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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

 
  
Caràcter:       Ordinari 
Data:           24/11/2022 19:00:00 
Lloc:             Sala de plens de l'ajuntament 
 
 
Assisteixen: 
 
Alcalde: 
Francesc Bonet Nieto 
Regidors: 
Anna Ma Montes Cabot 
Ana Arrieta Graus 
Manel Imedio Bernardo  
Jordi Carreras Arisa  
Monica Pons Vilaseca 
Pol Guerra Imedio 
Ramon Vilageliu Relats 
Arnau Queralt Bassa 
Susana Barroso Valverde 
Abraham Requena Ruiz 
 
Excusen la seva assistència: 
Jordi Orriols Vilaró 
Marta Dominguez Gasco 
 
Secretària accidental 
Lurdes Gimeno Maspons 
 
Interventor accidental 
Bernat Calpe Palma 
 
TAG 
Sergi Ferrer Polo 
 

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

dia 24 de novembre de 2022, a les 19:00h 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 Addenda 2023 al conveni de desplegament de l'atribució de l'exercici 
de la competència de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana  de gestió de 
residus municipals i dels residus comercials al Consorci per a la Gestió dels del 
Vallès Oriental.-  
 
5.-Adhesió al Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia.-  
 
6.-Declaració institucional del 25 de novembre de 2022, Dia Internacional per a 
l’Eliminació de la Violència vers les Dones.- 
 
7.-Afers urgents i sobrevinguts.- 
 
8.-Precs i preguntes.- 
 
 

 
Sessió PLE 2022/8 Ordinària de Ple Municipal del 24 de novembre de 
2022https://actes.ser.cat/session/sessionDetail/40288282844fdedb0184562f51690
023?startAt=1.0&endsAt=19.0 
 
Intervenció Alcalde:  
https://actes.ser.cat/session/sessionDetail/40288282844fdedb0184562f51690023?s
tartAt=1.0 
 
 
1.-Aprovació de l’acta anterior.- 
 
S’aproven les actes dels plens anteriors següents: 
Ple ordinari de 21 de juliol de 2022 
Ple ordinari de 29 de setembre de 2022 
Ple extraordinari de 27 d’octubre de 2022 
 
https://actes.ser.cat/session/sessionDetail/40288282844fdedb0184562f51690023?s
tartAt=19.0 
 
 
2.-Informació diversa. 
https://actes.ser.cat/session/sessionDetail/40288282844fdedb0184562f51690023?s
tartAt=42.0&endsAt=420.0 
 
 
3.-Donar compte dels Decrets i Resolucions d’Alcaldia.- 
 
L’alcalde dona compte dels decrets i resolucions dictades durant els mesos de 
setembre i octubre del 2022, que corresponen als números del 374  al 479 
 



 

Pàgina 3 de 7 

https://actes.ser.cat/session/sessionDetail/40288282844fdedb0184562f51690023?s
tartAt=420.0&endsAt=435.0 
 
4.-Aprovació Addenda 2023 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 2023 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 2023, 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 778.070,44 euros en concepte de conveni 
de recollida de residus 2023. 
 
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: Les intervencions relacionades amb aquest punt consten 
a la vídeo acta de la sessió, que es pot consultar a l’enllaç següent: 
 
https://actes.ser.cat/session/sessionDetail/40288282844fdedb0184562f51690023?s
tartAt=435.0&endsAt=646.0 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per MAJORIA ABSOLUTA amb el 
següents vots: 
A favor: 7 PU, 2 I-ERC i 1 SER-CP 
Abstencions: 1 C’s 
En contra: -  
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5.-Adhesió al Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia  
 
La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte de les Alcaldies 
pel clima i l’energia”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de 
participació de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El Pacte ha 
nascut després d’un procés no formal de consultes amb moltes ciutats europees.  
 
El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles d’aconseguir els objectius 
comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions d’eficiència 
energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables. Així mateix es planteja 
millorar la resiliència dels municipis front als impactes del canvi climàtic mitjançant 
la reducció de la vulnerabilitat als riscos amb la posta en marxa de mesures 
d’adaptació al canvi climàtic. 
 
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament 
global, integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. 
És per això que s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques 
energètiques sostenibles i cal recolzar els seus esforços.  
 
L'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana té la voluntat d'avançar cap a 
l'establiment de polítiques eficaces per a reduir la contaminació que ocasiona 
l'escalfament global mitjançant l'adopció de programes d'eficiència energètica en 
àmbits com el transport urbà i l'edificació, a més de la promoció de fonts d'energies 
renovables en les àrees urbanes. Concretament, es compromet a reduir les seves 
emissions de CO2 en un 55% fins l'any 2030, a esdevenir climàticament neutres al 
2050, i a prendre mesures per reduir la vulnerabilitat als riscos dels impactes del 
canvi climàtic i esdevenir més resilient .  
 
Per tot l’exposat es proposen al ple municipal els següents ACORDS: 
 
Primer.- L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana fa seus els objectius de la Unió 
Europea per l’any 2030 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el 
seu territori en un 55% per cent per a 2030, a ser neutres en emissions al 2050 i a 
esdevenir més resilients als impactes del canvi climàtic mitjançant a la creació de 
plans d’acció. 
 
Segon.- L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana es compromet a elaborar un Pla 
d’Acció per l’Energia Sostenible  i pel Clima (PAESC) en un termini màxim de dos 
anys des de la data d’Adhesió al Pacte. L’abast del document respondrà a les 
directrius que s’estableixin per part de l’Oficina del Pacte, ens gestor de  la iniciativa 
per encàrrec Comissió Europea i inclourà una estimació de les emissions, una 
avaluació de les vulnerabilitats del municipi als impactes del canvi climàtic i una 
proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats. Per a la 
realització d’aquestes tasques es disposarà del suport, regulat mitjançant conveni, 
de la Diputació de Barcelona. 
 
Tercer.- L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana es compromet també a elaborar 
un informe bianual per l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar  
el Dia de l’Energia, a informar de les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció 
i a participar (en els termes que consideri oportú) en la Conferència d’Alcaldes/esses 
per l’Energia sostenible i el Clima a Europa. 
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Quart.- Comunicar els presents acords a l’Oficina del Pacte d’Alcaldies i a l’Àrea 
d’Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona per fer les tasques de suport i 
coordinació. 
 
INTERVENCIONS: Les intervencions relacionades amb aquest punt consten 
a la vídeo acta de la sessió, que es pot consultar a l’enllaç següent: 

 
https://actes.ser.cat/session/sessionDetail/40288282844fdedb0184562f51690023?s
tartAt=646.0&endsAt=2057.0 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per UNANIMITAT 
 
 
6.-Declaració institucional del 25 de novembre de 2022, Dia Internacional 
per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones 
 
Avui, 25 de novembre, ens convoquem per commemorar el Dia Internacional per a 
l’Eliminació de la Violència vers les Dones. La violència masclista té moltes formes i 
l’impacte en les seves vides depèn, en gran mesura, de la garantia d’accés a drets 
bàsics per a la seva reparació. 
 
De totes les formes de violència masclista, les violències sexuals són les més 
prevalents, les més invisibilitzades i les més naturalitzades. Tot això fa de les 
violències sexuals un component central del patriarcat. No tenen a veure amb el 
sexe sinó amb el poder. El poder de cosificar, d’humiliar, de dominar, de disciplinar, 
de generar por i de restringir la llibertat de les nenes, les adolescents i les dones. El 
poder de crear l’expectativa social que els homes han de prendre la iniciativa en el 
sexe i no aturar-se fins rebre una negativa directa. Fins i tot el poder d’ignorar una 
negativa o de traspassar els límits amb la insistència. 
 
També el poder de produir un sentiment de vergonya per haver patit una agressió 
sexual, el poder de responsabilitzar i culpabilitzar les víctimes/supervivents (com 
anava vestida, què havia consumit, en quin lloc estava, si anava sola...) en lloc 
d’assenyalar l’agressor com a únic responsable. O el poder de posar en dubte la 
intenció de les denunciants. I, de manera cabdal, el poder de crear un imaginari en 
què les agressions les comet un desconegut a l’espai públic amb perfil psicòpata i 
depravat, malgrat que la major part de les agressions, especialment aquelles més 
greus, ocorren en espais considerats privats i els agressors més habituals no tenen 
un perfil concret. Les cometen amics, parelles, companys d’estudis o de feina, veïns, 
familiars o referents propers. 
 
Els moviments feministes d’arreu del món s’han rebel·lat contra aquest poder 
patriarcal, han assenyalat les causes i les conseqüències de les violències sexuals i 
n’han identificat les diverses expressions en tots els àmbits en què ocorren (familiar, 
de la parella, social o comunitari, laboral, educatiu, digital o polític). També han 
denunciat la cultura de la violació que normalitza i accepta la violència sexual 
envers les dones i han generat una onada de sororitat per reconèixer la veu de les 
dones que denuncien i per acompanyar-les. 
 
Simultàniament, els feminismes han impulsat dos grans canvis. En primer lloc, han 
posat el consentiment al centre. La llibertat sexual inclou practicar sexe tan sovint 
com es vulgui i amb qui es vulgui, així com rebutjar fer-ho. Això interpel·la tota la 
societat i especialment als homes, perquè es desprenguin dels estereotips i dels rols 
de gènere en què els socialitza el patriarcat, perquè aprenguin a identificar en ells 
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mateixos i en el seu entorn d’amistats, familiars i companys de feina o d’oci totes 
aquelles actituds i conductes que legitimen, banalitzen o que directament 
constitueixen violència sexual. 
 
I, en segon lloc, els feminismes han exigit que es faci efectiva la diligència deguda 
dels poders públics i que s’erradiqui tota forma de violència institucional. Una 
responsabilitat que abasta tant les polítiques de prevenció com les de reparació, les 
quals han d’estar suficientment dotades de recursos econòmics i requereixen la 
màxima col·laboració i cooperació interinstitucional i intersectorial. 
 
Aquest és el compromís que refermem totes les institucions polítiques del país. Un 
compromís amb la garantia de tots els drets que es veuen vulnerats amb les 
violències sexuals: des del dret a la seguretat, al dret a la integritat física i 
psicològica, passant pel dret a la salut, el dret a l’educació o el dret a la participació 
social i política. En definitiva, un compromís amb la llibertat de les dones que ens ha 
de fer també una societat més lliure. 
 
INTERVENCIONS: Les intervencions relacionades amb aquest punt consten 
a la vídeo acta de la sessió, que es pot consultar a l’enllaç següent: 
 
https://actes.ser.cat/session/sessionDetail/40288282844fdedb0184562f51690023?s
tartAt=2057.0&endsAt=2482.0 
 
 
7.-Afers urgents i sobrevinguts.- 
 
https://actes.ser.cat/session/sessionDetail/40288282844fdedb0184562f51690023?s
tartAt=2482.0&endsAt=2491.0 
 
 
8.-Precs i preguntes.- 
 
Preguntes del grup I-ERC: 
 
1. En el Ple de juliol que vam fer un prec sobre el Pla Local de Seguretat Viària, amb 
vigència fins aquest any 2002, en el que demanàvem que es convoquessin els 
diferents grups municipals per fer-ne l'avaluació i detectar els possibles canvis de 
tendència generats aquests darrers anys. Així també dèiem en el prec que s’emetés 
un comunicat públic amb les seves conclusions (amb el compromís esmentat de fer-
ne l’avaluació conjunta) per poder mostrar a la població quines seran les accions a 
fer, sobretot en els trams que han estat considerats com a Trams de Concentració 
d'Accidents. Voldríem saber com està aquesta anàlisi, si realment se’ns convocarà 
per fer-ne l’avaluació conjunta que reclamàvem i quin ha estat o quin serà el procés 
en què es reclamarà la participació d'entitats, associacions i persones interessades. 
 
2. Abans de l’estiu la convocatòria del Consell de Barris va suscitar la necessitat de 
crear un reglament concret que d’adjuntaria (segons se’ns va explicar) com a annex 
al Reglament general de participació. El nostre grup va participar activament en la 
confecció del reglament de Barris aportant-hi un seguit d’esmenes que criem que es 
van atendre i que per tant s’han de debatre i en el seu cas aprovar en un Ple. Com 
estan els treballs del Reglament del Consell de Barris? 
 
3. Donat el fet que ja s’han aprovat les ordenances fiscals i que ens queda encara 
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debatre i aprovar si és el cas el Pressupost 2023, voldríem saber quin calendari té el 
govern pel que fa a tot aquest procés pressupostari. 
 
Preguntes del grup SER-CP: 
 
Previsió dels terminis d’execució del pas semafòric entre la carretera C-1415b i el 
Camí del Caldes 
 
Preguntes del grup C’s: 
 
Previsió instal·lació semàfors de velocitat en tram urbà i senyalització pas de 
vianants.  
 
INTERVENCIONS: Les intervencions relacionades amb aquest punt consten 
a la vídeo acta de la sessió, que es pot consultar a l’enllaç següent: 
 
https://actes.ser.cat/session/sessionDetail/40288282844fdedb0184562f51690023?startAt=2491.0 
 
I a les 20:00 es dona 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 
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