ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA
Caràcter: extraordinari
Data: 21 DE DESEMBRE DE 2006
Lloc: Casa de la Vila

Assisteixen
Alcalde
JAUME DANTI I RIU
Regidors
ENRIC BARBANY I BAGES

A la Casa de la Vila a les vuit del vespre del
dia 21 de desembre de dos mil sis, es van
reunir sota la Presidència del Sr. Alcalde, els
regidors que al marge es relacionen,
assistits per la secretària, a l’objecte de
celebrar sessió extraordinària, en primera
convocatòria, del ple de l'Ajuntament.
Obert l’acte per la presidència, es procedeix
al debat dels assumptes inclosos en el
següent

SANTIAGO MARTÍ DIAZ
JORDI SALA DRUGUET
ANDREU GUAL I TOMBAS
JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI
MARTÍ FERRES I OLLE
ARMANDO CAÑIZARES BATLLE

ORDRE DEL DIA:
1. APROVACIÓ
PRESSUPOST
2007 I PLANTILLA PERSONAL
AJUNTAMENT

JOAN IGLESIAS I BARCIA
FRANCESC MONTES CASAS
Absències no justificades
DAVID DURAN I VIAPLANA

Secretaria
Marina Escribano Maspons
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1. APROVACIÓ PRESSUPOST 2007 I PLANTILLA PERSONAL AJUNTAMENT

Vist el projecte de pressupost per al 2007, la documentació del qual es troba a
l’expedient, i vista la proposta de plantilla de personal laboral i funcionari de
l’Ajuntament,
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, amb l’abstenció del grup CIU i
PP,
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents

ACORDS:
Primer.- Aprovar el pressupost General de l’Entitat i els seus organismes autònoms pel
2007, amb el següent resum per capítols:

AJUNTAMENT

INGRESSOS:

Capítol I .- Impostos directes
Capítol II .- Impostos indirectes
Capítol III .- Taxes i altres ingressos
Capítol IV .- Transferències corrents
Capítol V .- Ingressos patrimonials
Capítol VI .- Alineació inversions reals
Capítol VII.- Transferència de capital
Capítol IX.- Passius financers

2.366.550,00.265.000,00.1.621.950,00.1.681.877,00.41.600,00.146.000,00.1.348.952,00.775.488,00.TOTAL:

8.247.417,00.-€

DESPESES:
Capítol I.- Despeses de personal
Capítol II.- Despeses en bens corrents i serveis
Capítol III.- Despeses financeres
Capítol IV.- Transferències corrents
Capítol VI.- Inversions reals
Capítol IX.- Passius financers
TOTAL:
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SET COMUNICACIÓ
INGRESSOS:
Capítol III.- Taxes i altres ingressos
Capítol IV.- Transferències corrents

TOTAL secció d´ingressos

13.500,00.72.100,00...........................
85.600€

DESPESES:

Capítol I.- Despeses de personal
Capítol II.- Despeses en bens corrents i serveis
Capítol III.-Despeses financeres
Capítol VI.-Inversions reals

TOTAL secció despeses :

62.500,00.13.000,00.100,00.10.000,00..........................
85.600 €

RESUM
AJUNTAMENT
SET COMUNICACIÓ

TOTAL GENERAL

8.247.417,00€
85.600,00€

8.333.017,00€

Segon.- Aprovar la Plantilla Orgànica Municipal, d’acord amb el detall que consta a
l’expedient que se sotmet al Ple i que conté la relació de personal funcionari i de
personal laboral i que s’annexa a aquest acord.

Tercer.- Exposar al públic el Pressupost i la Plantilla per un termini de quinze dies
hàbils, previ anunci al BOP i al tauler d’anuncis de la Corporació, tot fent saber que si
en aquest termini no es produeixen reclamacions es consideraran definitivament
aprovats sense necessitat d’un nou acord.
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ANNEX: PLANTILLA ORGÀNICA MUNICIPAL

PLANTILLA DE PERSONAL DE
L´AJUNTAMENT

ANY 2007

Personal Funcionari
...................................
1.- Amb habilitació de caràcter nacional
1.1.
Secretari-Interventor
2.- Escala d´Administració general
2.1.
Cap Serveis Econòmics
2.2.
Subescala Administrativa
2.2.
Subescala Auxiliar
2.3.
Suescala subaltern algutzir
3.Escala d´Administració especial
3.1. Subescala tècnica
3.1.1. Enginyer 40%
3.1.2. Arquitecte 55%
3.1.3 Aparellador 82,86 %
3.1.4 Delineant
3.2. Subescala de serveis especials
3.2.1Sargent de policia loca
3.2.2 Caporal Policia municipal
3.2.3 Policia municipal
Personal laboral
..............................

GRUP PLACES

Auxiliar Administrativa
Psicòleg (62,85%)
Bibliotecaria (68,57%)
Conserge escoles
Vigilants poliesportiu
Dones de neteja (*)
(*) 1.- 60% jornada
1.- 51,40% jornada
Coordinador serveis joventut (57,15%)
Socorrites piscines (ded. Temp. Estiu)
Oficial manteniment
Oficial 1ª
Oficial 2ª
Peó
Conserges Centre Cívic “la fàbrica “ (*)
(*) 1.- Jornada compl.
1.- 57,15% jornada
Educadora Social
Dinamitzador cultural (57,15%)
Encarregat brigada d’obres
Manobres ( Pla d´ocupació )
Netejadora familiar (Pla d’ocupació) (50%)
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Arquitecte (71,43%)
Tècnic Medi ambient
Enginyer tècnic
Treballadora Social
Treballadora familiar (62,50%)
Conserge inst.esportives (Camp de Futbol)
Mestres (Escola Bressol)
Educadors (Escola Bressol)
Aux.Educador (Escola Bressol)
Ajudants Set Comunicació
Aux.adm. Centraleta policia 60%

A
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7
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L’Alcalde explica que els criteris seguits per a l’elaboració del present pressupost són
en base a uns objectius constants i a la necessitat de crear nous serveis.
I explica que d’una banda està el projecte de la segona escola de primària, en segon
lloc l’ampliació de serveis que ja s’estan donant (increment d’alumnes a l’Escola
Bressol i millora de transport públic municipal); en tercer lloc, la millora dels serveis i la
capacitat de gestió, és per aquest motiu que s’augmenta la plantilla de personal:
auxiliar i educadora a l’escola Bressol, conserge a la segona escola de primària, un
agent de policia, un peó, i ampliació de jornada del tècnic de medi ambient i d’algun
conserge.; també hi ha una millora en el servei informàtic per la implementació de la
OAC i millores en l’equip de manteniment amb l’adquisició d’un nou vehicle.
D’altra banda, es continua amb l’objectiu de millorament de barris, per exemple, es
preveu la pavimentació de l’accés a Can Sabater i la urbanització del camí del Serrat i
de Salve Regina a l’entorn de l’Escola Bressol; també la reurbanització dels barris de
Can Met i de Font de Sant Joan.
Pel que fa a millorament d’equipaments, es preveu millora dels esportius, del de la
Policia Local. I a banda de millorament dels existents, previsió de creació
d’equipaments en un futur proper: Casa de cultura i segona escola bressol.
En un altre ordre, la continuació d’accions com per exemple la redacció del POUM.
En referència als ingressos, s’han optimitzat a partir d’actuacions com la millora de
padrons, que encara es poden depurar més, l’assoliment de subvencions, la
concertació de préstec, i es preveu també alienació de patrimoni, però la justa i
necessària que, en tot cas, seria amb la finalitat d’invertir i assolir més patrimoni. A tot
això que s’exposa, cal esmentar que es farà amb un endeutament inferior al del 2006, i
molt lluny dels límits que estableix la legislació.
El regidor Enric Barbany diu que la previsió dels ingressos es fa en base al tancament
del 2006, a les previsions per al 2007, subvencions concedides i les previstes, i a les
aportacions econòmiques externes.
Referent a les despeses, a partir de l’experiència de 2006 i de l’increment de l’IPC,
s’han adequat i també se n’han incorporat de noves.
El resultat dels ingressos i despeses ordinàries dóna un estalvi net de 205.000€, que
és superior al previst al 2006. Aquest estalvi, serveix per garantir el pla d’inversions
segons es detalla, que en total són unes 42 actuacions, uns 3.123,000€ destinats a
inversions, i finançats a partir del que ja s’ha anat explicant: subvencions, alienació de
patrimoni, Quotes urbanístiques, préstec i estalvi.
El regidor destaca una partida nova referent a l’estudi fet per TYPSA sobre actuacions
davant d’avingudes extraordinàries del Riu Tenes al seu pas per Santa Eulàlia de
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Ronçana. També a destacar que es preveu endegar una nova promoció de Vivendes
de Protecció Oficial (VPO).
El regidor enumera que pel 2007 està previst que la Diputació realitzi un informe
econòmico-financer per tal d’auditar els comptes de 2006. Referent als saldos de
dubtós cobrament, és possible acostar-nos al que recomana la Sindicatura de
Comptes. Any rere any es va augmentant la previsió d’aquests pendents de dubtós
cobrament, per així anar-nos ajustant a aquestes recomanacions, i acostar-nos a la
realitat.
El regidor Joaquim Brustenga diu que és un pressupost continuista, cosa que el seu
grup no veu bé. Consideren que està redactat de cara a la galeria.
De la memòria d’Alcaldia, diu, sobre els criteris o objectius, n’hi ha dos que li criden
l’atenció: d’una banda l’objectiu de fer VPO. Si es pensa tirar endavant aquest
projecte, seria amb l’empresa promotora Santa Eulàlia, de la qual el regidor Brustenga
en forma part, i no se li ha comentat res al respecte. A més, si es pensa construir VPO
caldria preveure una partida en el pressupost.
El segon punt a destacar és l’augment de les aportacions a les entitats culturals i
esportives. Tal increment és de 500€, augment que considera poc seriós, i més aviat
ridícul i amb l’afegit que és tan sols per a entitats de cultura.
D’altra banda, diu que els recursos ordinaris han augmentat un 7%, però en canvi les
inversions han disminuït un 15%, quan ja del pressupost d’enguany havien disminuït.
El que es fa, diu el regidor, es que aquest augment de recursos, es dedica a pagar els
desviament de preus (augment de costos) i a sufragar els interessos dels diversos
préstecs (la prova és que es pagarà un 60% més que l’any passat per aquest
concepte).
I afegeix que hi ha indicadors, partides, que indiquen com està la situació, quin volum
de negoci hi ha al municipi. Si hi ha riquesa, capitals, i un d’aquests paràmetres és la
plusvàlua. La prevista és inferior a la de 2006, que a la seva vegada, ja era inferior. I
passa el mateix amb les quotes urbanístiques. En canvi amb les multes succeeix el
contrari i aquestes augmenten.
Entrant més amb detall a les despeses, com ja s’ha dit hi ha un 60% més que l’exercici
anterior que van destinats a cobrir els interessos per préstecs. Les partides de caràcter
social que sembla que pel color del govern haurien d’augmentar, resulta que en salut
laboral es rebaixa i de sanitat també.
I en d’altres conceptes també disminueixen els recursos destinats: manteniment i
conservació de la xarxa d’enllumenat, parc infantil de la Fàbrica, en instal·lacions
esportives i l’adequació al pavelló, reurbanització de barris i aparcament de camions i
les subvencions a les entitats esportives es mantenen sense un mínim augment.
Sobre el Departament de Medi Ambient, el consideren important, i així es veu per les
actuacions com l’increment de jornada del tècnic, però en canvi la partida per l’àrea
només es veu incrementada en 500€, igual que l’increment d’Ensenyament. Sobre les
escombraries, pregunta si el resultat final amb els ingressos i despeses per concepte
de recollida de residus i de la deixalleria, és pitjor que l’any passat o ja està sobre el
previst.
Per concloure, insisteix en la percepció que és un pressupost de cara a la galeria, que
no conté la despesa sinó que l’augmenta, i que també augmenta el deute públic. Té
més despesa i menys inversió. No és un pressupost que il·lusioni o engresqui. Ells
donarien suport al pressupost de SET Comunicació i a la plantilla, però tot
conjuntament com es presenta no el votaran a favor.
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L’Alcalde recorda que hi ha hagut la possibilitat per a comentar el pressupost en el
moment de la seva elaboració, com per exemple CIU mateix va suggerir la
incorporació a la memòria d’alcaldia de la previsió d’ampliació de l’Ajuntament. I diu
que si alguna cosa no és, és un pressupost de cara a la galeria. Efectivament, és
continuista, però precisament amb l’objectiu de ser realistes en el temps, i d’acord amb
el pressupost. Sobre l’endegament de les VPO, la memòria senzillament posa els inicis
del camí, recull una voluntat, però tan sols la indica, està clar que s’hi treballarà en
conjunt, i hi ha diferents vies per a fer-ho, a banda de la Promotora. Afegeix que ningú
amb una mica de responsabilitat posaria en una memòria d’Alcaldia coses que sap
d’entrada que no podran fer de cap manera en l’exercici que comença.
El regidor Enric Barbany diu que les posicions es contradiuen amb el que s’ha afirmat
en anys anteriors. La posició és de no col·laborar en el pressupost i per tant, si un any
augmenten les inversions, s’hi oposen dient que no es podran fer, i si es redueixen,
s’hi oposen dient que són poques.
Respecte recursos destinats a entitats esportives i culturals, és cert que els recursos
de les culturals augmenten més que l’IPC, però per comptes, la partida d’esports
augmenta de manera important.
El regidor diu que efectivament hi ha un 15% menys d’inversions, però per número,
potser n’hi ha alguna més que l’any passat. N’hi ha que la seva execució té un cost
superior i en canvi d’altres no tant, però són igual de necessàries. Les inversions
proposades són en funció de la necessitat i també estan condicionades a disposar del
finançament necessari. Bona part del finançament d’aquestes ha de venir de
Generalitat i de Diputació, a partir dels seus programes de subvencions (PUOSC;
FEDER; Xarxa, etc.)i aquestes són en períodes anuals establerts, per la qual cosa, les
inversions que es poden dur a terme estan vinculades al finançament, així com a la
capacitat dels recursos humans, que permet arribar fins a un límit.
De les despeses algunes baixen i s’aconsegueixen estalvis. Pel que fa a conservació
d’instal·lacions i equipaments varien en funció de l’estat de cada equipament.
Sobre el 60% més a tornar d’interessos, no és exactament com ho diu el regidor
Brustenga; és superior perquè els tipus d’interès han augmentat, però els ratis es
mantenen als nivells. En relació a les plusvàlues, si hagués estat superior
probablement el grup de CIU hauria posat objeccions dient que no era realista, però en
tot cas, l’evolució és en relació als anys anteriors i en funció de la situació i a les
previsions de transaccions. Enguany les plusvàlues han estat inferiors al que s’havia
previst, però en canvi, en impost d’obres, ha estat superior al previst. Es treballa a
partir d’hipòtesis, que efectivament després poden variar.
Referent a Salut laboral, aquesta s’ajusta a la realitat que hi ha hagut, però això no
significa que en cas d’haver-hi algun problema es deixi d’atendre, però es fa un càlcul,
una previsió en funció de les incidències dels anys anteriors.
Tot seguit el regidor passa per un seguit de partides:
Enllumenat: la partida baixa, però en les inversions del 2007 hi ha un augment.
Seguretat viària, ja s’han fet grans i importants millores i se’n seguiran fent amb la
partida de seguretat viària i de senyalització.
Aparcament de camions: l’actuació executada funciona, i es preveu de cara al futur
proper menys necessitat de despesa de manteniment, per això s’ajusta la previsió de
despesa per aquest concepte
Medi Ambient i Ensenyament: aquest ajuntament, diu, dedica cada cop més recursos a
ensenyament i medi ambient, i en tot cas, les partides d’ambdues àrees en despesa
corrent estan repartides en diferents epígrafs, a banda de la partida pròpia
corresponent al departament.
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Les escombraries, s’ha fet una previsió per un any sencer de funcionament del Pla de
residus. És lleugerament inferior que el darrer any, atès que s’ha adequat a la realitat;
els costos són menors, i també és menor el retorn del cànon. Es pot dir que es
comença a cobrir el dèficit en el servei de recollida d’escombraries.
El regidor Martí Ferrés explica que es preveu signar algun conveni amb entitats
esportives, per això han disminuït a nivell de subvenció pròpiament. Al pavelló cal ferhi algunes actuacions puntuals.
Es preveu la redacció d’un projecte que defineixi com ha d’anar creixent tota la zona
esportiva, incloent la pròpia pista poliesportiva. Quan es convoquin els ajuts, ja estaran
els projectes fets per a poder demanar les subvencions corresponents a la Generalitat
i a la Diputació. I afegeix que cal tocar de peus a terra, i preveure actuacions en funció
de si existeixen o no projectes que defineixin el caràcter de l’actuació.
El regidor Armando Cañizares diu que és un pressupost certament continuista, però no
del tot, ja que s’ha augmentat el pressupost, i això en certa manera és trencar. Al
mateix temps és continuista, per tal de deixar vies que possibilitin treballar, de cara a si
entra un nou equip de govern després de les eleccions.
El regidor Brustenga diu que la situació econòmica al 2003 estava tota sanejada, i que
és un fet que no poden negar. Respecte a poder consultar documentació, expedients,
etc. de cara a treballar i participar en la confecció del pressupost, es fa difícil degut als
horaris dels regidors que no estan al govern i als horaris de l’Ajuntament. I explica que
recentment es va trobar que dilluns a la tarda no va poder fer la consulta que volia.
L’alcalde diu que la disposició hi és, perquè participin, i així s’ha dit sempre, i a més hi
ha múltiples mecanismes, sempre hi ha vies per a contactar i demanar explicacions i
documentació i poder treballar.
El regidor de CIU pregunta si realment hi ha la necessitat de posar certes coses al
pressupost i al programa d’inversions si es sap que no es farà. En qualsevol cas, el
resultat final és un creixement pobre.
Sobre els préstecs i responent al regidor Barbany, diu que mirant les xifres certament
si s’acosten al 60% d’augment per a pagar interessos.
En referència al riu, és cert que hi ha una partida important, però li sembla poc
l’increment en la partida de la pròpia àrea de medi ambient.
En seguretat viària l’increment és poc respecte l’any passat, i per exemple el grup e
CIU ha comentat la necessitat de pintar alguns carrers, passos de vianants i l’equip de
govern no ha fet cas.
Sobre que les inversions han disminuït i en canvi els recursos han augmentat, el que el
regidor diu no és pas que només es dediquin a pagar interessos, també a d’altres
coses, però caldria més inversions, i canalitzar de diferent manera el pressupost.
El regidor Santi Martí diu que en l’àrea de Medi Ambient és molt important l’augment
de jornada del tècnic, i aquest efectivament no es veu a la partida de medi Ambient
sinó de personal que és on pertoca. Enguany hi ha hagut la necessitat d’assessoria
externa, perquè el tècnic no disposava del temps per a fer-ho, de manera que de cara
al proper any serà un estalvi de diners ja que l’assessoria es podrà fe des del propi
ajuntament. Recalca que cada concepte ha d’anar a l’epígraf que li correspon.
El regidor Barbany diu que si s’inclou o es menciona la intenció d’endegar els
processos per a les VPO, és perquè es vol iniciar la promoció enguany, però entenent
tots què vol dir iniciar o endegar, i el temps que requereixen tots els tràmits previs
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administratius, etc. Si aquests primers passos s’aconsegueixen, ja es podrà continuar
amb les següents etapes, i preveient quan pertoqui la despesa i consignar-la on
correspongui.
Responent al regidor de CIU, el regidor Barbany diu que hi ha dues partides que no
s’ha comentat i que són en referència a seguretat i manteniment de la xarxa viària:
millora de senyalització i accés de Can Sabater a la carretera.
Continuant amb tot l’exposat pel regidor Brustenga, diu que sobre la situació financera
del 2003, efectivament hi havia un endeutament inferior, i això és degut a la venta de
patrimoni, i al baix nivell d’inversions. Però cal dir que hi havia un cert nombre de
proveïdors pendents de pagament per part de l’Ajuntament i que van haver d’afrontar
el nou equip. En canvi, aquest govern ha fet un nombre d’inversions que representa
molt més del doble que les de l’època anterior, s’està per sota del 80% d’endeutament,
hi ha una bona liquidesa, tot i haver fet moltes inversions, i havent augmentat patrimoni
municipal.
El regidor Brustenga diu que tot depèn de la lectura que es faci, i de si es tenen en
compte elements com l’increment del nombre d’habitants de Santa Eulàlia, que és un
factor determinant pel que fa tant a ingressos com a inversions o despeses.
El regidor Andreu Gual només recorda que al 2003, el grup de PSC va votar a favor
del pressupost.

Es sotmet l’acord a aprovació i S’APROVA AMB 4 VOTS A FAVOR D’INDEP-ERC I 2
DE PSC, 3 VOTS EN CONTRA DE CIU I 1 ABSTENCIÓ DE PP.

I a un quart i cinc de deu del vespre s’aixeca la sessió i s’estén aquesta acta, i jo,
la Secretària, ho certifico.
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