
26/11/2020 19:00:00
Sala de Plens de l'Ajuntament

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
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 26 de novembre de 2020, 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
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ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació actes
2. Informació diversa
3. Donar compte dels Decrets i Resolucions d’Alcaldia
4. Protocol d'actuació per la prevenció de l'assetjament laboral, sexual i altres
discriminacions a la feina
5. Adhesió al Manifest 25 N, dia internacional per a l'eliminació de la violència
envers les dones.
6.

Moció de suport del món local al teixit esportiu del municipi davant l’aturada
obligada de la seva activitat.

7. Moció de suport del municipalisme que presenta el grup SER-CP socialistes als
PGE: Uns pressupostos municipalistes per a la recuperació social de la seva
ciutadania i l’emprenedoria local
8. Afers urgents i sobrevinguts
9. Precs i preguntes
1.- Aprovació actes
S’aproven les actes dels plens de 28/05/2020, 25/06/2020,
2.- Informació diversa
L’ Alcalde informa de que el dia 7 de desembre es posa en marxa una campanya,
prevista dins el Pla Covid, sota el lema “Santa Eulàlia s’ho val”, on l’ajuntament hi
aporta 10.000 euros en forma de sorteig La iniciativa consta d’un sorteig entre
totes les persones que facin una compra mínima de 10 euros als comerços de
Santa Eulàlia. Un cop feta la compra podran emplenar unes butlletes de
participació que es poden trobar als comerços del poble. El sorteig consta de 95
premis de diferents imports a bescanviar per noves compres als comerços locals.
3. Donar compte dels Decrets i 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 235 al 298, ambdós inclosos
4. Protocol d'actuació per la prevenció de l'assetjament laboral, sexual i
altres discriminacions a la feina
L’assetjament laboral atempta directament contra la dignitat d’una persona. Per
aquest motiu l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, manifesta que no tolerarà
que es duguin a terme conductes d’aquesta ordre, en l’àmbit laboral de la corporació.
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Amb aquesta finalitat s’ha elaborat per part del servei de prevenció de riscos laborals
SPASS, un protocol d’actuació per crear un entorn laboral lliure de tot assetjament,
on es respecti la dignitat i la llibertat sexual del conjunt de persones que treballen en
aquesta Corporació.
En aplicació del mandat establert a l’article 48 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de
març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, és oportú que l’Ajuntament reguli
la problemàtica de l’assetjament sexual, laboral i altres tipus d’assetjament en l’àmbit
de les relacions laborals. Considerant que la no discriminació i el dret a la intimitat,
son drets fonamentals, d’acord amb els article 14 i 18.1, de la Constitució Espanyola,
i estan directament relacionats amb els drets de respecte a la dignitat i a la integritat
de la persona, establerts a l’article 42 de l’Estatut dels Treballadors.
L’àmbit d’aplicació d’aquest protocol és el personal al servei de l’Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana, amb independència de la seva funció, del seu nivell jeràrquic o
del tipus de contracte, i serà aplicable a totes aquelles conductes que siguin
susceptible a considerar-se com a assetjament i que es donin fruït de les relacions
entre treballadors i treballadores i amb tercers.
Per l’aplicació del protocol, caldrà que la conducta d’assetjament s’hagi produït en el
centre de treball, o per causa directament vinculada amb la feina.
Per tal de poder realitzar una correcta aplicació del protocol, i del seguiment dels
casos, es crearà una comissió per la prevenció de l’assetjament que intervindrà en
els procediments d’actuació.
Es considera necessari designar a dos treballadors/es de l’Ajuntament, com a
persones de referència en matèria d’assetjament, que estaran a disposició del
personal, per atendre les consultes o queixes sobre el tema. Es garantirà la intimitat
i la discreció en les consultes, així com la no adopció de mesures repressores als
denuncia’ns i testimonis.
ACORDS:
Primer. Aprovar el protocol d’actuació per la prevenció de l'assetjament laboral,
sexual i altres discriminacions a la feina, en l’àmbit del personal al servei de
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, elaborat per l’empresa de Servei de
Prevenció de Riscos Laborals SPASS.
Segon. Crear la Comissió per la Prevenció de l’Assetjament, que estarà integrada per
les següents persones:
‐
‐
‐

Sr. David Gómez Verdugo, delegat de Prevenció dels representants dels
treballadors/es de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
Sra. Montserrat Bautista Pérez, administrativa Recursos Humans, de
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
Sr. Gerard Sanz Pujol, tècnic del servei de prevenció de riscos laborals SPASS,
o persona en qui delegui.

Tercer.- Establir les competències i responsabilitats de la Comissió per la Prevenció
de l’Assetjament que seran les següents:


Investigar tots els casos en què es sol·liciti la seva intervenció per
assetjament.
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Informar i assessorar a les persones afectades (víctima i presumpte agressor).
Proposar les mesures cautelars, si escau.
Emetre Proposta de Resolució i traslladar-la, en cas que sigui necessari per
prendre mesures disciplinàries pertinents.
Fer el seguiment de les mesures correctores en coordinació amb el Servei de
Prevenció.
Informar de la resolució del cas en la pròxima reunió del Comitè de Seguretat
i Salut.

Quart.- Delegar a l’Alcalde, per la designació de les persones de referència en matèria
d’assetjament laboral, sexual i altres discriminacions a la feina.
Cinquè.- Informar al personal al servei de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
de l’aprovació d’aquest protocol.
La secretària procedeix a llegir els acords de la proposta.
Intervencions:

L’alcalde explica que el Protocol consisteix en la creació d’una Comissió per a la
prevenció de l’assetjament, compost per diferents persones de l’Ajuntament. Que
aquesta Comissió té per objectiu investigar els casos en què se sol·licita la seva
intervenció, assessorar aquelles persones que ho requereixin, proposar mesures per
solucionar els possibles casos i fer-ne un seguiment.
La regidora Susana Barroso: manifesta que des de C’S veu positiu l’aprovació d’aquest
pla de prevenció, i proposa que la Comissió estigui formada per dos homes i dues
dones.
La regidora Cristina Gallego: manifesta que es molt oportú aquest pla i que votaran
a favor.
El regidor Abraham Requena: manifesta també que hi esta totalment d’acord en
l’aprovació d’aquest pla ja que és un pas més per eliminar la lacra de la violència
masclista.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per UNANIMITAT
5. Adhesió al Manifest 25 N, dia internacional per a l'eliminació de la
violència envers les dones.
La regidora Anna Montes, procedeix a explicar els diferents punts del document
d’adhesió, que s’ha sol·licitat l’adhesió al manifest a l’Institut Català de les Dones,
consensuat pel plenari i per d’altres administracions públiques.
Les diferents regidores municipals procedeixen a llegir conjuntament el manifest
contra la violència masclista.

MANIFEST 25N 2020
Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les
dones
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Enguany, fa 60 anys que varen ser assassinades les germanes
Mirabal, tres activistes polítiques i membres actives de la resistència. En honor
a elles es va establir aquesta data com a Dia internacional per a l’eliminació de la
violència envers les dones. Des de llavors, no han cessat els esforços de
moviments socials, feministes i de tots els àmbits per a eradicar les violències
masclistes. També és cert que ja fa uns anys que diverses iniciatives populars
anuncien que el temps s’ha esgotat per als agressors masclistes, el #NoEstàsSola,
el #Metoo i el #YoSiTeCreo. El repte és enorme: es tracta de canviar la societat i
destruir el poder patriarcal.

És evident que, encara ara, els temps segueixen canviant i que el rebuig social
contra les violències masclistes és cada cop més fort. No hi ha dubte que la defensa
dels drets humans més fonamentals està guanyant, a poc a poc, aquesta partida.
Per això, ens cal no perdre l’horitzó que encara està per arribar mentre tenim en
compte el camí que ja hem caminat. Cal enfortir l’estratègia i el compromís comú
per erradicar totes les formes de violència masclista. Les que es produeixen en
l’àmbit de la parella i exparella o en l’àmbit familiar, i que durant molts anys s’han
considerat un problema privat, però també aquelles que es produeixen en l’àmbit
laboral o social i comunitari, i que han estat tradicionalment menys visibilitzades,
com ara l’assetjament sexual o per raó de sexe, els matrimonis forçats o el tràfic
de nenes i dones amb finalitat d’explotació sexual o altres.

Sovint, se’ns pregunta “què puc fer jo per a canviar tot allò que no m’agrada?” i,
afortunadament, les persones que s’ho pregunten han pres partit per a
erradicar les violències masclistes. Segurament, mai abans hi havia hagut una
implicació tan extensa i conscient respecte la violència masclista. I és
que, els darrers mesos han estat absolutament durs per a les dones i
criatures que viuen en situacions de violència com, segurament, ho seran els
mesos que vindran, mentre duri la pandèmia.
Els agressors adapten la violència obrint esquerdes noves per a seguir
avançant, adaptant-se a les circumstàncies. El confinament ens ha demostrat
que, qui volia exercir el control sobre dones i nenes ho ha tingut més fàcil que
mai. De fet, als agressors els ha calgut emprar molta menys força que l’habitual
per a continuar mantenint els seus desitjos i privilegis. L’aïllament i l’increment
de la violència psicològica ha estat freqüent en contextos en que s’ha reduït la
xarxa social i l’activitat habitual de les dones per les restriccions de moviments,
la reducció de la interacció social o l’augment del teletreball. S’han
produït situacions d’assetjament sexual a canvi de recursos econòmics o
allotjament quan les dones han tingut pèrdua d’ingressos i per tant
dificultats econòmiques per a seguir endavant. S’han produït agressions
sexuals en entorns d’oci informals en els que no hi ha persones professionals
formades en matèria de violències sexuals. També en el món virtual,
l’increment de les violències en línia està afectant a moltes dones i nenes fins al
punt de posar en risc la seva pròpia vida. Les ciberviolències, com ara el control o
l’assetjament a través d’aplicacions i xarxes socials o el sexpreading, han pres
rellevància en la situació de confinament i han permès als agressors controlar i
assetjar les seves víctimes, dones, joves i nenes, sense necessitat de conviure
amb elles.
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Però, quan la violència s’adapta a les noves situacions, també ho fan les formes
de resistir de les seves víctimes. Molts cops tendim a pensar, equivocadament,
que les víctimes són éssers passius i resignats en la seva situació i desconeixem
que, constantment, estan elaborant i readaptant les maneres en les quals es
mantenen en vida. La pandèmia ens ha canviat la vida i, durant un temps, també
ens ha tret la vida pública i moltes d’aquelles coses que ens mantenien a les
persones felices i segures. Hem comprovat que, per a moltes, ser a casa no és
sinònim de pau sinó de por i violència.

Potser, aquest és l’any en el qual hem après més que mai que allò que ens havien
ensenyat no era cert i, contràriament al que crèiem, el lloc més segur per a les
dones i les nenes pot ser el carrer, les places, els llocs on fem vida, mentre que la
llar, la proximitat, allò que ens havien ensenyat com a refugi, pot ser l’espai més
perillós per a nosaltres.

Les cases podrien haver actuat com a búnquer on l’objectiu dels agressors era
tenir el control sobre la víctima, tenir poder sobre ella, si no hagués
estat per les múltiples campanyes socials i institucionals que s’han posat en
marxa per posar fre a les violències.

Quan hem tornat a ocupar els carrers i els nostres llocs, els masclistes han
vist que perdien aquest poder. És per això, que els majors episodis de violències
han estat, precisament, quan s’ha produït el desconfinament.

El nombre de trucades i atencions s’han vist incrementats en xifres tristament
històriques. Des del conjunt d’administracions manifestem el nostre ferm
compromís en seguir treballant per desplegar polítiques públiques per posar fi a
totes les violències masclistes i per garantir l’atenció, la recuperació i la reparació
de les supervivents.

Per això no ens sabem estar de fer un reconeixement a totes aquelles persones
que han superat allò de: “són coses de parella” i han despenjat el telèfon,
i a totes les associacions, entitats i grups feministes del país que han
posat sobre la taula l’emergència de trobar solucions en aquests moments
tan difícils. Necessitem, més que mai, un compromís unitari de la societat i les
administracions per a garantir la vida digna de les dones i les nenes.

Vivint amb normalitat, els companys i companyes de feina, les amistats, les
persones amb qui compartim activitats diverses… esdevenen vigilants informals
del benestar. Compartim preocupacions, sensacions, observem els canvis i, per
això, cuidem. Quan tot això s’ha vist impedit, ha estat més important que mai
que tothom fes un pas endavant per a denunciar les violències masclistes en tots
els seus àmbits i formes.

Ens dirigim a totes aquelles dones que han resistit a la violència i han buscat el
moment idoni per a explicar-ho a terceres persones; també a les que no podien
i el seu veïnat ha alertat sobre la situació que patien, a les que han pogut
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escapar. Ens dirigim, sobretot, a les que, en una època tan incerta com la present,
encara romanen a les cases on hi ha e3l seu victimari.
Finalment, ens dirigim als homes que esteu en contra d’aquestes violències i
sabeu que un dels vostres amics, familiars, coneguts les exerceixen: és hora que
us en feu responsables i hi intervingueu. Per últim:
als agressors, un
recordatori: no hi haurà espai per a la impunitat.
Les violències masclistes només es poden eliminar des de l’arrel, sigues tu també
còmplice en la construcció d’aquest món millor.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per UNANIMITAT
6. Moció de suport del món local al teixit esportiu del municipi davant
l’aturada obligada de la seva activitat.
La pràctica d’activitat física i esportiva és essencial per la salut física i el benestar
emocional de la ciutadania i està tenint un paper molt rellevant en la situació
d’emergència sanitària per la COVID-19. Els valors de l’esport contribueixen a generar
models positius d’integració i de cohesió social, sent imprescindible el suport
institucional per garantir la fortalesa del sector i també per evitar que es produeixi
una escletxa en les famílies més desfavorides.
La lluita contra la pandèmia de la COVID-19 és la principal prioritat de la nostra
societat, i també ho és facilitar la pràctica esportiva de la ciutadania, especialment
per a la infància i la joventut, la gent gran i les persones amb diversitat funcional.
És responsabilitat de la Generalitat de Catalunya i la Secretaria General de l’Esport i
l’Activitat Física, juntament amb la Conselleria de Salut, establir amb claredat i
determinació, sense marges d’interpretació i consensuades i coordinades amb el món
local, els criteris comuns que s’han d’aplicar per evitar diferències substancials en el
territori, i garantir l’aplicació de les mesures de contenció de la pandèmia, adaptades
a la realitat de les instal·lacions esportives i dels seus centres i clubs.
El teixit esportiu, clubs i entitats principalment, empreses del sector, juntament amb
el món local -el que pràcticament en la totalitat és el titular de les instal·lacions
esportives del país-, han fet un extraordinari esforç, econòmic i organitzatiu,
d’adaptació de les seves instal·lacions i les activitats per poder continuar la temporada
esportiva per fer front a l’emergència sanitària establint mesures i protocols de
prevenció i seguretat.
És per tot l’exposat, que el Grup Municipal SER-CP Socialistes proposa al Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Afegir-nos a la crida que des del sector esportiu català, recollida al darrer
manifest del món federat i la moció de la Unió de Consells Esportius de Catalunya,
per tal de que l’esport a casa nostra sigui considerat bé essencial per la salut física i
el benestar emocional de la ciutadania davant la situació d’emergència sanitària que
patim;
Segon.- Instar al Govern de la Generalitat i a la Secretaria General de l’Esport i
l’Activitat Física que treballin per a conduir l’esport català, sense greuges ni limitacions
respecte a altres sectors, en aquesta situació excepcional que estem vivim, i que
assumeixi la responsabilitat que li pertoca de governar, dotant dels recursos
Pàgina 7 de 16

necessaris al teixit esportiu i món local per tal de garantir la continuïtat de la pràctica
esportiva i la viabilitat de les seves instal·lacions;
Tercer.- Instar al Govern de la Generalitat que reconsideri la seva decisió de mantenir
el tancament d’instal·lacions esportives, i que per tant consensuï amb tots els
interlocutors esportius la tornada immediata i segura a la pràctica esportiva
federativa, amateur i de base de tots els clubs i centres esportius sense cap excepció;
Quart.- Instar al Govern de la Generalitat que el nou Pla de xoc de reactivació de
l’esport i l’activitat física que ha proposat, s’asseguri de garantir la viabilitat
econòmica de tots els clubs i centres esportius, entitats esportives i els seus
treballadors i treballadores que s’han vist obligats a tancar, i que comptin amb
ajuntaments i consells esportius per proveir ajudes pel sosteniment del nostre model
esportiu. I que aquest Pla disposi de línies d’ajut directes, conjuntament amb línies
d’ajut a les famílies que permetin l’accés de tothom a la pràctica esportiva en
condicions d’equitat.
Cinquè.- Instar al Govern de la Generalitat que aprovi i desenvolupi els canvis
normatius necessaris per tal de garantir la continuïtat de les activitats físiques malgrat
futures restriccions que es puguin derivar de la situació de pandèmia.
Sisè.- Instar al Govern de la Generalitat que arbitri els mecanismes necessaris en les
bases de subvencions del teixit esportiu sense ànim de lucre per assegurar el
manteniment de les mateixes malgrat les aturades de les activitats que es puguin
produir.
Setè.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la
Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física, a la Unió de Federacions Esportives
de Catalunya, a la Unió de Consells Esportius de Catalunya, i a les entitats esportives
d’aquest municipi.
Intervencions:
El Sr. Abraham Requena procedeix a explicar la moció presentada pel seu grup
municipal.
L’Alcalde, manifesta que votaran a favor de la moció.
El Sr. Ramon Vilagaliu, manifesta que també votaran a favor de la moció i considera
que la pràctica de l’esport és molt important
La Sra. Susana Barroso, manifesta que des de C’s són l’únic partit que ha portat
diferents propostes relacionades amb l’esport al Parlament de Catalunya, per tant
també votaran a favor de la moció.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per UNANIMITAT
7. Moció de suport del municipalisme que presenta el grup SER-CP socialistes
als PGE: Uns pressupostos municipalistes per a la recuperació social de la
seva ciutadania i l’emprenedoria local
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El projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) per al 2021 que va
aprovar el Consell de Ministres el passat 27 d’octubre dibuixa un abans i un després
en el nostre model econòmic, a l'alçada de la crisi que ens colpeja.
Deixem enrere, per fi, les polítiques de retallades i neoliberals de la dreta i avancem
amb uns comptes expansius en la despesa i anticíclics, en la línia del que defensa la
Unió Europea. I orienten el gran canvi al voltant de les quatre grans transformacions
que el nostre país necessita: la transició ecològica, la digitalització de l'economia, la
cohesió social i territorial i la igualtat de gènere.
Així, els tres escuts socials i emprenedors dels PGE són:
1/ Reconstruir el que ens ha arrabassat la crisi sanitària, econòmica i social provocada
per la covid-19;
2/ Modernitzar el nostre model productiu per garantir un creixement econòmic sobre
bases més sòlides, amb més productivitat i una aposta decidida per la transició
ecològica i digital,
I 3/ Enfortir el nostre Estat de benestar amb un sistema nacional de salut que ha de
ser molt més robust, unes pensions dignes i l'Ingrés Mínim Vital.
En aquest sentit, des del municipalisme socialista fem palès que per fi tenim
uns pressupostos progressistes i veritablement municipalistes; les xifres així
ho demostren:
El conjunt de les entitats locals rebran més de 19.000 milions d'euros directes, dels
quals més de 1.200 milions corresponen a la gestió dels Fons Europeus extraordinaris.
Pel que fa a les transferències corrents i de capital que rebran les entitats locals per
invertir en les seves polítiques pressupostàries, suposaran més de 1.852 milions
d'euros, fet que representa un augment respecte del 2020 de més d'un 260 %.
A més, els municipis que no estan inclosos en el règim de cessió (els lliuraments a
compte a les entitats locals) veuran augmentada la seva participació en tributs de
l'Estat en un 35 %, és a dir, 6.785.000 d'euros per al 2021.
De les transferències corrents, destaquen sobretot les destinades a la promoció local
del comerç, turisme i emprenedoria, en gran manera a conseqüència de les polítiques
de suport als sectors locals més afectats per la crisi de la covid-19, que representen
més d'un 40 % dels fons a rebre per les entitats locals per aquest concepte.
En la mateixa línia, els ajuts per al foment local de l'ocupació i infraestructures
comprenen més d'un 17 % i un 16 %, respectivament.
Destaquen també, per la seva forta variació respecte a PGE anteriors, els imports a
rebre en concepte d'accés a l'habitatge, així com altres actuacions de caràcter
econòmic, que augmenten un 2.271 % i un 250 % respectivament.
El Govern socialista pren el compromís i reconeix la capacitat de les entitats locals
per gestionar les greus conseqüències que ha provocat l’emergència social i
econòmica als barris i carrers de les nostres ciutats i pobles, com l’administració més
propera a la ciutadania. Per això, tant els ajuntaments com les diputacions i altres
entitats locals tindran un gran marge d'actuació, no només pel fort augment de fons
esmentats, sinó també pels efectes importants de la suspensió per al món local de
les regles fiscals el 2020 i 2021.
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El projecte de pressupostos recull una altra de les demandes realitzades per les
entitats locals des de fa mesos i que es materialitza en el fet que, durant 2021, podran
concertar noves operacions d'endeutament per cancel·lar parcialment o totalment el
seu deute amb el Fons en liquidació per al finançament dels pagaments a proveïdors.
S'estableixen les subvencions per al transport urbà per a les entitats locals que
presten aquest servei, mantenint quanties similars a les aplicades en els últims
exercicis per part de l'Estat.
Finalment, destaquem que la suspensió de les regles fiscals permetrà l'ús del
romanent de tresoreria acumulat en exercicis anteriors sense incomplir la regla de
despesa o l'estabilitat pressupostària.
Des del món local fem una crida a la responsabilitat de tots els grups
parlamentaris al Congrés dels Diputats i la dels seus companys i companyes
en el món local.
Es tracta d’un moment excepcional i aquests són uns pressupostos imprescindibles,
indispensables i inajornables, de país i necessaris per reconstruir el que ens ha pres
la pandèmia, per modernitzar el nostre model productiu, per enfortir l’Estat del
benestar, i per afavorir i treballar per a la justícia territorial que tant necessitem com
a representants del món local.
Si una lliçó hem après enmig d’aquesta emergència que patim és la importància d’uns
serveis públics forts, d’una economia competitiva, de no deixar ningú enrere, essent
capaços de donar resposta a les enormes dificultats a què han de fer front les famílies,
les empreses i els treballadors i treballadores.
Amb aquest projecte de Pressupostos per al 2021 tenim l’oportunitat de mirar el futur
amb seguretat, amb esperança i amb ambició. Conscients que estem en un moment
molt complicat, els i les socialistes creiem que aquest nou punt de partida pot ser una
oportunitat per avançar cap a una societat més cohesionada i justa, i fer-ho
compatible amb la recuperació del creixement econòmic. Són uns pressupostos
pensats per ampliar l’escut social, que beneficien sobretot qui està patint de manera
més crua aquesta crisi. Per això, els PGE són uns pressupostos d’inversió social.
La voluntat política d'un Govern es manifesta sempre en els seus pressupostos, ja
que són la principal eina per demostrar les prioritats d'actuació que contribueixen al
canvi social. Per això és imprescindible el consens polític i parlamentari que permeti
que els PGE siguin aprovats.
És hora de demostrar que la política pot millorar el dia a dia de les persones, com així
ens ensenya i ho fem des del món local, que és possible construir consensos al voltant
del que entenem imprescindible com a societat i per a la ciutadania a qui representem.
No ens podem permetre desaprofitar cap oportunitat de millorar els recursos per als
serveis públics fonamentals, i en concret per al nostre món local, com a principals
gestors de la proximitat política a ciutats i pobles.
Per tot plegat, des del municipalisme socialista proposem al ple l’aprovació
dels següents acords:
Primer.- Atorgar el suport del món local català a la proposta de Pressupostos Generals
de l'Estat per a 2021 que permetrà plasmar les prioritats de l'agenda social i la seva
recuperació al nostre municipi i al conjunt del país.
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Segon.- Instar el Govern de la Generalitat a negociar amb el Govern de l'Estat i donar
el seu suport als Pressupostos Generals de l'Estat per a 2021 que permetin complir
les seves obligacions de finançament amb aquest municipi i amb el conjunt del món
local, i cap als funcionaris i treballadors públics que s’han vist afectats directament
per les retallades pressupostàries de la Generalitat en els últims anys.
Tercer.- Instar els Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat a donar
el seu vot afirmatiu a aquesta proposta de Pressupostos Generals de l'Estat per a
2021.
Quart.- Transmetre el resultat d’aquesta votació als Grups del Congrés, del Senat,
del Parlament de Catalunya i a totes les entitats del nostre municipi, així com publicarho als espais municipals per donar-los-hi coneixement.
Intervencions:
El Sr. Abraham Requena procedeix a explicar la moció presentada pel seu grup
municipal.
El Sr. Ramon Vilageliu, manifesta que els pressupostos estatals han rebut un suport
important d’ERC, des del grup municipal de Santa Eulàlia, no intervindran en aquest
tema ja que considera que és un àmbit que està fora de les seves esferes, i conclou
que s’abstindran en aquest punt.
La Sra. Susana Barroso, manifesta que votarà en contra.
L’Alcalde, manifesta que aquest punt està fora de les seves esferes i per tant votaran
en contra.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és rebutjada amb els següents vots:
A favor: 1 SER-CP
Abstencions: 2 I-ERC
En contra: 9 PU, 1 CS
8.Afers Urgents i sobrevinguts
8.1.. Modificació de Crèdit 17/2020: Suplement de Crèdit per amortització
anticipada préstec Diputació de Barcelona
La modificació de crèdit número 17/2020 del pressupost de l’Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana implica un suplement de crèdit per dotar una aplicació
pressupostària existent al pressupost 2020 finançada amb Romanent de Tresoreria
per Despeses Generals.
Vista la resolució de la regidoria d’Hisenda en relació a la Modificació de Crèdit
17/2020.
Vist l’informe d’intervenció en relació a la Modificació de Crèdit 17/2020.
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 2020.
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Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents:
ACORDS:
Primer.- Aprovar la Modificació de Crèdit 17/2020 de crèdit extraordinari per crear
una aplicació pressupostària en el pressupost de despeses per reconèixer una despesa
no prevista inicialment al pressupost de l’entitat i que no pot esperar a ser reconeguda
l’exercici següent.
En concret, la despesa que caldrà aplicar en la present modificació de crèdit és
l’amortització anticipada parcial d’un préstec degut al canvi de destí d’una subvenció
de la Diputació de Barcelona.
La modificació serà la següent:
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 17 - 2020
SUPLEMENT DE CRÈDIT
Despeses en augment
Aplicació
6 011
911039

Consignació
Actual
Modificació

Concepte
AMORTITZACIÓ PRÉSTEC DIBA 39
(2019/1/DIP039)

0,00

Total increment

Consignació
Final

64.633,54

64.633,54

64.633,54

Finançament
Romanent de tresoreria per despeses generals
Aplicació

87000

Consignació
Actual
Modificació

Concepte
ROMANENT DE TRESORERIA PER
DESPESES GENERALS

766.000,00

Total baixes

Consignació
Final

64.633,54

830.633,54

64.633,54

Segon.- Publicar l’acord per anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis
de la Corporació, per tal de realitzar el tràmit d’informació pública, durant quinze dies
hàbils que estarà exposat a les oficines municipals, i en cas que no es presenti cap
al·legació esdevindrà l’aprovació definitiva sense necessitat d’acord ulterior, d’acord
amb la forma i terminis establerts al RDL 2/2004 TRLRHL i RD 500/1990.
Tercer.- Procedir a efectuar tots els tràmits oportuns per amortitzar anticipadament
l’import de 64.633,54 euros del préstec amb la Diputació de Barcelona, codificat per
la pròpia Diputació amb Referència 58/2019 per un import inicial de 84.000 euros.
Quart.- Comunicar el present acord a l’àrea econòmica.
La Regidora d’Hisenda procedeix a explicar el motiu de la urgència d’aquest punt.
Es procedeix a votar la urgència: s’aprova per unanimitat
Intervencions:
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La Regidora d’hisenda explica els motius d’aquesta modificació de crèdit. El motiu del
canvi de destí d’aquesta subvenció, és que finalment no s’adquirirà una parcel·la a
favor de l’Ajuntament i es destinaran aquests diners a amortitzar un préstec de la
Diputació destinat a les obres de rehabilitació de l’antiga biblioteca.
El Sr. Ramon Vilageliu, manifesta que li sap greu que no s’hagi pogut adquirir el
terreny previst inicialment en les pressupostos. Però celebra que finalment aquests
diners es destinin a l’amortització de préstec de les obres de rehabilitació de l’antiga
biblioteca. Manifesta que votaran a favor.
El Sr. Abraham Requena, manifesta que els pressupostos no van ser negociats amb
la seva formació política i per tant no votaran a favor d’aquesta modificació de crèdit,
i que s’abstindran.
La Sra. Susana Barroso, manifesta que s’abstindran d’aquest punt.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els següents vots:
A favor:9 PU, 2 I-ERC
Abstencions: 1SER-CP, 1 CS
En contra:8.1.2 Moción del grupo municipal de ciutadans (cs) en el ayuntamiento de
sta. Eulàlia de Ronçana para rechazar la discriminación lingüística del
español en cataluña y garantizar la educación en todas las lenguas oficiales
del estado
La Sra. Susana Barroso, exposa els motius de la urgència de la moció.
La Sra. Cristina Gallego, manifesta que votaran en contra.
L’Alcalde, manifesta que votaran en contra de la urgència.
El Sr. Abraham Requena, manifesta que s’abstindran
Es procedeix a la votació de la urgència: i queda rebutjada per majoria absoluta.
Durante varias décadas en nuestra Comunidad Autónoma, Cataluña se está negando
a los ciudadanos el derecho a recibir una educación con el español como lengua
vehicular pese a que es la lengua materna de la mayoría de los catalanes y pese a
que la UNESCO reconoce el derecho de los infantes a educarse en su lengua materna.
Además, en tanto que el español es lengua oficial del Estado, se incumple la
Constitución Española. La Constitución Española establece con total claridad en su
artículo 3 que “el castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen
el deber de conocerla y el derecho de usarla. Las demás lenguas españolas serán
también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con los
Estatutos. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas en España es un
patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”.
La realidad actual en materia de enseñanza de las lenguas oficiales de Cataluña
margina a la lengua española, según queda acreditado en los 2.214 Proyectos
Lingüísticos de los Centros educativos públicos de Cataluña, de los que 43
corresponden a centros de Educación Infantil Inicial (guardería), 1.626 a centros de
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Educación Infantil y Primaria, 524 a centros de Educación Secundaria (ESO) y
Bachillerato y 21 a centros de educación especial.
En la actualidad, ningún colegio o instituto público y concertado en Cataluña cumple
con la exigencia judicial que establece que como mínimo un 25% de la enseñanza
debe impartirse en español. El Govern de la Generalitat siempre ha apostado por la
inmersión lingüística obligatoria –pese a que, según la ley, el actual sistema es de
conjunción lingüística- como una herramienta para la construcción nacional catalana,
priorizando los criterios ideológicos y políticos por encima de los criterios y objetivos
pedagógicos, pretendiendo la exclusión del español del sistema educativo,
reduciéndolo al papel residual de una lengua extranjera en coherencia con el proyecto
independentista.
Por ello, siempre hemos apostado por un modelo trilingüe en la enseñanza en
Cataluña, donde el catalán, el español sean lenguas vehiculares de la enseñanza en
sintonía con los sistemas educativos del resto de España y de Europa, que optan por
tener más de una lengua vehicular. Cabe recordar que en ninguna democracia del
mundo existe un régimen lingüístico como el de modelo catalán que excluya una
lengua oficial y, además, la lengua materna de la mayoría de los catalanes como
lengua vehicular. De hecho, tanto el Parlamento Europeo como el Consejo de Europa
ya se han comprometido a vigilar la vulneración de derechos de los niños que se está
produciendo en Cataluña. Al negarse la educación en la lengua materna de la mayoría
de los catalanes se está produciendo una vulneración de los derechos fundamentales
de los niños que es especialmente grave en el caso de los alumnos con necesidades
educativas especiales. Los alumnos castellanohablantes con trastorno de espectro
autista y los alumnos con trastorno específico del lenguaje se ven especialmente
perjudicados en su desarrollo al no poder educarse en su lengua materna.
Una de las falacias que se utilizan para defender el sistema de la mal llamada
inmersión lingüística es decir que es un sistema que garantiza la cohesión social. Este
argumento es, a todas luces, falso. En primer lugar, perjudica gravemente a los
alumnos con necesidades educativas especiales, como se acaba de señalar, pero es
que, además, perjudica el rendimiento académico como demuestran varios estudios.
Por otra parte, se trata de un sistema clasista y discriminatorio ya que todos los
centros privados de Barcelona ofrecen una educación en varias lenguas vehiculares y
utilizan ese plurilingüismo como reclamo publicitario. Resulta curioso que grandes
defensores de “l’escola catalana” como Pujol, Mas, Montilla o Junqueras no quieran
ese modelo educativo para sus hijos y opten por centros privados, al alcance de muy
pocos ciudadanos, para ellos mientras obligan al resto de niños a educarse en un
sistema monolingüe con una sola lengua vehicular. Desde Cs queremos que todos los
alumnos tengan las mismas oportunidades, que todos puedan educarse en varias
lenguas vehiculares y no solo los que provienen de familias adineradas.
Otra de las falacias es decir que el nivel de español de los alumnos catalanes es
superior al del resto de España cuando no existe ninguna prueba homologable que
demuestre tal afirmación. De hecho, basta cotejar el examen de lengua española de
las pruebas de acceso a la universidad de Cataluña con el de la Comunidad de Madrid
o el de Castilla y León para comprobar que el de Cataluña es bastante más fácil (no
hay ni análisis morfosintáctico propiamente dicho ni preguntas de Historia de la
Literatura por poner tan solo un par de ejemplos). Solo desde un pensamiento alejado
de la realidad se puede afirmar que con dos horas a la semana de una lengua se
obtienen mejores resultados que con 20.
Por otra parte, también hemos denunciado las numerosas subvenciones que desde
las administraciones públicas de Cataluña se han otorgado y se otorgan a entidades
y organizaciones cuyo objetivo es la imposición de la lengua catalana en las distintas
esferas públicas y cotidianas y que, a su vez, para conseguir tal objetivo, discriminan
a la lengua española, con criterios que son contrarios a los principios de libertad e
igualdad de todos los ciudadanos. En el caso de Plataforma per la Llengua, han
reivindicado la autoría de la enmienda que suprime el español como lengua vehicular
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(sin que ningún partido haya desmentido dicha autoría) y explicitan en el documento
que hicieron público el pasado 20 de noviembre que va a servir para poder controlar
la lengua que los alumnos hablan a la hora del patio, en el comedor escolar y en las
actividades extraescolares.
El Gobierno de España del PSOE-PSC y de Unidas Podemos, junto a sus confluencias,
como es el caso de los Comunes en Cataluña, siempre han cedido a las presiones por
parte de los partidos independentistas, abandonando a la gran mayoría de ciudadanos
catalanes que tienen en el español su lengua materna y que representan una mayoría.
Ahora además, dan un paso más, con la enmienda aprobada en el proyecto de una
nueva Ley de Educación, que el PSOE ha pactado con ERC y Unidas Podemos -y que
ha sido redactada por Plataforma per la Llengua- que pretenden eliminar del texto
normativo del proyecto de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) la referencia a que
“el castellano es lengua vehicular en toda España”. Esta enmienda es una nueva
concesión a ERC y faculta al Govern de la Generalitat a discriminar y relegar aún más
al español en el ámbito de la enseñanza.
Parece evidente que la reforma que se plantea supone una vulneración de la
Constitución Española, del Estatuto de Autonomía de Cataluña y de los derechos de
los ciudadanos españoles, atentando gravemente contra principios constitucionales
como la libertad y la igualdad.
Por todo ello, creemos muy necesario defender los derechos de los ciudadanos en
Cataluña, reflejados en la Constitución española y en el Estatuto de Autonomía de
Cataluña, reforzados por numerosas sentencias judiciales favorables que no se
cumplen por parte de las administraciones, rechazar la discriminación del español en
el ámbito educativo, así como en otros muchos ámbitos de la vida cotidiana y
denunciar el abandono por parte del Gobierno de España al que una gran parte de los
ciudadanos catalanes se ven sometidos.
Acuerdos:
Primero.- El Ayuntamiento de Sta. Eulàlia de Ronçana rechaza la enmienda acordada
por el Gobierno de España del PSOE y Unidas Podemos, con ERC, en el marco del
proyecto de una nueva Ley educativa que quiere eliminar el castellano como lengua
vehicular en España y, en concreto también, del sistema educativo en Cataluña e
insta a su retirada del citado Proyecto de Ley.
Segundo.- Instar al Ayuntamiento de Sta. Eulàlia de Ronçana a que retire o impida
cualquier tipo de subvención o dotación de recursos públicos a entidades de marcado
carácter partidista, cuyos objetivos son contribuir al señalamiento de los ciudadanos,
incluidos los escolares y estudiantes, en función de la lengua que utilizan.
Tercero.- Instar al Govern de la Generalitat de Cataluña a trabajar para promover
un sistema trilingüe de la enseñanza pública en Cataluña con tres lenguas vehiculares
para igualarnos al resto de democracias de nuestro entorno.
Cuarto.- Instar al Govern de la Generalitat de Cataluña a hacer cumplir las
resoluciones judiciales favorables en la enseñanza en español, con un mínimo del
25%, a través de los Proyectos Lingüísticos de Centro y de la Inspección Educativa.
Quinto.- Instar al Gobierno de España, del PSOE y Unidas Podemos, a promover una
nueva Ley educativa que priorice los criterios objetivos pedagógicos del conjunto de
la ciudadanía, por encima de los criterios políticos o ideológicos.
Sexto.- El Ayuntamiento de Sta. Eulàlia de Ronçana se compromete al cumplimiento
de nuestra Constitución, especialmente, en la defensa de todos los ciudadanos y de
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sus derechos lingüísticos, para proteger y fomentar los contemplados en el artículo 3
de la Constitución Española.
Séptimo.- Trasladar el resultado de la votación de esta moción al Congreso de los
Diputados, al Senado y al Ministerio de Educación. Así como a los medios de
comunicación y redes sociales de titularidad municipal.
9.- Precs i preguntes
El regidor Ramon Vilageliu pregunta si s’està fent alguna obra o ampliació al camí
de la Campinya a Can Gafa?
L’alcalde respon
El regidor Abraham Requena:
pregunta en quin punt es troba les converses amb el Damià Calvet referent
a les actuacions de la rotonda de la zona de la Vall?
L’Alcalde, respon que resten pendents de resposta per part de la Generalitat.
Pregunta si es disposa de Pla d’il·luminació a Santa Eulàlia.
Alcalde, respon que actualment no hi ha cap pla, però si que s’està complint amb
totes les normatives i recomanacions.
I a les 20:00 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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