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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

 

  

Caràcter:       Ordinari 

Data:           22/07/2021 19:00:00 

Lloc:             Sala de Plens de l'Ajuntament 

 

 

Assisteixen: 

 

Alcalde: 

Francesc Bonet Nieto 

Regidors: 

Anna Ma Montes Cabot 

Ana Viura Rodilla 

Manel Imedio Bernardo  

Marta Dominguez Gasco 

Jordi Carreras Arisa  

Monica Pons Vilaseca 

Pol Guerra Imedio 

Ramon Vilageliu Relats 

Cristina Gallego Cabanas 

Susana Barroso Valverde 

Abraham Requena Ruiz 

 

Excusen la seva assistència: 

Jordi Orriols Vilaró 

 

Secretària accidental 

Lurdes Gimeno Maspons 

 

Interventor accidental 

Bernat Calpe Palma 

 

 

 

 

A la Sala Pau Casals de la Biblioteca- Casa de Cultura Joan Ruiz i Calonja, el 

dia 22 de juliol 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 Festes Locals municipi per l’any 2022 

 

5. Aprovació de la revisió del padró habitants a 1 de gener de 2021 

 

6. Declaració d'inhabilitat del mes d'agost per a determinades tramitacions 

 

7. Modificació de Crèdit 17/2021: Suplement de Crèdit finançat amb RTDG Neteja 

edificis 

 

8. Aprovació de la pròrroga del servei de neteja d'equipaments municipals  

 

9. Moció que presenta el grup municipal de C’s, contra els nous peatges a les 

autovies i autopistes de l’estat després de la seva liberalització    

 

10. Moció de reprovació contra els atacs masclistes i agressions al col·lectiu LGTBI  

 

11. Moció en suport a un veí de Santa Eulàlia encausat per les protestes en contra 

de la sentència del judici del Procés 

 

12. Afers urgents i sobrevinguts 

 

13. Precs i preguntes 

 

 
1.- Aprovació de l’acta anterior 

 

S’aprova l’acta del ple ordinari de 27 de maig de 2021 

 

 

2.- Informació diversa 

 

L’alcalde informa: 

 

Que s’ha tancat el procés participatiu de la remodelació de la Plaça 11 de setembre, i 

que la proposta més votada per la ciutadania ha estat “Un bosc espès”. 

 

Informa del confinament nocturn al municipi amb motiu dels elevats casos de Covid 

que hi ha, explica que des de l’inici de la pandèmia s’han comptabilitzat 568 casos i 

en els últims darrers dies se n’han confirmat 71 i demana alhora molta precaució i 

totes les mesures de seguretat possibles per tal de poder gaudir al màxim de la Festa 

Major. 

Informa també,  que s’ha activitat al municipi el nivell 3 del Pla Alfa pel risc d’incendis 

forestals i  fa una  crida a la prudència i demana a la població extremar les 

precaucions.  
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El regidor de Festes Manel Imedio informa dels actes i activitats programades de la 

Festa Major, adaptades a les mesures per la Covid-19, amb aforaments limitats i 

reserva prèvia d’entrades i malauradament  sense el tradicional Joc de Colors. 

 
Informa també dels actes de l’aplec de Sant Simple amb la trobada de Puntaires ball 

de gitanes, gegants, diables i cantada d'havaneres, també de la celebració  de la Fira 

del Tomàquet del Vallès que es celebrarà al centre Civil i Cultural la Fàbrica  el 24 i 

25 de juliol i  així com del concurs de Canal Set,  

La regidora Anna Montes,  explica que per gaudir d'una Festa Major respectuosa amb 

tothom, es disposaran dos Punts Liles on qualsevol persona podrà acudir-hi si 
necessita informació i/o vol denunciar comportaments masclistes o LGTBIfòbics.  

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

 

L’alcalde dona compte dels decrets i resolucions d’alcaldia del mes de maig i juny 

de 2021, que inclouen els números del 169 al 240. 

 

4.- Aprovació Festes Locals municipi per l’any 2022    

 

Atès que des del Departament de Treball, Afers Social i Famílies s’ha començat a 

preparar l’Ordre de Festes Locals de Catalunya per a l’any 2022 

 

Atès que segons l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors, de les catorze festes 

laborals, dues són locals i han de ser fixades per ordre de la Conselleria d’Empresa i 

Ocupació, a proposta dels municipis respectius.  

 

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

 

ACORDS: 

 

Primer.- Establir com a dies de Festa Local per l’any 2022, el 29 de juliol, Festa Major 

d’Estiu;  i el divendres dia 9 de desembre, atès que el 10 de desembre, Santa Eulàlia, 

cau en dissabte. 

 

Segon.- Fer arribar aquest acord al Departament de Treball, Afers Social i Famílies 

als efectes pertinents. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat 

 

5.- Aprovació de la revisió del padró habitants a 1 de gener de 2021    

 

Atès que el Departament d’Estadística de la Diputació de Barcelona realitza la gestió 

informatitzada del padró d’habitants d’aquest municipi, i que ha confeccionat el resum 

numèric del Padró Municipal d’Habitants corresponent a 01-01-2021 de la població 

del terme municipal dels Santa Eulàlia de Ronçana, segons les dades que es relacionen 

a continuació: 

 

1.  Xifra Final Ajuntament:  7.538 

 

Homes: 3.779 

Dones:  3.759 

 

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

 

Primer.- Aprovar el resum numèric del Padró Municipal d’Habitants a 01-01-2021 amb 

una xifra total de 7.538 habitants. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat 

 

6.- Declaració d'inhabilitat del mes d'agost per a determinades tramitacions    

 

Als efectes del millor funcionament i millor garantia pels administrats, en relació als 

terminis per a la tramitació d’expedients municipals i d’altres sol·licituds, s’estima 

oportú declarar el mes d’agost inhàbil pel que fa al còmput de terminis d’aquesta 

administració, en determinades tramitacions.  

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

 

ACORDS: 

 

Primer.- Declarar inhàbil el mes d’agost de 2021 als efectes de còmput dels terminis 

per a la tramitació d’expedients d’urbanisme i d’activitats. 

 

Segon.- Fer pública aquesta resolució mitjançant el corresponent edicte al BOP i al 

tauler d’edictes de la Corporació 

 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb els següents vots: 

A favor: 8 P.U, 2 I-ERC, 1 C’s. 

Abstencions: 1 SER-CP 

En contra: -  

 

 

7.- Modificació de Crèdit 17/2021: Suplement de Crèdit finançat amb RTDG 

Neteja edificis    

 

La modificació de crèdit número 17/2021 del pressupost de l’Ajuntament de Santa 

Eulàlia de Ronçana implica suplement de crèdit per dotar de més crèdit diverses 

aplicacions pressupostàries de capítol II Despesa en béns corrents i serveis amb saldo 

insuficient: 

 

Vist el decret d’incoació de l’expedient de modificació de crèdit 17/2021. 

  

Vist l’informe d’Intervenció de l’expedient de modificació de crèdit 17/2021. 

 

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 17/2021 de suplement de crèdit per dotar 

de més crèdit diverses aplicacions pressupostàries de capítol II Despesa en béns 

corrents i serveis amb saldo insuficient: 
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La modificació serà la següent:   

 

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 17 - 2021    

SUPLEMENT DE CRÈDIT    

Despeses en augment    

Aplicació Concepte Consignaci

ó Inicial 

Modificaci

ó 

Consignació 

Final 

     

1 130 

227000 

SERVEI NETEJA POLICIA 11.544,68 4.500,00 16.044,68 

     

 Àrea de despesa Serveis públics de 

caràcter preferent 

 4.500,00  

     

4 323 

227000 

SERVEI NETEJA ESCOLA RONÇANA 71.792,05 15.000,00 86.792,05 

4 323 

227001 

SERVEI NETEJA ESCOLA BRESSOL 

L'ALZINA 

25.449,41 7.000,00 32.449,41 

4 323 

227002 

SERVEI NETEJA ESCOLA LA SAGRERA 80.263,83 14.000,00 94.263,83 

2 3321 

227001 

SERVEI NETEJA LA BIBLIOTECA 22.256,26 300,00 22.556,26 

9 342 

227001 

SERVEI NETEJA CAMP DE FUTBOL 0,00 4.000,00 4.000,00 

     

 Àrea de despesa Serveis de caràcter 

preferent 

 40.300,00  

     

1 920 

227000 

SERVEI NETEJA SET 1.847,74 200,00 2.047,74 

1 920 

227003 

SERVEI NETEJA AJUNTAMENT 4.796,62 6.200,00 10.996,62 

     

 Àrea de despesa Actuacions de 

caràcter general 

 6.400,00  

     

 Total increment  51.200,00  

     

Finançament     

Aplicació Concepte Consignaci

ó Actual  

Modificaci

ó 

Consignació 

Final 

     

87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER 

DESPESES GENERALS 

750.442,75 51.200,00 801.642,75 

     

 Àrea de despesa Deute Públic  51.200,00  

     

 Total increment  51.200,00  
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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.- Comunicar el present acord a l’àrea econòmica. 

 

Intervencions:  

La regidora Marta Dominguez explica la Modificació de Crèdit 17/2021 de suplement 

de Crèdit finançat amb Romanent de Tresoreria per despeses Generals per dotar de 

més crèdit la partida de neteja d’edificis municipals    

 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb els següents vots: 

A favor: 8 P.U, 2 I-ERC, 1 C’s. 

Abstencions: 1 SER-CP 

En contra: 

 

8.- Aprovació de la pròrroga del servei de neteja d'equipaments municipals     

 

El Ple de la Corporació en sessió de data 26 de març de 2015 va aprovar l’expedient 

de contractació del servei de neteja de diversos equipaments municipals, pel 

procediment obert i tramitació ordinària, i va aprovar els Plecs de clàusules 

economicoadministratives i prescripcions tècniques particulars a regir la contractació 

del servei, per procediment obert, diversos criteris d’adjudicació i subjecte a regulació 

harmonitzada 

 

La Junta de Govern local, en data 22 de juliol de 2015, va adjudicar el contracte per 

a la prestació del servei de neteja de diversos equipaments municipals a favor de 

l’empresa Proyectos Integrales de Limpieza, S.A (PILSA)- ILUNION Facility Services, 

per un import de 759.832 euros, (IVA exclòs) corresponents a quatre anys de 

contracte de quatre anys, prorrogables per dos més. 

 

El servei es va començar a prestar en data 14 de setembre de 2015 i fent ús de la 

previsió establerta als plecs de clàusules, a l’acabament del període inicial de 4 anys, 

s’han dut a terme per acord de les dues parts, dues pròrrogues d’1 any cadascuna.  

 

Actualment està en vigor la segona pròrroga, que finalitza el proper 14 de setembre 

de 2021. 

 

En data de 29 de d’abril de 2021 es va aprovar pel Ple la modificació del contracte 

degut a la situació de crisi sanitària, provocada per la pandèmia de la Covid19, arreu 

del territori, i que ha obligat a prendre unes mesures higiènicosanitàries de prevenció 

molt específiques, per a evitar la propagació del virus. Aquesta modificació contractual 

va consistir en un increment d’hores de neteja i desinfecció.  

 

Considerant allò establert a l’article 29.2 i 29. 4 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, 

de contractes del sector públic sobre el termini de durada dels contractes i la 

possibilitat de pròrrogues, i d’acord amb l’informe emès per secretaria sobre la 

justificació de la pròrroga. 
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Es proposa l’adopció dels següents 

 

ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar una pròrroga del contracte amb l’empresa Proyectos Integrales de 

Limpieza, S.A (PILSA)- ILUNION Facility Services pel servei de neteja d’equipaments 

municipals, amb vigència a partir del 15 de setembre de 2021 i fins al 28 de febrer 

de 2022, amb les mateixes condicions establertes al contracte inicial (que inclou 

l’oferta de l’adjudicatària) i incorporant el que s’inclou a la posterior modificació. 

L’import de la pròrroga per als 5 mesos i mig és el següent:  

Neteja ordinària: 82.799,59€ (sense IVA) 100.187,50€, amb IVA 

Desinfecció Covid19: 26.043,68 (sense IVA) 31.512,85, amb IVA 

 

Segon.-  Autoritzar i Disposar els imports corresponents a la despesa de la pròrroga 

del contracte de neteja d’equipaments municipals corresponent a 2021 a les 

aplicacions pressupostàries detallades a continuació: 

            

Org. Pro. Eco. Descripció 

neteja 

ordinària  

import hores 

COVID 

estimades TOTAL 

1 130 227000 SERVEI NETEJA POLICIA 1.039,65 2.870,60 3.910,25 

4 323 227000 

SERVEI NETEJA ESCOLA 

RONÇANA 26.408,65 5.805,00 32.213,65 

4 323 227001 

SERVEI NETEJA ESCOLA 

BRESSOL L'ALZINA 9.229,15 2.487,86 11.717,01 

4 323 227002 

SERVEI NETEJA ESCOLA LA 

SAGRERA 29.194,80 5.805,00 34.999,80 

2 333 227000 SERVEI NETEJA LA FÀBRICA 7.960,30 0,00 7.960,30 

2 3321 227001 

SERVEI NETEJA LA 

BIBLIOTECA 8.333,75 765,49 9.099,24 

9 342 227000 SERVEI NETEJA PAVELLÓ 7.113,70 0,00 7.113,70 

9 342 227001 

SERVEI NETEJA CAMP DE 

FUTBOL 0,00 956,87 956,87 

1 920 227000 SERVEI NETEJA SET 699,90 0,00 699,90 

1 920 227001 

SERVEI NETEJA SANT 

SIMPLE 350,00 0,00 350,00 

1 920 227003 

SERVEI NETEJA 

AJUNTAMENT 210,00 0,00 210,00 

1 920 227004 

SERVEI NETEJA SERVEIS 

SOCIALS 35,05 0,00 35,05 

1 920 227005 SERVEI NETEJA JUTJAT 76,95 0,00 76,95 

9 924 227000 SERVEI NETEJA PUNT JOVE 427,65 0,00 427,65 

      TOTAL 91.079,55 18.690,82 109.770,37 

 

 Neteja ordinària d’agost a desembre 

 Desinfecció Covid d’octubre a desembre 

 

 

Tercer.- Condicionar l’aprovació de la present pròrroga del contracte a l’aprovació 

definitiva de la Modificació de Crèdit 17/2021. 
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Quart.- Notificar aquest acord a l’empresa contractista, tot atorgant un termini de deu 

dies hàbils de tràmit d'audiència, a comptar de l'endemà de la recepció d'aquest 

acord, perquè formuli les observacions que consideri oportunes. 

 

Intervencions:  

 

L’Alcalde, manifesta els motius de la pròrroga del servei de neteja dels equipaments 

municipals, i explica que durant l’època de la Covid, s’han hagut d’afegir i incrementar 

serveis i que fins a la data actual no s’han encaixat els números al pressupost ni les 

periodicitats de les neteges. Comenta que s’està treballant amb una empresa externa 

per a la redacció dels plecs tècnics, i que fins a final d’any no estarà preparada la 

nova licitació del servei.  

 

El Sr. Abraham Requena manifesta que s’abstindran, perquè no entén per que es fa 

prorroga expressa quan s’hauria pogut preveure i licitar abans el servei. I pregunta 

quantes vegades s’ha prorrogat el contracte. 

 

L’Alcalde, manifesta que aquest contracte, no s’ha prorrogat mai fora de contracte. 

Que es fa aquesta pròrroga perquè l’expedient està en fase de preparació de la 

licitació.  

 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb els següents vots: 

A favor: 8 P.U, 2 I-ERC, 1 C’s. 

Abstencions: 1 SER-CP 

En contra: 

 

Abans de passar a tractar les mocions, l’alcalde proposa modificar l’ordre del dia i 

començar per l’11 referent a la Moció en suport a un veí de Santa Eulàlia encausat 

per les protestes en contra de la sentència del procés, ja que el veí en qüestió està 

present a la sala de plens i té programada l’assistència en breu d’una activitat fora 

del municipi.  

 

S’acorda per unanimitat modificar l’ordre del dia. 

 

9.- Moció en suport a un veí de Santa Eulàlia encausat per les protestes en 

contra de la sentència del judici del Procés 

 

MOCIÓ PER DEMANAR L'ABSOLUCIÓ DEL VEÍ DE SANTA EULÀLIA, ERNEST LEGAZ 

 

El dia 20 de novembre de l'any 2019  el nostre veí , Ernest Legaz, va participar en 

l'acampada de la Plaça Universitat ,convocada pels moviments d'estudiants per tal de 

protestar contra les sentències del procés. 

Com a conseqüència d'aquest fet, l'Ernest ara s'enfronta a quatre anys de presó i a 

una sanció de 3500 euros 

 

La imputació és conseqüència del desallotjament per part de la Guàrdia Urbana de 

Barcelona dels estudiants acampats. L'acampada s'havia convocat  per protestar 

contra les  sentències del procés i al voltant de la vaga estudiantil decretada aquells 

dies de forma solidària. La protesta va ser un èxit de la mobilització juvenil i durant 

prop de quinze dies van ser nombroses les mostres de suport per part de la ciutadania. 

El desallotjament es va produir de nit, de forma violenta per part de la Guàrdia 

Urbana, sense temps de recollir les pertinences personals dels acampats. No va 

haver-hi intermediació ni es va donar l'oportunitat de negociar l'aixecament de 
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l'acampada, sols brutalitat policial i força. El resultat final va ser de tres detinguts i la 

confiscació de tot el material de l'acampada, que no ha estat tornat als propietaris. 

 

Aquesta repressió la patim cada dia tots aquells que defensem la sobirania popular i 

els drets i les llibertats que les nostres àvies i avis van guanyar per a 

tots nosaltres. La instauració de la llei mordassa i el canvi del codi penal han donat 

multitud de casos que tots coneixem, com els nois d'Alsasua, Valtonyc, Pablo Hasel, 

Dani Gallardo, Marcel Vivet i, més a prop nostre, l'Ernest Legaz. 

És una operació de l'estat espanyol i les institucions que pengen d'ell per fer callar al 

nostre jovent i fer-los mesells i és per això, degut a la greu situació de perill de les 

llibertats, que s'han constituït grups de suport a les encausades. 

 

A  Santa Eulàlia de Ronçana s'ha creat un  grup de suport a l'Ernest que ja ha 

començat a organitzar diverses accions reivindicatives. 

 

En virtud d'aquestes consideracions, els grups municipals de P.U. i I-ERC presenten 

al Ple de l'Ajuntament els següents 

 

 ACORDS: 

 

1- Que les institucions deixin de personar-se com acusació particular, i en concret  

l'Ajuntament de Barcelona en la causa de l'Ernest i en altres relacionades en el dret 

a la manifestació i la llibertat d’expressió. 

 

2-Difondre i denunciar públicament la situació que pateix el nostre veí , així com 

reivindicar que es retirin totes les acusacions en contra seva, quedant  lliure de tots 

els càrrecs. 

 

3-Donar suport a aquelles accions legals que puguin esdevenir en la retirada dels 

càrrecs que se l’ imputen i no defallir fins a aconseguir la seva total absolució. 

 

4-Traslladar aquests acords a l'Ajuntament de Barcelona. 

 

 

Intervencions:  

 

L’alcalde explica i llegeix la moció presentada.  

 

El regidor Ramon Vilageliu del grup municipal d’I-ERC, que juntament amb el govern 

presenten també la moció, defensa la imputació de l’Ernest d’acord amb els fets que 

s’han explicat, manifestant el seu suport,  

 

La regidora Susana Barroso de C’s, demana si hi ha sentència, diu que creu en la 

separació de poders i que votarà en contra de la moció perquè pensa que és la justícia 

que li pertoca prendre la decisió.  

 

El regidor Abraham Requena de Ser-CP, creu que aquesta moció divideix i confronta, 

està d’acord que l’exercici del dret de manifestació i la llibertat d’expressió es un dret 

que tenim però també creu que ha de tenir limitacions ja que 15 dies exercint aquest 

dret ,creu que en algun moment s’havia d’acabar.   

També creu que aquesta moció el que provoca és una confrontació amb altres 

ajuntaments i per aquest motiu s’abstindrà.  

  

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb els següents vots: 



 

Pàgina 10 de 15 

A favor: 8 P.U, 2 I-ERC, 

Abstencions: 1 SER-CP 

En contra: 1 C’s. 

 

  

10.- Moció que presenta el grup municipal de C’s, contra els nous peatges a 

les autovies i autopistes de l’estat després de la seva liberalització    

 

MOCIÓN CONTRA LOS NUEVOS PEAJES EN LAS AUTOVÍAS Y EN LAS 

AUTOPISTAS DEL ESTADO TRAS SU LIBERALIZACIÓN 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El ministro de Fomento, José́ Luis Ábalos, en 2018 instó a buscar una fórmula para 

asegurar el mantenimiento de las autovías, que tienen un coste anual para el Estado 

de 11.000 millones de euros, y que se hace inviable porque cada vez hay más 

kilómetros (20.000 actualmente) y menos recursos públicos.  

El Ministro llamó a reflexionar sobre el mantenimiento de la red de carreteras, 

incluidas autovías y autopistas liberalizadas, “las únicas infraestructuras de transporte 

que son gratuitas”, cuando por el resto, como puertos, aeropuertos y vías ferroviarias 

se pagan distintas tasas o cánones.  

Recientemente la idea de abonar un peaje vuelve a planear sobre las autovías 

españolas y ocupa espacios informativos. El Gobierno se ha comprometido con la 

Comisión Europea a poner en marcha un sistema de pago en la red de vías de alta 

capacidad (autopistas y autovías del Estado) para financiar su conservación. El plan 

de recuperación presentado por el presidente Sánchez recoge esta propuesta para 

paliar el déficit en la conservación de la red estatal, de unos 10.000 millones, según 
la patronal Seopan. 

El asunto del pago por uso en las vías de alta capacidad es un ejemplo más de la falta 

de diálogo y negociación del Gobierno y la opacidad a la que estamos asistiendo en 

relación con el Plan de Recuperación y Resiliencia. El Gobierno parece que, de nuevo, 

se decide por la opción fácil y opta por meter la mano en los bolsillos de los ciudadanos 

en lugar de llevar a cabo las reformas estructurales que garanticen un uso eficiente 

de los recursos. Hace tan solo unos meses que Cs proponía en el Congreso de los 

Diputados un Pacto Nacional por las Infraestructuras y la Movilidad, iniciativa a la que 

el PSOE votó a favor y en la que incluíamos medidas como la evaluación de la 

rentabilidad social y económica de los proyectos de infraestructuras y la selección de 

proyectos desde una perspectiva de sostenibilidad financiera.  

Nos encontramos con que España, desde 2012, momento en el que España era uno 

de los países del mundo con mejores infraestructuras. Desde ese año, el deterioro ha 

sido de 90.000 millones que hemos dejado de invertir y que, por supuesto han 

afectado a la circulación en esas vías, a la seguridad vial y a la conectividad de los 

territorios. Cualquier medida para solucionar este problema debe contar con el 

consenso y el diálogo de los diferentes grupos políticos, los trabajadores del 

transporte de mercancías y los operadores de transporte. Las vías de alta velocidad, 

no pueden verse como una simple fuente de ingresos más, es necesario llevar a cabo 

una evaluación de las necesidades de mantenimiento y financiación y establecer el 
sistema más adecuado para resolver estas necesidades. 
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El Gobierno debe llevar a cabo un ejercicio de responsabilidad en el gasto público que 

debe tener como última opción la de incrementar la presión impositiva o de pago de 

los ciudadanos. Por ello, desde que comenzara la pandemia hemos insistido en la 

necesidad de llevar a cabo tres medidas fundamentales no solo para asegurar la 

calidad de nuestras infraestructuras sino para garantizar la estabilidad financiera de 

las cuentas públicas. Desde Cs hemos pedido una auditoría integral del gasto público, 

un plan de consolidación fiscal a medio y largo plazo y un programa ambicioso de 

evaluación de las políticas públicas. Sin esto, ningún Gobierno debería hablar de subir 
impuestos. 

El impuesto de las autovías se suma a la lista de subidas que está implantando el 

Gobierno de PSOE-Podemos. Unos impuestos que no recaen en los más ricos si no en 

todos los ciudadanos y en especial en el de los trabajadores que necesitan desplazarse 
a sus puestos de trabajo por las vías españolas.  

En Cataluña esta situación es todavía más acuciante tenemos los tramos de peaje 

más caros de toda España. Los catalanes sufrimos por la mala gestión de los gobiernos 

independentistas y socialistas que no han sabido gestionar las tensiones económicas 

que sufren los ciudadanos catalanes por el sobrecoste de las infraestructuras de 
transporte situadas en nuestra Comunidad Autónoma.   

El Gobierno de PSOE-Podemos nos está mintiendo de nuevo con el nuevo impuesto 

de las autovías. Como hicieron con el IVA de las mascarillas. Nos dice que es una 

imposición de Europa y simplemente con ver que muchos países de la UE no tienen 

peajes quedan retratados.  Finlandia, Chipre, Estonia, Luxemburgo y Malta tienen 

todas las infraestructuras de transporte por carretera totalmente gratuitas y no las 

van a cambiar a pago por instrucción de la UE.  

Es por ello que el Grupo Municipal de Ciutadans somete a la consideración y debate 

del Pleno la aprobación de los siguientes puntos: 

 

ACUERDOS 

 

1. El Ayto de Sta. Eulàlia de Ronçana instan al Gobierno de España a no instaurar 

el cobro en autovías y en las autopistas del Estado tras su liberalización.  

 

2. El Ayto de Sta. Eulàlia de Ronçana insta al gobierno de España a no gravar a 

los ciudadanos con nuevos impuestos que penalizan todavía más la situación 

de crisis económica de las familias españolas e impiden la recuperación 

económica de los trabajadores y las empresas.   

 

3. El Ayto de Sta. Eulalia de Ronçana insta al gobierno de España a negociar con 

el resto de las fuerzas políticas y con los agentes de los sectores afectados, 

una medida de consenso para solventar el déficit de mantenimiento de las vías 

de alta capacidad, de forma que no repercutan en el bolsillo de los ciudadanos 

o priven a ciertos territorios, principalmente en la España rural de las 

conexiones necesarias para un desarrollo económico, sostenible y equilibrado 

de todos los rincones de nuestra geografía nacional. 

 

4. El Ayto de Sta. Eulàlia de Ronçana insta al gobierno de España a acordar un 

Pacto por las Infraestructuras y la Movilidad entre todos los grupos 

parlamentarios, que tenga como base los siguientes objetivos: 

1. Despolitizar las inversiones en infraestructuras y se comprometa con la 

eficiencia la sostenibilidad 
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2. Que garantice el estudio de la rentabilidad socioeconómica, y haga un 

análisis coste-beneficio de las medidas tomadas en materia de 

infraestructuras y movilidad. 

3. Que asegure la estabilidad de la inversión pública en infraestructuras 
sin depender del ciclo económico. 

Que las medidas tomadas tengan en cuenta las necesidades de los trabajadores y la 

vertebración del territorio, para no dejar a nadie atrás. 

 

Intervencions:  

 

La regidora Susana Barroso, presenta i llegeix la moció presentada pel su grup 

municipal. 

 

El regidor Jordi Carreras manifesta que en part estan d’acord en alguns punts de la 

moció ja que s’hauria de gravar per motius socials i mediambientals i també esta 

d’acord en que les carreteres s’han de mantenir sí o sí. Comenta tres possibles 

opcions, la primera que s’inclogui el manteniment dins els pressuposts generals de 

l’estat, una altra opció es els peatges amb diferents bonificacions socials i 

mediambiental, i per últim una tarifa anual d’ús (vinyeta) en que també es tinguin 

bonificacions, considera que cal un estudi més profund, per aquest motiu s’abstindran.  

 

El Sr. Ramon Vilageliu, considera que les vies públiques s’han de finançar d’una 

manera lògica i aquesta lògica també depèn molt del model de carreteres que 

s’apliqui. Considera que l’opció de la vinyeta, és la millor opció per abordar aquesta 

problemàtiques de les autopistes. Manifesta que votaran en contra. 

 

 

El Sr. Abraham Requena, manifesta que la moció fa algunes comparacions errònies, 

ja que compara infraestructures de països nòrdics amb Espanya, i hi ha molta 

diferència de nombre d’habitants entre dos països. Considera que els peatges no són 

una mala opció, sempre que no es paguin les infraestructures 53 vegades com és el 

cas de la C-33. Està a favor de que les autopistes s’han de mantenir, ja que són unes 

vies més segures, més amples i millor il·luminades, i està d’acord en el sistema de 

pagament per ús. Espera que amb l’agenda europea 2030 el sistema de transport via 

tren sigui la més utilitzada enlloc del transport per carreteres. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb els següents vots: 

A favor: 1 C’s 

Abstencions: 8 P.U,  

En contra: 2 I-ERC, 1 SER-CP 

- 

 

 

 

10.- Moció conjunta del tots els grups municipals de reprovació contra els 

atacs masclistes i agressions al col·lectiu LGTBI 

 

MOCIÓ DE REPROBACIÓ CONTRA ELS ATACTS MASCLISTES I AGRESSIONS AL 

COL·LECTIU LGTBI 

 

L’octubre del 2014 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 11/2014, del 10 

d’octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 

intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia, al nostre 
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país. Un cop més, Catalunya havia estat pionera en la defensa i el reconeixement de 

la dignitat de totes les persones per raó d’orientació afectiva i sexual i d’identitat de 

gènere. 

 

I tanmateix, tot i aquest aparent suport legal que ha de garantir el respecte de 

qualsevol persona, sigui quina sigui la seva manera de viure la vida, som davant d’un 

augment inadmissible d’agressions cap a persones per motius humanament 

inexplicables. Senzillament es tracta d’agredir a qui creuen que és en una posició de 

debilitat, amb una covarda agressivitat d’arrel masclista que llastimosament està 

enquistada en una part de la societat. 

 

Lluny de ser episodis aïllats, les agressions al col·lectiu LGTBI han repuntat el 2021. 

Malgrat que les dades disponibles no representen una fotografia completa de la 

situació, l’Observatori contra l’Homofòbia (OCH) ja ha comptabilitzat 103 atacs des 

del gener, i els Mossos d’Esquadra van rebre una trentena de denúncies durant el 

primer trimestre de l’any. En el mateix període, la Direcció General d’Igualtat va 

recollir 137 incidències i 33 denúncies administratives, penals o laborals per 

discriminacions, vulneració de drets i agressions. 

 

Unes incidències que només en la meitat dels casos, segons l'Observatori contra 

l'Homofòbia (OCH), es tradueixen en denúncies, ja sigui "per falta de recursos, 

desconfiança en les institucions, fatiga emocional davant el llarg procés que els espera 

o perquè han optat per altres estratègies" fora del circuit penal, administratiu o laboral 

oficial. 

Així i tot, l'any 2020 les denúncies (sobretot d'agressions físiques, amenaces i 

discriminacions) ja havien augmentat un 22,7% respecte al 2019, segons l’OCH. 

D’altra banda i segons les dades de la Primera radiografia de la LGTBI-fòbia a 

Catalunya, un estudi elaborat per la Generalitat després que el 2014 s’aprovés la llei 

per garantir els drets LGTBI i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, des 

del 2015 fins al 2019 els Mossos d’Esquadra havien registrat al voltant de 400 fets 

denunciats com a discriminacions envers les persones del col·lectiu. 

I malgrat que el volum de conductes denunciades era elevat, durant aquests cinc anys 

només hi ha hagut 14 sentències emeses per tribunals catalans que han analitzat 

possibles discriminacions en contra de persones LGTBI, de les quals tan sols dues han 

esdevingut condemnes per un delicte d’odi relacionats amb la LGTBI-fòbia. 

 

Aquesta injusta i inacabable lacra social s’ha vist adobada per conductes que, atiades 

per partits ultradretans i opinadors que aigualeixen i fins i tot justifiquen 

sistemàticament aquestes actuacions menyspreables, esdevenen massa sovint 

consentides condescendentment per massa gent.  

 

La nostra societat no pot acceptar mansament aquests atacs sistemàtics contra la 

dignitat de les persones. No podem consentir que agredeixin salvatgement i enverinin 

sense conseqüències i amb impunitat les consciències de persones com el nostre amic 

i conciutadà Àngel, que va ser agredit per uns brètols masclistes senzillament per ser 

diferent a ells. Per ser, simplement, millor que ells.  

 

Per això, demanem que el Ple de Santa Eulàlia de Ronçana prengui els següents 

acords: 
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1. El Ple de l’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana condemnem enèrgicament 

i sense pal·liatius qualsevol agressió, i en concret totes les agressions que tenen a 

veure amb el collectiu LGTBI.  

2. Refermem el compromís de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana,  per 

desplegar i fer complir la Llei 11/2014 que ha de garantir els drets de lesbianes, gais, 

bisexuals, trans i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i la 

transfòbia. 

3. Comminem les autoritats policials i judicials a actuar amb avidesa contra la 

intolerància dels autors d’aquestes conductes amarades d’odi, inhumanes i 

implacablement reprobables. 

4. Oferim tota la nostra solidaritat i suport a les persones que han estat víctimes 

de qualsevol conducta d’odi, escarni o menyspreu d’arrel homofòbic. 

5. Traslladem els presents acords al Govern de la Generalitat, al Govern de l’Estat 

Espanyol. 

 

Intervencions:  

 

 

El regidor Ramon Vilageliu llegeix i presenta la Moció, que tots els grups municipals 

condemnem aquesta agressió. 

 

La Sra. Anna Montes, manifesta que condemna les agressions. I que en nom del 

govern donen tot el suport a l’Àngel. Per altra banda comenta que el punt lila de la 

Festa Major, es un punt de visualització.  

 

El Sr. Abraham Requena, condemna les agressions. I manifesta que és un tema molt 

preocupant pel municipi i per la societat en general i que malauradament cada vegada 

més sentim més notícies masclistes. Celebra que l’Ajuntament de Santa Eulàlia sigui 

un poble lliure de masclisme.  

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb els següents vots: 

A favor: 8 P.U, 2 I-ERC, 1 SER-CP, 1 C’s 

Abstencions:- 

En contra: - 

 

 

 

12.- Afers urgents i sobrevinguts 

 

No n’hi ha 

 

13.- Precs i preguntes 

 

I-ERC:  

1.- Informació sobre Protecció Civil  

 

L’alcalde explica les actuacions i accions que ha fet protecció Civil sobre tots amb la 

pandèmica, de la qual se’n sent molt orgullós. Explica que hi ha hagut problemes a 

nivell intern de l’entitat, i que l’ajuntament forma part només de la part operativa, 

que s’ha celebrat una nova assemblea i que 11 voluntaris ja han sortit de la reserva  

i des de d’avui l’entitat per decret d’alcaldia ja està operativa.   

 



 

Pàgina 15 de 15 

 

 

 

 

 

SER-CP 

 

1.- Pas semafòric 

 

L’alcalde respon que està igual i aquest mes de setembre hi ha programada una reunió 

amb el secretari de mobilitat de la Generalitat de Catalunya i es tractarà el tema.  

 

2.- Robatori aigua hidrants 

 

L’alcalde respon que la policia està alertada del cas, i fan les actuacions necessàries 

per mirar d’enxampar el vehicle que està realitzant aquesta apropiació indeguda de 

l’aigua potable municipal.  

 

 

I a les 20:45 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 


