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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
  
Caràcter:       Ordinari 
Data:           28/01/2021 19:00:00 
Lloc:              Telemàticament 
 
 
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 
 
 
 
Telemàticament, el dia 28 de gener 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: 
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1.- Donar compte dels decrets i les resolucions d'alcaldia  
 
2.- Aprovació Addenda 2021 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  
 
3.- Modificar el topònim de Casa Mauri pel de Ca la Magó, i incloure aquesta 
denominació en el padró i en el nomenclàtor municipal. 
 
4.- Mocions 
 
4.1.- Moció en suport al Conseller Bernat Solé, acusat de desobediència greu per l'1 
d'octubre 
 
4.2.- Moció de la campanya contra el quart cinturó en relació a la caducitat de 
l'expedient ambiental del tram Terrassa-Granollers del quart cinturó.  
 
2.3.- Moció que presenten el grup d'Ind-ERC i l'Assemblea  Local de la  CUP Santa 
Eulàlia de Ronçana en suport a la Iniciativa Legislativa Popular de proposta de Llei de 
declaració del Parc Natural del Montseny, de Paratges Naturals d’Interès Nacional i de 
Reserves Naturals Integrals (#ILP Montseny) 
 
2.4.- Moción para que se adopten todas las medidas necesarias para reducir la enorme 
subida del precio de la electricidad.  
 
5.- Afers urgents i sobrevinguts 
 
6.- Precs i preguntes 
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1.- INFORMACIÓ DIVERSA 
 
L’alcalde informa que ja estan instal·lats els dos punts de càrrega elèctrica per a 
vehicles elèctrics, resta pendent d’una gestió de la companyia elèctrica.  
 
Informa sobre la finalització de les obres del camí de vianants entre els barris de la 
Campanya i Sant Isidre i també  les obres d’enllumenat públic del carrer Girona. 
 
Comenta que setmana s’han iniciat les obres d’asfaltat al Camí de Caldes i serà 
l’última fase de les obres del col·lector de Can Met i Can Maset.  
 
Explica que aquest mes de febrer tindrà lloc l’assemblea Jove.  
 
Pel que fa a la pandèmia Covid 19 manifesta que aquesta darrera setmana s’han 
registrat 26nous casos de Covid-19, i des de l’inici de la pandèmia un total 291 casos  
 
1. Propostes 
1.1. Secretaria 
1.1.1. 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 2020/299  al  2020/336, ambdós 
inclosos 
 
 
1.1.2. Aprovació Addenda 2021 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 2021 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 2021, que s’incorpora a l’expedient. 
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Segon.- Autoritzar i Disposar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3-1621-227005 
Recollida Ordinària de Residus l’import de 575.233,573 euros en concepte de conveni 
de recollida de residus 2021. 
 
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 
 
El regidor de Medi Ambient, explica la proposta relativa a l’aprovació del conveni de 
gestió de residus municipals i dels residus comercials al Consorci per a la Gestió dels 
del Vallès Oriental 
 
El Sr. Ramon Vilageliu, manifesta que està molt content de les dades registrades 
aquest darrer any i espera que el model del Porta a porta segueixi duran molts anys. 
 
El Sr. Abraham Requena, celebra les dades explicades pel regidor de Medi ambient i 
felicita a la ciutadania per la tasca ben feta. Considera que cal apostar per aquest 
model ja que els resultats ho avalen.  
 
Sotmesa la proposta a votació: 
 
A favor: 9 PU-2 I-ERC- 1SER-CP 
En contra:- 
Abstencions: 1 CS 
 
 
1.2. Serveis Tècnics 
1.2.1. Modificar el topònim de Casa Mauri pel de Ca la Magó, i incloure 
aquesta denominació en el padró i en el nomenclàtor municipal.    
 
 
Vista la sol·licitud formulada per la senyora Marta Nieto, en la que exposa que han 
adquirit la vivenda situada al Camí de Can Plantadeta actualment denominada amb 
el topònim “Casa Mauri” al nomenclàtor municipal  
 
Atès que el topònim “Casa Mauri” ve del cognom dels antics propietaris de la vivenda, 
demana que es modifiqui l’esmentat  topònim pel de Ca La Magó, i incloure aquesta 
denominació en el nomenclàtor municipal i al padró d’habitants.  
 
Vist l’infome tècnic favorable  sobre al canvi de denominació proposat. 
 
Es proposa al ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Modificar el topònim de Casa Mauri pel de Ca la Magó, i incloure aquesta 
denominació en el padró i en el nomenclàtor municipal. 
 
Segon.- Exposar al públic per un termini de 15 dies, i si una vegada transcorregut 
aquest temps no s’han presentat al·legacions a la proposta,  es donarà com a 
definitiva. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a tots els interessats. 
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Intervencions: 
 
La Secretària procedeix a llegir els acord de la proposta presentada. 
 
Sotmesa la proposta a votació: 
 
S’aprova per unanimitat  
 
 
2. Mocions 
  
 

MOCIÓ EN SUPORT AL CONSELLER BERNAT SOLÉ, ACUSAT DE 
DESOBEDIÈNCIA GREU PER L’1 D’OCTUBRE 

 
Un nou judici polític, i una nova sentència que no hauria de ser, aquest cop contra 
l’exalcalde d’Agramunt i conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, Bernat Solé. Una nova mostra de la interferència judicial cap a l’àmbit 
polític i que, a més, es dona en ple procés electoral sent el conseller Solé el 
responsable d’organitzar les properes eleccions al Parlament de Catalunya. Es tracta, 
doncs, d’una interferència també en el procés electoral que hi ha en marxa.  
 
El conseller Solé, acusat de desobediència greu per haver posat a disposició de la 
ciutadania les eines per poder votar el 1 d’octubre, quan era alcalde d’Agramunt, no 
és l’únic alcalde o alcaldessa del país en un procés polític obert ara mateix. Sí que és 
el primer que rep una sentència, que és desproporcionada i una nova mostra del 
segrest de la política catalana en mans del sistema judicial. Ens trobem davant una 
nova ingerència de venjança, i ens reafirmem en el convenciment que votar no pot 
ser mai delicte. Ens trobem davant un nou episodi de la causa general contra 
l’independentisme que suposa, una vegada més, i malauradament, una vulneració 
dels drets polítics individuals de les persones condemnades, represaliades, de les 
preses i exiliades polítiques, i una retallada dels drets i llibertats col·lectives.  
 
Aquesta sentència ens reafirma en repetir que l’únic camí per solucionar el conflicte 
polític català és el del diàleg i l’acord. I que és imprescindible aprovar una Llei 
d’Amnistia per posar immediatament en llibertat tots els presos i preses polítiques, 
tancades a la presó sense haver comès cap delicte, tancar les causes obertes contra 
totes les persones represaliades, i fer possible el retorn de les persones exiliades, 
procés que ha d’acabar indiscutiblement en un referèndum pactat sobre la 
independència de Catalunya. I reafirmem, així mateix, que l’exercici al dret 
d’autodeterminació és l’instrument que necessitem per donar la paraula al poble i 
decidir democràticament i de forma lliura el futur del nostre país.  
 
Davant una nova sentència que és una venjança contra tot el moviment 
independentista, tornem a reiterar el suport a totes les persones represaliades pel 
procés polític, i a insistir que, malgrat ho intentin, res l’aturarà. 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana proposa al Ple 
d’aquest Ajuntament l’aprovació dels següents acords: 
 
 
PRIMER. Manifestar el rebuig a la sentència condemnatòria emesa pel Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya al Conseller Bernat Solé, acusat de desobediència 
greu quan era alcalde l’1 d’octubre de 2017. 
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SEGON. Donar suport a totes les persones represaliades en el marc de la causa 
general independentista, reclamar la fi de tots els processos judicials oberts al 
respecte, i exigir la llibertat immediata de tots els presos i preses polítiques i el retorn 
de les persones exiliades. 
 
TERCER. Exigir l’aprovació immediata d’una Llei d’Amnistia com a via per a la solució 
del conflicte.  
 
QUART. Reiterar el compromís amb el dret a l’autodeterminació, dret polític 
fonamental recollit en tractats internacionals com la Carta de les Nacions Unides i el 
Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, signats també per l’Estat espanyol, i 
reivindicar-lo com a dret en virtut del qual resoldre el conflicte polític existent, per via 
democràtica i pacífica.  
 
CINQUÈ. Exigir la fi de la judicialització de la política catalana i insistir que l’única via 
per solucionar el conflicte polític és la de la política, el diàleg i l’acord. 
 
SISÈ. Fer arribar aquest acord a la presidència del govern de l’Estat espanyol, a tots 
els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a la seva presidència, a tots els 
grups parlamentaris del Congrés de Diputats, així com a les entitats municipalistes. 
 
 
Intervencions 
 
 
La Sra. Cristina Gallego, procedeix a explicar el contingut de la moció presentada pel 
seu grup.  
 
El Sr. Abraham Requena, manifesta que el conflicte polític existent a Catalunya s’ha 
de resoldre des de les institucions amb un diàleg sense condicions, finalment 
manifesta que s’abstindran.  
 
La Sra. Susana Barroso, manifesta que votaran en contra. 
 
L’Alcalde, manifesta que estam d’acord amb el contingut d’aquesta moció i la votaran 
a favor.   
 
Sotmesa la moció a votació: 
 
A favor: 9 PU, 2 I-ERC 
En contra: CS 
Abstencions: SER-CP 
 
Moció de la campanya contra el quart cinturó en relació a la caducitat de 
l'expedient ambiental del tram Terrassa-Granollers del quart cinturó. 
 
La Campanya Contra el Quart Cinturó porta més de 25 anys defensant alternatives 
de mobilitat que promoguin el modes de transport sostenibles i la protecció del 
territori enfront el projecte del Quart Cinturó. En el marc d’aquests objectius, la 
Campanya ha fet un tasca de reivindicació, d’anàlisi i sensibilització, alhora que ha 
fet seguiment de la tramitació administrativa i presentat al·legacions als 
documents elaborats per l’administració de l’Estat. L’evolució del coneixement 
sobre els impactes ambientals, econòmics i socials del model de mobilitat actual, 
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amb conseqüències sobre la salut pública i amb un efecte determinant en el canvi 
climàtic, ens porta a una situació d’emergència recollida en tractats internacionals 
i en compromisos polítics presos en el conjunt d’institucions del país. 

 
El procediment ambiental iniciat en el marc de l’Estudi Informatiu del Tram 
Terrassa - Granollers ha caducat. L’adjudicació de la redacció de l’estudi informatiu 
i l’estudi d’impacte ambiental del Quart Cinturó (o cierre de la Autovía Orbital, o 
B40, o Ronda del Vallès, depèn de qui la referenciï) en el tram Terrassa - Granollers 
fou anunciada al BOE núm. 310, de 22 de desembre de 2017. El 30 de abril de 
2018 el Ministerio de Medio Ambiente inicià el període de consultes ambientals per 
determinar l’abast de l’estudi d’impacte ambiental. El document d’abast fou emès 
per aquest Ministerio a principis d’octubre de 2018. Aquest document d’abast, tal 
i com estableix l’article 
34.5 de la Ley 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, és vàlid durant 
dos anys. Per tant, i tenint en compte la suspensió de terminis administratius que 
el Gobierno decretà des de mitjans de març fins a principi de juny de 2020, aquest 
document d’abast perdé la validesa a l’entorn del Nadal de 2020. L’estudi 
informatiu no pot ser sotmès a informació pública sense l’estudi d’impacte 
ambiental, per la qual cosa el promotor, el Ministerio de Transportes, haurà 
d’iniciar de nou la tramitació ambiental abans de poder sotmetre l’estudi informatiu 
del Quart Cinturó a informació pública. 

 
Aquesta és ja la tercera caducitat per aquest mateix Estudi Informatiu, fet que 
posa en evidència l’existència d’un conflicte obert, viu ja des del principi dels anys 
90. El Quart Cinturó, o autovies en projecte o en construcció com aquesta, ara 
més que mai van contra la imperiosa necessitat d’impulsar actuacions front 
l’emergència climàtica i aturar, i fins i tot revertir, la destrucció dels espais naturals 
i de la biodiversitat. 
El passat 4 de gener la Campanya Contra el Quart Cinturó presentà un escrit 
davant el Ministerio de Transición Ecológica, òrgan ambiental, responsable de la 
tramitació ambiental de projectes. En aquest escrit es demanà al Ministerio que 
resolgués la caducitat de l’expedient 20180063 CIERRE DE LA AUTOVIA ORBITAL 
DE BARCELONA B-40. TRAMO TERRASSA-GRANOLLERS, que notifiqués la 
resolució de caducitat i arxiu de l’expedient ambiental a la Dirección General de 
Carreteras (Ministerio de Transportes) i que l’informés que la tramitació de 
l’avaluació ambiental del projecte s’ha de retrotraure al tràmit inicial, ja que ha 
expirat el termini per sol·licitar una pròrroga. 

 
Cal que el Ministerio de Transición Ecológica defensi un procediment d’avaluació 
ambiental totalment ajustat als requeriments de la legislació europea i a la seva 
transposició a la legislació estatal, que hauria de ser millor garantia del compliment 
dels objectius ambientals, ecològics i de la lluita contra el canvi climàtic. Així és 
necesari requerir al Ministerio de Transición Ecológica, des de totes les 
administracions locals, que apliqui la legislació ambiental i decreti la caducitat de 
l’expedient. 

 
Per tot l’exposat demanem al Ple l’aprovació dels següents acords: 

 
 
 
ACORDS 

 
Primer.- Que se sol·liciti al Ministerio de Transición Ecológica que resolgui la 
caducitat de l’expedient 20180063 CIERRE DE LA AUTOVIA ORBITAL DE 
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BARCELONA B-40. TRAMO TERRASSA-GRANOLLERS, que notifiqui la resolució de 
caducitat i arxiu de l’expedient ambiental a la Dirección General de Carreteras 
(Ministerio de Transportes) i que l’informi que la tramitació de l’avaluació ambiental 
del projecte s’ha de retrotraure al tràmit inicial, ja que ha expirat el termini per 
sol·licitar una pròrroga. 

Segon.- Que es traslladi aquest acord al Ministerio de Transición Ecológica i al 
Ministerio de Transportes del Govern de l’Estat, al Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, al Consell Comarcal del Vallès 
Occidental, al Consell Comarcal del Vallès Oriental i a la Campanya Contra el Quart 
Cinturó. 
 
Intervencions 
 
La Sra. Cristina Gallego, procedeix a explicar la moció proposada pel seu grup 
municipal.  
 
La Sra. Susana Barroso, manifesta que aquestes possibles obres no estan previstes 
iniciar-se aquest any. Considera que l’objectiu del quart cinturó ajudarà a una millor 
circulació per la zona i així evitaria una descongestió del trànsit. També ajudaria a 
que molts vehicles no haguessin de passar pel centre dels nuclis urbans com passa 
actualment. Per aquests motius s’abstindran. 
 
El Sr. Abraham Requena, considera que Catalunya és una de les comunitats amb més 
infraestructures, i això possibilita que Catalunya sigui un centre d’atracció per a grans 
empreses i grans inversions. Hi ha moltes vies pròximes que estan saturades i una 
nova infraestructura milloraria la circulació i així les congestions del trànsit. Les 
retencions provoquen molts contaminació i les noves infraestructures van a favor del 
canvi climàtic. D’aquesta manera també evitaríem que els vehicles de gran tonatge 
circulessin pels nuclis urbans. Per aquest motius s’abstindran. 
 
L’Alcalde, manifesta que votaran a favor d’aquesta moció, ja que l’estudi inicial del 
quart cinturó partia el municipi de Santa Eulàlia de dos, i considera que això és molt 
perjudicial  
 
Sotmesa la moció a votació: 
 
A favor: 9 OU, 2 I-ERC 
En contra:- 
Abstencions: 1 SER-CP, 1CS 
 
Moció que presenten el grup d'Ind-ERC i l'Assemblea  Local de la  CUP Santa 
Eulàlia de Ronçana en suport a la Iniciativa Legislativa Popular de proposta 
de Llei de declaració del Parc Natural del Montseny, de Paratges Naturals 
d’Interès Nacional i de Reserves Naturals Integrals (#ILP Montseny) 
 
El massís del Montseny que va ser declarat Parc Natural l'any 1977, i 
catalogat des del 1978 com       a reserva de la Biosfera de la UNESCO, pels 
seus valors ambientals, es troba ubicat a la serralada Prelitoral, entre les 
comarques d’Osona, el Vallès Oriental i la Selva, a cavall entre les províncies 
de Barcelona i Girona. Aquesta ubicació, així com la seva proximitat amb 
l’àrea metropolitana  de  Barcelona i la presència de recursos naturals, unida 
a la manca d’una normativa de protecció eficaç, està produint una pressió 
insostenible sobre la seva flora i fauna, la seva gea i les seves aigües, 
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amenaçant la manera de viure de la seva gent i acabant, alhora, amb el seu 
sector primari. 
 
L’any 2016 l’exigua normativa conservacionista, que contenia el Pla Especial de 
protecció del Montseny aprovat l’any 2008, va ser anul·lada per una sentència 
del Tribunal Suprem, retornant la situació legal a    una reglamentació urbanística 
elaborada a l’època del tardo-franquisme, que fou aprovada l’any 1977.    Entre  
altres  efectes,  aquesta  sentència  del  TS,  ha  deixat  desprotegides  més  de  
1.700   hectàrees   del massís  i  en  extrema  fragilitat  legal  la  resta  del  seu  
espai.  Per  aquest  motiu,  els  valors ambientals d’aquesta muntanya i la seva 
contribució al  manteniment  d’unes  condicions  de  vida  sostenibles, estan en 
perill. 
 
La lentitud de les  institucions  responsables  de  vetllar  per  la  
conservació  d’aquest  espai  natural (Diputacions de Barcelona i de Girona 
i Generalitat de Catalunya), ha permès que el buit legal hagi estat utilitzat 
per a impulsar i reobrir projectes especulatius diversos: urbanístics, 
extractius, infraestructurals i  turístics. Aquests  projectes  estan  posant  
en  perill  tant  els  corredors  biològics existents, com la conservació de 
les espècies protegides i els  mateixos  recursos  ambientals 
suposadament protegits. Espècies emblemàtiques úniques, com el tritó 
del Montseny (Calotriton arnoldi), es troben en perill greu d’extinció. 
 
Davant d’aquesta situació la Coordinadora per a la Salvaguarda del 
Montseny (CSM), conjuntament amb les entitats ecologistes i 
conservacionistes DEPANA, Ecologistes en Acció i SEO/BirdLife, han 
redactat una proposició de llei de protecció del Montseny. Aquesta 
proposició ja ha estat presentada al Parlament de Catalunya per a la seva 
discussió i aprovació, en virtut de la Llei 1/2006, de 16 de febrer, de la 
iniciativa legislativa popular (ILP) i ha estat admesa a tràmit per la Mesa 
del Parlament el 26 de novembre de 2019. 
 
Com ja s’ha dit, la indefinició jurídica actual genera conflictes ambientals a 
les zones que haurien de ser protegides. Per aquest motiu, l’objecte de la 
proposta de llei és definir, dotar i regular jurídicament els nivells de 
protecció que un espai natural, amb la riquesa biològica i els valors 
ambientals que conté el massís del  Montseny, requereix. Els ecosistemes 
presents al Montseny, precisen d’una  Llei que      el protegeixi de 
polítiques depredadores que comprometen el futur del  Parc,  ja  prou  
difícil  davant l’escenari d’emergència climàtica que vivim. Per aquest 
motiu la proposta de Llei conté mecanismes per a fixar la protecció del 
Parc natural del Montseny, adaptant-la als coneixements del segle XXI i 
als reptes ambientals existents. La proposta de llei també té per objectiu 
evitar la terciarització massiva del massís, la híper-freqüentació i la 
construcció de noves infraestructures innecessàries i,  en canvi, pretén 
augmentar la seva resiliència enfront del canvi climàtic. La proposta de Llei 
estableix tanmateix criteris 
de suport a l’economia real i de proximitat que representa el sector 
primari, la millor garantia contra la despoblació humana de la muntanya 
i l’empobriment de la biodiversitat actual. 
 
El mecanisme  de  la  Iniciativa  Legislativa  Popular  (ILP),  instrument  
de  participació  ciutadana per excel·lència en l’àmbit legislatiu, esdevé 
l’eina més transversal, àgil i eficaç per a dotar al Parc natural d’una Llei de 
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protecció, basada en les figures de Parc Natural, Paratge Natural d’Interès 
Nacional i Reserves Naturals Integrals, previstes a la Llei 12/1985, de 13 de juny, 
d’espais naturals. 
 
D’acord amb la legislació vigent, les ILP s’exerceixen mitjançant la 
presentació a la Mesa del Parlament d’una proposició de llei, que ha de 
comptar, almenys, amb el suport de 50.000 signatures degudament 
autenticades, d’acord amb la Llei 1/2006, de 16 de febrer, de  la  
iniciativa legislativa popular. La consecució d’aquesta fita permetrà que 
el text es pugui discutir al Ple del Parlament i tingui la possibilitat de ser 
aprovada. 
 
El text proposat integra les figures de màxima protecció que reconeix la 
legislació de Catalunya als espais naturals. Recull aspectes jurídics, 
organitzatius, geogràfics,  ambientals  i  científics,  que justifiquen la seva 
necessitat i estableixen les bases i la delimitació dels espais a protegir. Un 
cop aprovada la Llei de declaració del Parc Natural del Montseny, de Paratges Naturals d’Interès 
Nacional i de Reserves Naturals Integrals pel Parlament els límits reals del Parc 
coincidirien amb les normatives que s’han anat aprovant en l’àmbit estatal i 
europeu: espais PEIN, Xarxa Natura2000, etc. De la mateixa manera, les 
figures de protecció proposades per la ILP, quedarien fixades per Llei i no es 
podrien modificar, tret que no fos a través d’un nou debat parlamentari. 
 
El Parc del Montseny juga un paper vital en el futur del nostre país, per 
la seva significació ambiental  i per les conseqüències que la seva 
protecció tindrà sobre la resta d’espais naturals. 
 
Per tots els motius exposats el Ple de l’Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana ACORDA: 
Primer.- Donar suport a la proposta de Llei de declaració del Parc Natural 
del Montseny, de Paratges Naturals d’Interès Nacional i de Reserves 
Naturals Integrals (ILP-Montseny). 
 
Segon.- Fer una crida a les persones majors de setze anys, que compleixin 
amb els requisits exigits per la Llei a donar suport a la ILP-Montseny 
signant els plecs de recollida de signatures quan hi hagi dia, hora i lloc per 
a fer-ho al municipi de Santa Eulàlia de Ronçana. 
 
Tercer.- Comunicar aquests acords mitjançant la seu electrònica 
municipal, el butlletí municipal i/o els mecanismes de comunicació amb 
la població habitualment utilitzats, i mitjançant nota de premsa als 
mitjans de comunicació locals i comarcals. 
 
Quart.- Solidaritzar-nos amb les demandes expressades en el "Manifest 
dels ajuntaments del Parc Natural del Montseny" i que es centren en la 
necessitat que reclamen d'aportar la visió municipal i de territori a les 
decisions que es prenguin sobre aquest espai tan valuós. 
 
Cinquè.- Instar al Consell Comarcal del Vallès Oriental a donar suport a la 
ILP-Montseny. 
 
Sisè.- Comunicar aquests acords a la Coordinadora  per  a  la  Salvaguarda  
del  Montseny,  DEPANA, Ecologistes en Acció i SEO/BirdLife (https://ilp-
montseny.cat/contact) i a la Mesa del Parlament de Catalunya. 
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Intervencions 
 
El Sr. Ramon Vilageliu procedeix a explicar el contingut de la moció presentada pel 
seu grup.  
 
El Sr. Abraham Requena, manifesta que votaran a favor d’aquesta moció, ja que això 
comporta una defensa d’un espai natural molt proper en el qual hi ha espècies 
autòctones.  
 
La Sra. Susana Barroso, manifesta que votaran a favor. 
 
El Sr. Jordi Orriols, manifesta que votaran a favor d’aquesta moció ja que estan 
totalment d’acord de la defensa del territori natural.  
 
Sotmesa la proposta a votació: 
 
S’aprova per unanimitat.  
 
 
Moción para que se adopten todas las medidas necesarias para reducir la 
enorme subida del precio de la electricidad. 
 
La llegada de una terrible ola de frío en los primeros días de 2021 debido al temporal 
‘Filomena’ ha elevado, más si cabe, la exigencia económica sobre las familias, 
autónomos y pymes españolas, añadiendo una subida del 27% al precio de la 
electricidad a la peor, sí precaria y angustiosa situación económica derivada de la 
pandemia. 
 
El incremento de la demanda de electricidad en los hogares españoles, potenciado, 
además de por este temporal extremo, por las cuarentenas sanitarias, los 
confinamientos selectivos y un toque de queda que obliga a las familias españolas a 
permanecer durante muchas horas en sus domicilios, ha hecho subir los precios un 
27%, alcanzando los 16,81 céntimos por kilovatio hora (kWh) con la tarifa regulada 
(PVPC), frente a los 13,24 céntimos del mismo periodo de 2020. 
 
Esta subida desproporcionada y a destiempo del precio de la electricidad supone un 
golpe más a las PYMES, autónomos y familias que deben hacer frente a estos costes 
fijos, aun cuando se encuentran en una situación de reducción de sus ingresos o sin 
ellos. 
 
Como es sabido, España ya tenía una de las facturas eléctricas más caras de la Unión 
Europea, lo que supone no sólo una importante carga para los bolsillos de nuestros 
ciudadanos, sino que también erosiona la competitividad de nuestras empresas. 
 
Actualmente, en la factura de la luz se imputan los siguientes costes no relacionados 
directamente con el suministro: 
— Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): 21% para los consumidores peninsulares. 
— Impuesto sobre la Electricidad: una imposición creada con el objeto de evitar que 
los PGE asumiesen las subvenciones al carbón nacional y que, como ya denunció el 
GP Ciudadanos, actualmente se usa para la financiación autonómica. 
— Tasa Municipal del 1,5%. 
— Impuesto a la generación eléctrica: todos los generadores sin discriminación pagan 
un 7% de sus ingresos para el sostenimiento de los costes del sistema. 
— Tasa hidroeléctrica: 25,5%, similar al anterior que sólo aplica a las centrales 
hidroeléctricas, que pagan esta cantidad además del 7% anterior. 
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— Tasas nucleares: incluyen impuesto por combustible nuclear gastado (2.190 €/kg) 
y por generación de residuos (6.000 €/m3 para los de media y baja actividad y 1.000 
€/m3 para los de muy baja actividad) a sumar al 7% de generación eléctrica. 
— Costes extrapeninsulares: el recargo que pagan los consumidores para poder 
ajustar el precio de la electricidad en todo el territorio nacional (tanto Península como 
islas y Ciudades Autónomas). Este coste se imputa en los peajes en una mitad de su 
cuantía total y en los PGE la mitad restante, suponiendo un total de 1.000 millón de 
euros anuales. 
— Fomento de las energías renovables: la financiación de las energías renovables 
introducidas durante las dos últimas décadas y que en muchos países se asume desde 
los PGE. Este coste se imputa en los peajes de la factura y actualmente supone un 
gasto corriente de unos 7.000 millones de euros anuales. 
 
La pandemia sanitaria, asimismo, ha provocado una abrupta y peligrosa crisis 
económica en nuestro país, que ha llevado al Banco de España a prever que el 10% 
de las empresas de nuestro país se verán obligadas a echar el cierre en las próximas 
fechas. Ya en octubre, antes de que nos azotara la tercera ola de la pandemia, más 
de la mitad de las PYMES españolas veían amenazada su supervivencia por la crisis 
económica derivada de las restricciones sanitarias. Por su parte, la Federación 
Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) alertaba el pasado 
noviembre de que unos 600.000 autónomos se encontraban en riesgo de cierre. 
 
Además, esto se refleja también en las cifras de paro, que en 2020 aumentaron en 
724.532 personas, la mayor subida del desempleo desde 2009. 
 
Pese a la situación excepcional, las PYMES, autónomos y los ciudadanos de a pie 
deben enfrentarse, además, a unos costes fijos que deben asumir 
independientemente de sus ingresos, como es el coste de la electricidad. Con el 
objetivo de aminorar el impacto negativo que estos costes fijos podrían tener sobre 
estos consumidores finales, varias empresas distribuidoras apostaron por permitirles 
disminuir su potencia contratada o sus modos de aplicación de otros complementos, 
aunque no hubieran transcurrido los 12 meses desde el último cambio técnico 
realizado. De este modo se podría ajustar la carga de gasto corriente, especialmente 
de PYMES y autónomos, con sus necesidades de consumo reales ante una caída de la 
actividad. 
 
Siguiendo esta iniciativa, el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para 
hacer frente al COVID-19, generalizó esta posibilidad de forma temporal. Pero el 
temporal ‘Filomena’ lo ha cambiado todo, incrementando exponencialmente la 
demanda de electricidad y elevando los precios el mencionado 27%. Por todo lo 
anterior, y de forma complementaria en situaciones críticas como la que se vive 
actualmente, sería deseable valorar la reducción de otros costes del suministro 
eléctrico, como la doble imposición que existe en relación al Impuesto sobre la 
Electricidad, que forma parte de la base imponible del IVA aplicable en las facturas, 
una situación análoga en el caso del Impuesto sobre Hidrocarburos y el IVA aplicable 
en la factura del gas. 
 
Finalmente, pero no menos importante, la situación actual vuelve a invitar a 
considerar, al menos de forma excepcional, la posibilidad de establecer un tipo 
reducido de IVA para estos suministros básicos, con el ánimo de limitar la pérdida de 
tejido productivo, pero también la reincidencia de situaciones de vulnerabilidad social 
como las que ha conocido nuestro país en el pasado, a causa de los impagos y cortes 
de suministro experimentados. 
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Por todo ello, el Grupo Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sta. Eulàlia de Ronçana 
presenta los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO. – El Ayuntamiento de Sta. Eulàlia de Ronçana manifiesta la necesidad de 
que se adopten todas las medidas necesarias para reducir el enorme impacto de la 
subida del precio de la electricidad en las familias y los consumidores vulnerables, en 
plena ola de frío, con cuarentenas sanitarias, un toque de queda que obliga a 
permanecer a las familias españolas muchas horas en los hogares y una grave crisis 
económica para los autónomos y pymes derivada de la pandemia de Covid-19. 
 
SEGUNDO. – El Ayuntamiento de Sta. Eulàlia de Ronçana insta al Gobierno de España 
a que elabore con carácter urgente un Plan de Garantía de Suministros Básicos 
dirigida a prevenir, detectar e intervenir ante situaciones de carencias en el acceso a 
los suministros básicos (luz, gas, agua) por parte de los consumidores y familias de 
la Comunidad Autónoma, que contemple, entre otras, las siguientes medidas: 
a) Ayudas económicas directas a consumidores y familias vulnerables para financiar 
los costes de los suministros básicos. 
b) Acuerdos con las compañías suministradoras para garantizar que siempre exista 
un preaviso antes de acometer interrupciones de suministro con la finalidad de poder 
detectar posibles situaciones de vulnerabilidad. 
c) Acuerdos para compensar los costes derivados de la suspensión de la interrupción 
de suministros por causa de impago por consumidores y familias en situación de 
vulnerabilidad, especialmente durante los meses de invierno.  
 
 
TERCERO. - El Ayuntamiento de Sta. Eulàlia de Ronçana instar al Gobierno de España 
y a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados a que impulsen, entre 
otras, las siguientes medidas: 
a) Acabar con la doble imposición establecida en las facturas de la luz y el gas natural, 
sacando los impuestos de electricidad e hidrocarburos respectivamente, de la base 
imponible del IVA, rebajando enormemente los precios de la electricidad a las familias 
y empresas españolas y haciendo más competitiva nuestra economía, al situar estos 
costes en línea con los de nuestros socios europeos. 
b) Establecer un tipo de IVA reducido (10%) para las facturas de la luz y del gas 
natural, como mínimo, mientras dure la situación de excepcionalidad derivada de la 
pandemia de la covid-19. 
c) Impulsar, en colaboración con la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, una reforma de la tarifa eléctrica en relación con los elementos que 
determinan su coste actual (primas a las energías renovables, compensación de 
costes extrapeninsulares, amortización de la deuda por déficit tarifario, etc.) para que 
los consumidores no tengan que soportar los que no están asociados al coste de la 
generación y distribución de la electricidad. 
d) Impulsar las iniciativas legislativas precisas para regular una garantía social de 
acceso a los suministros básicos para todos los consumidores y familias en situación 
de vulnerabilidad, especialmente en los meses de invierno. 
 
CUARTO. - Trasladar el resultado de la votación de esta moción al Congreso de los 
Diputados y al Gobierno de España. Así como a los medios de comunicación y redes 
sociales de titularidad municipal. 
 
Intervencions 
 
La Sra. Susana Barroso, procedeix a explicar la moció presentada pel seu grup. 
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El Sr. Ramon Vilageliu, manifesta que votaran a favor de la moció, tot i que hi ha 
algun detall que no acaba d’estar del tot clar a la moció.  
 
El Sr. Abraham Requena, manifesta que l’acció del govern de l’estat respecte aquest 
tema és molt complicat ja que la privatització del subministrament no ho permet. 
Actualment s’està treballant per tal de contrarestar totes les situacions vulnerables 
que s’estan produint, mitjançat la introducció d’un bo social.  
 
El Sr. Jordi Carreras, manifesta que l’any 2017 ja es va presentar una moció molt 
similar per part del grup socialista. Consideren que hi ha punts de la moció que 
podrien estar d’acord, però que per altra banda existeixen punts de la moció que de 
fons no ho acaben de veure, per aquest motiu s’abstindran. 
 
Sotmesa la moció a votació: 
 
A favor: 2 I-ERC, 1 CS 
En contra:- 
Abstencions: 9PU, 1 SER-CP 
 
 
5 Afers Urgents i Sobrevinguts 
 
No hi ha afers urgents ni sobrevinguts.  
 
6.- Precs i Preguntes 
 
Preguntes 
 
SER-CP 
 
1.- Voldrien saber si en el nou pressupost del 2021 hi ha reflectit els problemes de 
mobilitat, en concret  l’accés a Santa Eulàlia venint de Caldes i la zona de la Carretera 
de Barcelona davant de la Sala. 
 
Alcalde, manifesta que les preguntes seran contestades en el següent ple. 
 
Precs 
 
I-ERC 1.-S’agilitzi la possibilitat d’emetre IDCAT per part de l’Ajuntament. 
I-ERC 2.- Sol·licita que Protecció Civil gaudeixi d’un finançament òptim en els 
pressupostos del 201 
 
SER-CP 1.- Sol·licita un nou local per a la Policia Local  
SER-CP 2.- Nou personal a la Policia Local ja que hi ha pocs agents.  
Ser-CP 3.- Ajuntament prengui les mesures adients per tal de crear un nou col·legi 
electoral. 

 
I a les 19:30  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       Lurdes Gimeno Maspons  
Francesc Bonet Nieto 


