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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

 

  

Caràcter:       Ordinari 

Data:           25/11/2021 19:00:00 

Lloc:             sala de plens 

 

 

Assisteixen: 

 

Alcalde: 

Francesc Bonet Nieto 

Regidors: 

Anna Ma Montes Cabot 

Jordi Orriols Vilaró 

Ana Arrieta Graus 

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 25 de novembre 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 
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ORDRE DEL DIA: 

 

 

1. Aprovació de l’acta anterior 

 

2. Informació diversa 

 

3. Donar compte dels Decrets i Resolucions d’Alcaldia 

 

4. Aprovació 2a Addenda del Conveni de coordinació intermunicipal entre 

diferents Ajuntaments de les comarques del Vallès Oriental i el Vallès 

Occidental per a la prestació conjunta del servei de taxi en l'àmbit territorial  

 

5. Aprovació inicial del mapa de soroll i de capacitat acústica del municipi  

 

6. Aprovació Addenda 2022 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  

 

7. Aprovació inicial de l'Inventari Municipal 

 

8. Modificació de Crèdit 28/2021: Suplement de Crèdit per Plaça 11 de 

setembre i actualització d'Annex d'Inversions 2021 

 

9. Manifest amb motiu del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència 

contra les Dones 25 de novembre de 2021 

 

10. MOCIÓ SOBRE L’ÚS DEL GLIFOSAT I ALTRES HERBICIDES EN EL TERME 

MUNICIPAL DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 

 

11. MOCIÓ EN RELACIÓ A LA SENTÈNCIA QUE ANUL·LA EL MÈTODE DE 

DETERMINACIÓ DE LA BASE IMPOSABLE DE L’IMPOST DE LA PLUSVÀLUA 

MUNICIPAL 

 

12. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SER-CP (SOCIALISTES) PER LA 

LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC, SUPORT AL COMPLIMENT DEL PACTE 

VERD EUROPEU I MANIFESTAR EL SEU REBUIG A LA MORATÒRIA DE LA 

GENERALITAT RESPECTE A LES PLANTES DE VALORITZACIÓ ENERGÈTICA I 

L’AMPLIACIÓ DE LES MATEIXES 

 

13. Afers urgents i sobrevinguts 

 

14. Precs i preguntes 
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Abans de tractar els punts de l’ordre del dia, l’alcalde demana un minut de silenci en 

memòria a l’exalcalde de Santa Eulàlia, Francesc Brustenga i Galceran, i en 

reconeixement a la seva tasca realitzada al municipi. 

 

 

1.- Aprovació de l’acta anterior. 

 

Es portarà a aprovació al següent ple 

 

2.- Informació diversa 

 

L’alcalde informa de l’inici de les obres de perxejat a diferents carrers del municipi, 

que finalitzaran a finals d’any, amb un cost total d’uns 230.000 euros. 

Informa de les reunions que han establert amb la Diputació en relació a les obres 

del Camí de Vianants de la Carretera de Barcelona,  que s’estan realitzant les cates 

per elaborar el projecte i que les obres s’iniciaran a finals del 2022, principi del 

2023. 

Informa de 13 casos covid al municipi en els últims 15 dies, i del 75% de vacunats 

al Vallès dels menors de 65 anys. 

Pel que fa a mobilitat informa que dilluns s’iniciaran les obres del park and ride 

entre la carretera de Barcelona i la Carretera de la Sagrera, una actuació en 

col·laboració amb l’ATM, qui aportarà el 95% dels recursos. 

 

 

3.- Donar compte dels decrets i resolucions d'alcaldia  

   

L’alcalde dona compte dels decrets i resolucions del mes de setembre i octubre de 

2021, que van del núm. 297 al 404, i de la Resolució 420/2021 que efectua les 

següents delegacions:  

La regidoria de Educació, a la regidora Anna Arrieta 

La regidoria d’Atenció al Ciutadà, al regidor Pol Guerra. 

 

 

4.- Aprovació 2a Addenda del Conveni de coordinació intermunicipal entre 

diferents Ajuntaments de les comarques del Vallès Oriental i el Vallès 

Occidental per a la prestació conjunta del servei de taxi en l'àmbit 

territorial     

 

Antecedents: 

 

I.- En data 13 de desembre de 2016 els ajuntaments de de L’Ametlla del Vallès,  La 

Garriga, La Llagosta, Lliça de Vall, Martorelles, Mollet del Vallès, Palau-solità i 

Plegamans, Parets del Vallès, Polinyà, Sant Fost de Campsentelles, Santa Maria de 

Martorelles, Santa Perpètua de Mogoda i Sentmenat van signar el conveni de 

coordinació intermunicipal entre diferents Ajuntaments de les comarques del Vallès 

Oriental i el Vallès Occidental per a la prestació conjunta del servei de taxi en 

l'àmbit territorial d'aquests municipi.  

 

Aquest conveni va estar autoritzat per la Direcció General de Transports i Mobilitat 

del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya en data 5 

d’octubre de 2016 
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II.- En data 23 de febrer de 2018 es va dur a terme la Comissió de Seguiment del 

Conveni, en la que es va acordar la incorporació dels Ajuntaments de Caldes de 

Montbui, Castellar del Vallès, Santa Eulàlia de Ronçana i Sant Feliu de Codines. 

Aquesta es va aprovar posteriorment pels òrgans corresponents de cada 

Ajuntament. 

 

III.- La clàusula vuitena del Conveni estableix una vigència d’aquest per un termini 

de 4 anys, prorrogable per altres 4 anys addicionals, llevat si abans es dona la 

previsió establerta en la clàusula primera, i sense perjudici que les parts se’n puguin 

desvincular en qualsevol moment. La part interessada en desvincular-se del conveni 

ho notificarà a les altres parts. 

 

IV.- La clàusula onzena del Conveni estableix la possibilitat que altres municipis de 

l’entorn puguin d’adherir-se al present conveni. Per a la seva efectivitat, caldrà que 

el municipi que es vulgui adherir tingui aprovades les mateixes tarifes i conceptes 

tarifaris que els que estan en vigor en els municipis objecte de prestació conjunta. 

Així mateix, caldrà que la seva ordenança municipal estigui adaptada a les 

prescripcions en quan a imatge i règim sancionador. 

 

V.- Els Ajuntaments de Llinars del Vallès i Sant Llorenç Savall disposen de 

l’autorització a la Generalitat per a adherir-se al citat conveni i tenen aprovades les 

mateixes tarifes del servei de taxi d’acord amb l’autorització que han rebut per part 

de la Comissió de preus de Catalunya.  

 

L’Ajuntament de Figaró – Montmany disposa de l’autorització a la Generalitat per a 

adherir-se al citat conveni, però encara no te aprovades les mateixes tarifes del 

servei de taxi amb l’autorització de la Comissió de preus de Catalunya. 

 

L’Ajuntament de Cardedeu te aprovades les mateixes tarifes del servei de taxi i amb 

l’autorització de la Comissió de preus de Catalunya, però encara no te l’autorització 

a la Generalitat per a adherir-se al citat conveni. 

 

Vist el document de la 2a Addenda del Conveni de coordinació intermunicipal entre 

diferents Ajuntaments de les comarques del Vallès Oriental i el Vallès Occidental que 

inclou aquestes incorporacions. 

 

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents  

 

ACORDS  

 

Primer.- Aprovar la 2a Addenda del Conveni de coordinació intermunicipal entre 

diferents Ajuntaments de les comarques del Vallès Oriental i el Vallès Occidental per 

a la prestació conjunta del servei de taxi en l'àmbit territorial d'aquests municipis 

amb la incorporació dels ajuntaments de Cardedeu, Figaró – Montmany, Llinars del 

Vallès i Sant Llorenç Savall i la pròrroga del conveni per a quatre anys més.  

La incorporació plena de l’Ajuntament de Figaró-Montmany, es produirà quan tingui 

aprovades les mateixes tarifes que la resta dels ajuntaments signants del Conveni i 

respecte a l’Ajuntament de Cardedeu quan disposi de l’autorització de la Generalitat 

de Catalunya per a l’adhesió al Conveni.  

 

Segon. Facultar a l’Alcalde-President per a la signatura de la 2ª Addenda del 

Conveni.  

 



 

Pàgina 5 de 16 

Tercer. Comunicar aquest acord a tots els ajuntaments signants de l’Addenda, a 

Trans-radio SCCL, i a la Direcció General de Transports i Mobilitat del Departament 

de Vicepresidència i de Polítiques digitals i Territori Generalitat de Catalunya.  

 

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per UNANIMITAT 

 

5.- Aprovació inicial del mapa de soroll i de capacitat acústica del municipi     

 

Elaborat per  l’Oficina Tècnica d’Avaluació i Gestió Ambiental de la Diputació de 

Barcelona, el mapa de soroll i de capacitat acústica del municipi de Santa eulàlia de 

Ronçana prenent com a referència els documents normatius  del Decret 176/2009, 

de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de 

juny, de protecció contra la contaminació acústica,  la directiva 2002/49/CE del 

Parlament Europeu i del Consell, de 25 de juny de 2002, sobre avaluació i gestió de 
soroll ambiental i la Llei estatal 37/2003. 

En compliment dels articles 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i 63.2 del 

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis de les entitats locals 

Es proposa al ple l’adopció dels següents 

ACORDS: 

 

Primer.- aprovar inicialment el mapa de soroll i de capacitat acústica del municipi de 

Santa eulàlia de Ronçana en compliment del Decret 176/2009, de 10 de novembre, 

pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció 
contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos. 

Segon.- sotmetre a informació pública per un termini de 30 dies hàbils comptats des 

del dia següent al de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província 

de Barcelona, al tauler d’anuncis i a la web de l’Ajuntament, per tal que les persones 

interessades puguin consultar-lo i, si s’escau, formular al·legacions i/o 

suggeriments. En cas de no haver-hi cap al·legació i/o suggeriment durant aquest 

termini, l’acord inicial esdevindrà definitiu. 

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per UNANIMITAT 

 

 

6.- Aprovació Addenda 2022 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. 
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Vist l’esborrany de l’addenda 2022 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 2022, 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 719.456,33 euros en concepte de conveni 

de recollida de residus 2022. 

 

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 Ramon Vilageliu en primer lloc agraeix el minut de silenci que s’ha fet a 

l’inici del ple en reconeixement a l’alcalde Francesc Brustenga.  

 

En relació a l’acord demana que s’expliqui el motiu de l’increment del pressupost de 

l’addenda.  

 

El regidor de Medi Ambient, Jordi Orriols, explica que el servei Porta a Porta 

requereix de camions compartimentats que a data d’avui anaven a càrrec de 

l’Ajuntament i que amb el conveni es regularitza el servei i se’n fa càrrec el 

Consorci, i afegeix que guanyem en economia d’escala per si s’uneixen al PaP els 

municipis del voltant. 

 

 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria absoluta amb els 

següents vots:  

A favor: 9 P.U, 2 d’I-ERC i 1 de SER-CP 

Abstencions: 1 de C’s 

En contra: 
 
 

7.- Aprovació inicial de l'Inventari Municipal    

 

Els articles 206 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (LMRLC), i 86 del 

Text refós de règim local (TRRL), estableixen l’obligació dels ens locals de portar un 

inventari consolidat de llurs béns i drets. Aquest inventari està regulat pel Decret 

336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens 

locals (RPEL).  
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La competència per aprovar, rectificar i comprovar l’inventari correspon al Ple de la 

corporació. Posteriorment caldrà trametre al Departament de Governació i Relacions 

Institucionals de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del Govern. 

 

Atès que ha estat elaborat l’inventari municipal, que compren els béns i drets 

municipals de Santa Eulàlia de Ronçana, a data 31 de desembre de 2019.  

 

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 

 

 

ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar inicialment l’Inventari Municipal de l’Ajuntament de Santa Eulàlia 

de Ronçana, a data 31 de desembre de 2019.  

Segon.- Exposar-lo al públic per tal que tots els interessats puguin consultar-lo i 

presentar-hi les observacions, reclamacions o suggeriments que estimin oportuns, 

durant un termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci 
al BOP de Barcelona, al tauler d’edictes i a la pàgina web de l’Ajuntament .  

Tercer.- Disposar que si no es presenten al·legacions restarà aprovat definitivament 

sense necessitat d’un nou acord.  

 

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per UNANIMITAT 

 

8.- Modificació de Crèdit 28/2021: Suplement de Crèdit per Plaça 11 de 

setembre i actualització d'Annex d'Inversions 2021    

 

La modificació de crèdit número 28/2021 del pressupost de l’Ajuntament de Santa 

Eulàlia de Ronçana implica un suplement de crèdit per dotar de més crèdit una 

aplicació pressupostària amb saldo insuficient de Capítol VI Inversions Reals. 

 

Vist el decret d’alcaldia de data 16 de novembre de 2021. 

  

Vist l’informe d’Intervenció de data 16 de novembre de 2021. 

 

Vist el que disposen l’article 169, 170, 171  i següents del RDL 2/2004, de 5 de 

març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i les 

bases d’execució del pressupost per a l’any 2021. 

 

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 

 

ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar la Modificació de Crèdit 28/2021 de crèdit extraordinari i 

suplement de crèdit per dotar de més crèdit una aplicació pressupostària amb saldo 

insuficient de Capítol VI Inversions Reals. per dotar de més crèdit una aplicació 

pressupostària amb saldo insuficient de Capítol VI Inversions Reals. 

 

La modificació serà la següent:  

 

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 28 - 2021       

SUPLEMENT DE CRÈDIT       

Despeses en augment       
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Aplicació Concepte 

Consignació 

Actual  Modificació 

Consignació 

Final 

          

          

1-1532-

609003 PLAÇA 11 DE SETEMBRE 304.028,00 152.892,25 456.920,25 

          

  

Àrea de despesa Serveis Públics 

Bàsics   152.892,25   

          

  TOTAL INCREMENTS   152.892,25   

          

Finançament       

Aplicació Concepte 

Consignació 

Actual  Modificació 

Consignació 

Final 

          

1-1532-

609007 

VORERA FONT DE SANT CRISTÒFOL 

FINS CAN SABATER 6.000,00 -6.000,00 0,00 

1-160-

609011 PLUVIALS PINEDES  3.249,81 -3.249,81 0,00 

1-165-

609026 ENLLUMENATS DIVERSOS 119.668,77 -97.642,44 22.026,33 

          

  

Àrea de despesa Serveis Públics 

Bàsics   -106.892,25   

          

2-333-

632023 INVERSIONS A LA FÀBRICA ÀREA 3 50.323,58 -46.000,00 4.323,58 

          

  

Àrea de despesa producció de 

béns públics de caràcter preferent   -46.000,00   

          

  TOTAL REDUCCIONS   -152.892,25   

 

 

Segon.- Publicar l’acord per anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler 

d’anuncis de la Corporació, per tal de realitzar el tràmit d’informació pública, durant 

quinze dies hàbils que estarà exposat a les oficines municipals, i en cas que no es 

presenti cap al·legació esdevindrà l’aprovació definitiva sense necessitat d’acord 

ulterior, d’acord amb la forma i terminis establerts al RDL 2/2004 TRLRHL i RD 

500/1990.  

 

Tercer.- Donar compte al Ple de l’actualització de l’Annex d’inversions 2021 a data 

26 de novembre de 2021, segons es relaciona a l’annex adjunt.  

 

Quart.- Comunicar els presents acords a l’àrea econòmica. 

 

 

Intervencions: 
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La regidora Marta Dominguez, explica l’acord de la modificació de crèdit 28/2021 de 

suplement de crèdit per la Plaça Onze de Setembre i l’actualització de l’Annex 

d’Inversions 2021 

 

La regidora d’I-ERC Cristina Gallego, ha expressat la sorpresa del seu grup, ja que 

estaven d’acord amb els espais públics que fomenten les relacions humanes i els 

processos participatius, i demana pels canvis efectuats en el projecte.  

 

L’alcalde, afirma que el projecte guanyador no s’ha modificat, però que a l’hora de 

detallar el pressupost, el cost d’alguns materials és més elevat del previst i, a més, 

s’han incorporat dos jocs infantils a petició d’un grup de veïns. 

 

El regidor de SER-CP, Abraham Requena, en primer lloc agraeix també el minut de 

silenci que s’ha fet en memòria del que va ser alcalde Francesc Brustenga. 

Manifesta que s’abstindran perquè creuen que  no és una prioritat necessària i que 

n’hi d’altres abans que reformar una plaça, que es de justícia municipal  arreglar 

abans els problemes dels barris. Fa menció de la baixa  participació que va tenir el 

procés, i creu que quan tanta poca gent no participa, és que alguna cosa no s’ha fet 

be. 

 

L’alcalde respon que no és tant important quanta gent hi ha participat sinó que hi 

hagin pogut participar, i que estem en un procés d’educació de la població en 

participació ciutadana. 

 

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria absoluta amb els 

següents vots:  

A favor: 9 P.U,  

Abstencions: 2 d’I-ERC, 1 de C’s i 1 de SER-CP 

En contra: 
 

 

9.- Manifest amb motiu del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència 

contra les Dones 25 de novembre de 2021   

  

Avui, 25 de novembre de 2021, commemorem el Dia Internacional de l’Eliminació 

de la Violència contra les Dones i volem que totes les accions i tots els actes al 

voltant d’aquesta data s’estenguin a tots els dies de l’any. La lluita per una vida 

lliure de violències ha de ser diària.  

 

En un món cada cop més accelerat i canviant hi ha, però, estructures que es 

resisteixen a canviar, com ara les causes que provoquen tots els tipus, formes i 

àmbits de les violències masclistes. D’aquestes formes de violència, n’hi ha que 

evolucionen, altres que sorgeixen i altres que són reconegudes, tal com ha succeït a 

partir de la Llei 17/2020, del 22 de desembre, que modifica i amplia la Llei 5/2008, 

del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.  

 

La modificació d’aquesta Llei introdueix el reconeixement de noves formes de 

violència, com ara:  

― La violència obstètrica i la vulneració de drets sexuals i reproductius, que 

es defineix com la violència que s’exerceix amb l’objectiu d’impedir o dificultar 

l’accés a una informació veraç, necessària per a la presa de decisions autònomes i 

informades. Pot afectar els diferents àmbits de la salut física i mental, incloent-hi la 

salut sexual i reproductiva, i pot impedir o dificultar a les dones prendre decisions 
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sobre llurs pràctiques i preferències sexuals, i sobre llur reproducció i les condicions 

en què es duu a terme.  

― La violència de segon ordre, que consisteix en la violència física o psicològica, 

les represàlies, les humiliacions i la persecució exercides contra les persones que 

donen suport a les víctimes de violència masclista. Inclou els actes que impedeixen 

la prevenció, la detecció, l’atenció i la recuperació de les dones en situació de 

violència masclista.  

― La violència vicària, entesa com qualsevol tipus de violència exercida contra les 

filles i els fills amb la finalitat de provocar dany psicològic a la mare, de manera que, 

a més de la violència directa que reben les filles i els fills en el context de la 

violència masclista, hi ha la finalitat de fer mal a la mare, la qual cosa esdevé un 

atemptat contra la maternitat i la infància.  

― La violència digital, que consisteix en tots els actes de violència masclista i 

misogínia en línia comesos, instigats, amplificats o agreujats, en part o totalment, 

amb l’ús de tecnologies de la informació i de la comunicació, plataformes de xarxes 

socials, webs o fòrums, correu electrònic i sistemes de missatgeria instantània i 

altres mitjans semblants que afectin la dignitat i els drets de les dones. Aquests 

actes causen danys psicològics i, fins i tot, físics; reforcen estereotips masclistes; 

danyen la dignitat i la reputació; atempten contra la privacitat i la llibertat d’obrar 

de la dona; li causen pèrdues econòmiques, i obstaculitzen la seva participació 

política i la seva llibertat d’expressió.  

La violència masclista digital és, al mateix temps, un tipus de violència masclista i 

un nou àmbit. Lamentablement, és urgent treballar-hi, perquè en totes les seves 

formes gaudeix d’una gran impunitat. Segons diferents estudis, com el que va 

publicar la revista Pikara Magazine el 2018 o el d’Amnistia Internacional de 2017, el 

76% de les dones han canviat les seves conductes per por a patir ciberassetjament i 

el 26% decideix ignorar aquesta situació molt probablement perquè el sistema no 

està donant respostes efectives que garanteixin la protecció i seguretat que 

necessiten les dones que pateixen aquest tipus de violència.  

 

No podem oblidar, però, que les xarxes socials també són un instrument de suport 

mutu i de sororitat, i que poden esdevenir un canal de denúncia i de visibilització de 

moltes formes de violència masclista. Per això, cal potenciar les xarxes socials amb 

perspectiva feminista, perquè esdevinguin també instruments de conscienciació i 

supervivència dins el sistema patriarcal.  

 

L’esmentada modificació de la Llei també reconeix diversos àmbits en què es 

produeix la violència masclista:  

― La violència en l’àmbit de la vida política i l’esfera pública de les dones. En 

aquest cas, la violència masclista es produeix en espais de la vida pública i política, 

com les institucions polítiques i les administracions públiques, els partits polítics, els 

mitjans de comunicació o les xarxes socials.  

― La violència en l’àmbit institucional, constituïda per les accions i omissions de 

les autoritats, el personal públic i els agents de qualsevol organisme o institució 

pública que tinguin per finalitat retardar, obstaculitzar o impedir l’accés a les 

polítiques públiques i a l’exercici dels drets que reconeix aquesta mateixa Llei per 

assegurar una vida lliure de violència masclista, d’acord amb els supòsits inclosos en 

la legislació sectorial aplicable. Per tant, disposem d’un instrument legal més per 

treballar contra aquest tipus de violència.  

 

Finalment, volem destacar l’impacte i la indignació que ens produeixen les 

violències sexuals, les quals ens sacsegen intensament. Des d’aquí, avui, 25 de 

novembre, volem reiterar tot el nostre suport i la nostra empatia a les supervivents 

i el seu entorn. No podem continuar consentint que les dones visquin amb por, amb 
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la llibertat coartada per l’amenaça d’unes agressions sexuals que ja haurien d’estar 

desterrades d’una societat democràtica i lliure. Les violències sexuals atempten 

contra el principi de llibertat individual. En aquest sentit, la Llei 17/2020 recull per 

primer cop una definició del concepte de consentiment sexual, que s’entén com la 

voluntat expressa, emmarcada en la llibertat sexual i en la dignitat personal, que 

dona pas a l’exercici de pràctiques sexuals i l’avala. La prestació d’aquest 

consentiment s’ha de fer des de la llibertat i ha de romandre durant tota la pràctica 

sexual. No hi ha consentiment si l’agressor crea unes condicions o s’aprofita d’un 

context que, directament o indirectament, imposin una pràctica sexual sense 

comptar amb la voluntat de la dona.  

 

Malgrat l’avenç en la identificació i visibilització de totes les violències masclistes, 

queda un llarg camí per conscienciar la societat sobre aquestes violències, perquè, 

dins del ventall de reaccions, la negació i l’actitud defensiva continua sent la reacció 

més habitual dels homes. Avui, però, volem emfatitzar totes les accions, individuals 

i comunitàries, que són fonamentals per erradicar les violències masclistes. Les 

accions que constitueixen una font de suport i resiliència per a les supervivents, les 

que demostren compromís, implicació, coratge i ètica, i les que acompanyen des de 

l’autodeterminació i que fan sentir les supervivents que “no estan soles”, abans, 

durant i després de qualsevol agressió masclista.  

 

Cal, doncs, articular i coordinar les actuacions necessàries contra tots aquests tipus 

de violències masclistes ja existents, ara ja identificades i emparades per la Llei 

17/2020, i dotar-nos d’instruments efectius per combatre totes aquestes violències; 

n’és un exemple el nou protocol d’abordatge de les violències masclistes a 

Catalunya, que ha de vertebrar els circuits d’actuació, tant des de les comissions 

d’àmbit local com des de la Comissió Nacional.  

 

Davant de totes aquestes violències masclistes tenim un gran repte: actuar de 

manera estructural i preventiva i comptar amb tota la població i tots els territoris. 

Que les dones gaudeixin de vides lliures i dignes, en qualsevol espai i àmbit, ha de 

ser l’eix de totes les societats democràtiques i de les seves institucions.  

 

Està en mans de totes les persones que formem aquesta societat la dignitat 

d’extingir el patriarcat i la seva ideologia masclista. No podem oblidar que cal 

activar i connectar el sentiment de responsabilitat en els homes, perquè de manera 

individual i col·lectiva assenyalin les conductes i actituds masclistes pròpies i dels 

seus iguals, i se n’allunyin. Cal desobeir els mandats de la masculinitat més 

tradicional i dominant que es realimenta molt sovint a les xarxes i els espais 

digitals, i en tots els àmbits de la societat. Necessitem crear nous referents per 

construir milers de masculinitats responsables, lliures, igualitàries, diverses, 

inclusives i cuidadores.  

 

Només així, teixint aliances i complicitats, podrem construir un teixit comunitari i 

una xarxa de recursos que siguin font de salut i qualitat de vida per a totes les 

dones i tots els col·lectius oprimits d’aquesta societat. Necessitem estendre la 

cultura dels afectes i les cures, necessitem vincles segurs, respectuosos i amorosos, 

en tots els àmbits de les nostres vides. Com diu bell hooks, “considerar l’amor com 

una acció, més que un sentiment, per acceptar la responsabilitat d’estimar”, estimar 

des de la llibertat, la igualtat i el respecte.  

 

Per una vida lliure de violències masclistes! 

 

Intervencions:  
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Coincidint amb el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones, 

l’Ajuntament s’adhereix al Manifest del 25N, que han llegit entre totes les regidores 

del ple. La regidora de Polítiques de Gènere, Anna Montes, fa un repàs a les xifres 

de les denúncies i successos relacionats amb la violència contra les dones. 

 

 

10.- MOCIÓQUE PRESENTEN CONJUNTAMENT ELS GRUPS MUNICIPALS I-

ERC I SER-CP, SOBRE L’ÚS DEL GLIFOSAT I ALTRES HERBICIDES EN EL 

TERME MUNICIPAL DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 

    

Nombroses administracions locals fan servir herbicides de acció ràpida per eliminar 

herbes adventícies (denominades “males herbes”) de cara a la prevenció d'incendis 

forestals i neteja de jardins i parcs. Però l'ús d'herbicides químics pot plantejar 

riscos molt seriosos. Diferents estudis demostren que el glifosat i altres herbicides 
emprats tenen efectes perjudicials sobre la salut i el medi ambient. 

El glifosat, un herbicida total no selectiu que s'empra per matar herbes i arbustos, 

s'infiltra al sòl, és molt soluble en l'aigua, i persistent al medi. Contamina els 
aqüífers, és tòxic per a la fauna aquàtica, els animals domèstics o el bestiar. 

El glifosat ha estat decretat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) com a 

probablement cancerigen per als humans. Existeixen estudis científics que 

relacionen l'ús del glifosat amb afeccions i malalties. Entre els efectes adversos 

s'han descrit: Toxicitat subaguda i crònica, danys genètics, és mutagènic, provoca 

trastorns reproductius, augmenta  la freqüència de anomalies espermàtiques, i 
carcinogènesi. 

A més, cada preparat d’herbicida que conté glifosat ve acompanyat d’altres 

substàncies que multipliquen la seva toxicitat. Entre aquests ingredients trobem el 

N-nitrós que com altres compostos nitrogenats, és cancerigen. Quan es degrada el 
glifosat allibera formaldehid, compost també cancerigen. 

Les aigües de Catalunya estan greument contaminades. Molts freàtics tenen 

concentracions mitjanes de glifosat al llarg de l’any superiors a 0’1 μg/l, valor 

màxim admès per la normativa europea per aigües subterrànies (Directiva 

2006/118/EC). Aquest mateix nivell és el màxim permès per aigües de consum 
humà (D.UE 98/83). 

No menys important, és el paper que estan jugant aquest herbicides en la mort 
massiva d’abelles arreu del món. 

El Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS) ha manifestat reiteradament que 

sempre ha de prevaldre el “Principi de Precaució” (Art.191 del Tractat de 

funcionament de la UE, i a més forma part del acord MSF celebrat en la OMC), amb 

els herbicides que puguin tenir components cancerígens. A més, indiquen que els 

més afectats pel glifosat poden ser les persones treballadores de Parcs i Jardins, els 

nens i nenes, les embarassades i les persones amb malalties, sobretot cròniques. 

Per tot l’exposat, el grup d’Ind-ERC i el grup de SER-CP presenten al Ple de 

l’ajuntament de Santa Eulàlia els següents els següents acords: 

Primer. Demanem l’eradicació de l’ús del glifosat i altres herbicides igualment 

tòxics al nostre municipi, trobant alternatives ecològiques més adequades i 
respectuoses amb la salut de les persones i del medi ambient. 
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Segon. A més instem a l’ajuntament a substituir l'ús d’herbicides per mètodes no 
contaminants, que no danyin a la salut ni el medi ambient. 

Tercer. Demanem que des d’aquest ajuntament s’iniciïn els treballs necessaris per 

a la transició, cap a una jardineria ecològica gestionada públicament amb criteris de 

qualitat i sostenibilitat, evitant l’ús d’agrotòxics, les podes excessives, l’ús 
d’espècies no adaptades al medi o amb necessitats hídriques excessives. 

Quart. Per qüestions de salut pública i per tal de evitar l’ús d'aquest tipus de 

productes perjudicials a jardins privats, vivers de plantes i zones sota 

responsabilitat no municipal, en la mesura que es pugui es faran campanyes de 

conscienciació i jornades informatives dirigides als propietaris de jardins privats, als 
professionals viveristes i responsables d'altres administracions. 

 

Intervencions: 

 

El regidor Ramon Vilageliu, explica la moció,  i diu que es tracta d’un herbicida 

pendent d’obtenir l’etiqueta de perillós i tòxic i demana alternatives més ecològiques 

i adequades pel medi ambient i les persones.  

El regidor Jordi Orriols, manifesta que no s’està fent servir i que també s’està 

treballant per escollir sempre opcions de jardineria ecològica , i que estan d’acord 

amb la moció. 

La regidora Susana Barroso diu que hi està totalment d’acord i que el seu grup 

també ho ha demanat al Parlament i que votarà a favor. 

 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per UNANIMITAT 

 

11.- MOCIÓ EN RELACIÓ A LA SENTÈNCIA QUE ANUL·LA EL MÈTODE DE 

DETERMINACIÓ DE LA BASE IMPOSABLE DE L’IMPOST DE LA PLUSVÀLUA 

MUNICIPAL    

 

La Moció es retira de l’ordre del dia  

 

 

12.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SER-CP (SOCIALISTES) 

PER LA LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC, SUPORT AL COMPLIMENT DEL 

PACTE VERD EUROPEU I MANIFESTAR EL SEU REBUIG A LA MORATÒRIA DE 

LA GENERALITAT RESPECTE A LES PLANTES DE VALORITZACIÓ 

ENERGÈTICA I L’AMPLIACIÓ DE LES MATEIXES    

 

No hi ha pla B pel nostre planeta. De no existir polítiques complementàries de 

reducció de les emissions, es preveu que la temperatura mundial augmenti al llarg 

d’aquest segle. Activitats humanes com el consum de combustibles fòssils, la 

desforestació, i l’agricultura i ramaderia generen emissions de diòxid de carboni 

(CO2), metà (CH4), òxid nitrós (N2O) i fluorocarburs. Aquests gasos d’efecte 

hivernacle atrapen el calor i provoca l’escalfament del planeta.  

 

La Comissió Europea va presentar al desembre de 2019 el Pacte Verd Europeu i a 

l’actualitat proposa un paquet de mesures amb les que pretén aspirar a més en 

matèria de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle pel 2030 i 

descarbonitzar l’economia de la Unió Europea pel 2050, a l’abril de 2021 la Comissió 

var acordar intensificar l’ambició climàtica de l’objectiu de reducció d’emissions de 

gasos d’efecte hivernacle de manera que passin del 40% al 55% pel 2030 respecte 

els nivells de 1990.  
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El febrer de 2020 es va publicar, per part del Departament de Territori i 

Sostenibilitat i de la Oficina Catalana del Canvi Climàtic, l’Informe de progrés del 

compliment dels objectius de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle 

(GEH). Avaluació de les emissions de GEH a Catalunya, 1990-2017.  

El treball determina que l’any 2017 del total d’emissions catalanes un 5% foren 

degudes al sector residus i acaba dient: L’activitat que més va contribuir a les 

emissions de GEH va ser la deposició de residus urbans als abocadors, responsable 

del 77% de les emissions en aquest àmbit.  

 

La Unió Europea també en la seva directiva sobre residus, 2018/850 del Parlament 

Europeu i del Consell de 30 de maig de 2018 relativa a l’abocament de residus fixa 

que: els Estats membres adoptaran les mesures necessàries per a garantir que pel 

2035 la quantitat de residus municipals depositats en abocador es redueixi al 10 %, 

o a un percentatge inferior i fixa com una de les formules de tractament abans que 

la deposició dels mateixos als abocadors, la seva valorització a través de 

recuperació energètica.  

 

La majoria de països europeu de la zona central i nord tenen una forta cultura i 

sensibilitat ambiental. Per tant han fet i fan un important esforç de minimització de 

la generació de residus. Tots ells han minimitzat l’ús de l’abocador. De fet la majoria 

d’ells compleixen els objectius comunitaris dels futurs anys. Malgrat això, tots ells 

tenen una forta implantació de la valorització energètica.  

 

La Consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural del Govern de Catalunya 

va manifestar que dictaria una moratòria de la creació de noves plantes de 

valorització energètica, de l’ampliació de las ja existents a Catalunya, així com el 

seu tancament. Aquest fet és d’una gravetat tal que comportaria que s’incomplissin 

els acords Europeus en matèria de GEH així com la creació de nous abocadors a 

Catalunya. 

Per tot això, el Grup municipal SER-CP (SOCIALISTES). Proposem al Ple de 

l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana els següents:  

ACORDS:  

 

PRIMER.- L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana mostra el seu total suport i 

voluntat de compliment del Pacte Verd Europeu, de la Directiva (UE) 2018/850 del 

Parlament Europeu i del Consell de 30 de maig de 2018 i del Decret 646/2020, de 7 

de juliol, pel que es regula la eliminació de residus mitjançant el dipòsit en 

abocador.  

 

SEGON.- L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana mostra el seu rebuig a la 

moratòria de creació de noves plantes de valorització energètica així com de la seva 

ampliació en tant implicaria incomplir els acords europeus respecte generació de 

GEH així com la proliferació d’abocadors a Catalunya.  

 

TERCER.- Traslladar l’aprovació d’aquests acords al Parlament de Catalunya i al 

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

Intervencions: 

 

El regidor Abraham Requena explica  i defensa la moció que presenta. 
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El regidor Ramon Vilageliu diu que està d’acord en gairebé tot menys en l’essencial, 

pel que fa al punt de la Consellera d’Acció Climàtica, ja que si han posat en 

contacte, i del que tracta la moratòria és de crear noves incineradores  i no pas de 

creació de noves plantes de valorització energètica, per tant votaran en contra. 

 

El regidor Jordi Orriols  diu  que el problema és que seguim tolerant que hi hagi 

municipis que tinguin un 60% de resta i afegeix que no s’està atacant l’arrel del 

problema. 

 

Sotmesa la proposta a votació no prospera, amb els següents vots:  

A favor: 1 de SER-CP i 1 de C’s 

Abstencions:  

En contra: 9 P.U i 2 d’I-ERC 
 

13.- Afers Urgents i sobrevinguts 

 

No n’hi ha 

 

14.- Precs i preguntes 

 

PREGUNTES:  

 

Grup Municipal SER-CP, fa les següents preguntes: 

 

1)Sobre el Pas Semafòric, Reunió Generalitat.. 

 

L’alcalde respon que el dia 4 d’octubre es van reunir amb la Secretaria de Territori i 

Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, per tractar diferents temes, i pel que fa a la 

Construcció del Pas Semafòric, van comunicar que de moment no tenien previst 

construir-lo. 

 

2)Actuació Carrer Ponents actuació, Que s’ha fet i perquè? I com s’ha fet? 

 

L’alcalde respon que l’actuació s’ha fet dins les millores de la via pública, que s’han 

talat els arbres perquè els tipus d’arbre que s’hi van plantar les arrels afectaven  en 

especial als serveis i a les voreres i que tècnicament no hi havia cap altre solució 

que treure els arbres.   

 

 

3)Demana llistat de carrers amb previsió d’asfalt. 

  

L’alcalde respon que encara no s’han previst els del 2.022, i que tant bon punt ho 

tinguin es passarà llistat i import dels carrers.  

 

PRECS: 

 

El Regidor del grup municipal de SER-CP fa els següents precs: 

 

1.- Solucionar problema pas semafòric. 

 

2.- En relació a la tala d’arbres, que s’informi sobre les actuacions en futures obres 

als afectats.   
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I a les 21:09 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 

 

 


