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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
  

Caràcter: extraordinari 
Data: 3 DE NOVEMBRE DE 2005 

Lloc:  Casa de la Vila 
 

 
Assisteixen 
 
Alcalde 

JAUME DANTI I RIU 

 
Regidors 

ENRIC BARBANY I BAGES 

SANTIAGO MARTÍ DIAZ 

JORDI SALA I DRUGUET 

MARTÍ FERRES I OLLE 

ARMANDO CAÑIZARES BATLLE 

JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI 

ANDREU GUAL I TOMBAS 

DAVID DURAN I VIAPLANA 
JOAN IGLESIAS I BARCIA 

FRANCESC MONTES I CASAS 

 
Absències justificades 
 
 
Absències no justificades  
 
 
Secretaria 
Marina Escribano Maspons 
Artur Obach Martinez 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
A la Casa de la Vila a les vuit del vespre del 
dia 3 de novembre de dos mil cinc, 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 

ORDRE DEL DIA: 
 

1. Aprovació Ordenances Fiscals 2006  
 
2. Expedient modificació i habilitació de 

crèdits al pressupost general 2005 
 

3. Expedient modificació i habilitació de 
crèdits al pressupost general 2005 de 
l’organisme SET Comunicació 

 
4. Expedient concertació préstec per 

inversions pressupost 2005 
 

5. Verificació del Text Refós del PERI-1 
Camí de la Serra 

 
6. Ratificació moció de suport a l’Estatut 

d’Autonomia de Catalunya 
 



 

 2

 
 
 

 
 

1. APROVACIÓ ORDENANCES FISCALS 2006  
 
La Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals estableix en els 
seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances 
fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la 
nova redacció dels preceptes afectats. 
 
Les Ordenances fiscals han de complir la doble funció de servir com a eina normativa 
fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans, 
en els termes exigits per la Llei 1/1998, de Drets i garanties dels contribuents. Per tal que 
efectivament les Ordenances compleixin aqueixes funcions cal adaptar-les puntualment a 
les modificacions legals significatives, la qual cosa es fa mitjançant els presents acords. 
 
Vistos els informes tècnics i econòmics a què es refereix l’article 25 de la Llei 39/1988, en 
els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització 
privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que 
originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats 
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la 
recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat 
que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 de la Llei 39/1988. 
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció i el de la 
Regidoria de l’Àrea Econòmica,  
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa amb l’abstenció del grup de CIU,  
es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 
Primer.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2006 i següents la modificació de les 
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, i segons consta a l’expedient annex:  
 
Número  1.- Impost s/ béns immobles 
Número  2.- Impost s/ vehicles de tracció mecànica 
Número  3.- Impost s/ construccions, instal·lacions i obres 
Número  4.- Impost s/ increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 
Número  7.- Taxa llicències urbanístiques 
Número  8.- Taxa llicències obertura establiments 
Número  9.- Taxa Cementiri Municipal  
Número 10.- Taxa de recollida i eliminació d’escombraries 
Número 13.- Impost s/ activitats econòmiques 
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Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquests acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant el 
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci 
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o 
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 de la Llei 39/1988, podran examinar 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període 
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats, sense necessitat d’un nou acord. 
  
 
L’alcalde explica que els criteris de conjunt per a l’elaboració de les ordenances fiscals 
responen a que aquestes han d’estar en base al millorament dels serveis, a la implantació 
de nous i a la millora de l’atenció al ciutadà. 
 
El regidor Enric Barbany explica que fa anys que la despesa corrent es cobreix amb 
recursos ordinaris, i que fa anys que s’han igualat, i per tant que les modificacions que es 
proposen són per poder cobrir les despeses corrents i les noves despeses que es 
preveuen: ampliació Escola Bressol, millorament de neteja espais públics, i un augment de 
la despesa per a millora de serveis (Serveis tècnics, i en Seguretat Ciutadana i atenció a les 
persones); també cal assenyalar l’ampliació de les oficines municipals.  
També la contribució al centre d’acollida d’animals serà significativament més elevada.  
 
La modificació d’ordenances fiscals, diu el regidor, parteix també de suggeriments i 
d’experiències, com les bonificacions i exempcions, i també de les propostes dels diferents 
grups del consistori. 
La proposta, en resum, és que una sèrie de tributs resten iguals, mentre que d’altres 
s’actualitzen amb l’augment de l’IPC.  
La taxa sobre construccions, instal·lacions i obres i de llicències urbanístiques s’actualitza 
amb un augment del 4,8% 
L’Impost sobre vehicles de tracció mecànica s’actualitza amb un increment del 4,30%, 
excepte pels de major cilindrada, que l’augment és del 8%.   
Pel que fa a l’impost sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, el promig 
és el de l’IPC, però en els períodes de transacció més curts, el coeficient és més elevat.  
L’increment de l’IBI de naturalesa urbana es podria situar en un 4,3%, però tenint en 
compte que un 2 % d’increment dels valors cadastrals ve donat per la normativa que 
preveuen els Pressupostos generals de l’Estat, es procedeix a establir l’increment en el 
2,3%.  
 
La taxa per la recollida d’escombraries, pel que fa a la recollida domiciliària, l’augment és 
del 3,7%, i pels comercials i industrials és del 4,3%, amb dues excepcions, els càmpings i 
els allotjaments de turisme rural, que no es modifiquen.  
La compra i venda de nínxols s’actualitza, acostant-se al cost real de la seva construcció.  
 
Es produeix una modificació en la bonificació per la taxa d’escombraries: els jubilats que 
resulten exempts de pagament seran els que tinguin uns ingressos per pensió bruts 
mensuals que no excedeixin els 600€, o bé el salari mínim interprofessional, en el cas que 
aquest fos superior a la quantitat esmentada. Hi ha també una nova bonificació en relació a 
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l’impost de construccions i obres i llicències urbanístiques, que serà del 100% per a les 
obres menors destinades a adequar l’habitatge habitual per a persones minusvàlides.  
 
 
 
El regidor Joaquim Brustenga diu que l’Alcalde justifica l’augment d’algunes taxes amb la 
millora dels serveis, i que el regidor Enric Barbany diu que és per a cobrir despeses. Per 
tant, diu, per a fer inversions per tal de millorar els Serveis hi ha vàries vies i una d’elles és 
augmentant els tributs. Opina que l’augment de les taxes és per a no quedar-se sense 
recursos.  
El regidor comenta que a la reunió del 20 d’octubre es va parlar que l’impost d’IBI urbana 
seria del 3,1%, però la pujada és del 2,3%, i amb l’augment cadastral és finalment del 4,3%. 
I tot seguit fa una comparativa d’aquesta taxa amb pobles del voltant, que estan per sota de 
la taxa de Santa Eulàlia. Creu que es podria aprofitar per a fer la bonificació que la llei 
preveu, de fins a 90% en famílies nombroses, ja que actualment s’està fent el 25%, però si 
el valor de l’habitatge és inferior a 120.000€. I també comenta la possibilitat de bonificar fins 
un 50% per a l’ús d’energies renovables, que en l’actualitat no es fa.  
En relació a l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, pregunta per què es grava més a 
cotxes i motos amb més cilindrada, quan l’ús i la circulació és igual a la dels altres vehicles. 
Diu que a la resta de pobles no es fa aquesta diferència. I a més, que les taxes de Santa 
Eulàlia estan  per sobre de les taxes dels pobles del voltant. El regidor creu que l’estat i els 
serveis dels carrers no justifiquen l’increment.  
De l’impost de construccions, instal·lacions i obres diu que la llei permet que les que 
estiguin basades en instal·lacions d’energies renovables poden tenir un percentatge de 
bonificació, i que les que siguin de nova creació que facin accessos i condicionament per a 
persones amb discapacitat, es podrà fer bonificació de fins al 90%. Són opcions que permet 
la llei, i que no s’estan aplicant.  
Sobre les plusvàlues ressalta que de fet és el 4,3% d’increment, ja que cal sumar el 2% de 
l’augment cadastral. De la taxa de llicències urbanístiques diu que en 3 anys l’augment ha 
estat del 45%, que considera és excessiu, així com també li sembla que ho és la taxa per a 
obertura d’establiments.  
 
El regidor mostra la seva conformitat amb la taxa del cementiri, ja que ha estat una 
proposta de CIU, i en relació a la taxa d’escombraries estan d’acord amb que s’hagi 
considerat no augmentar la taxa del càmping i del turisme rural, però destaquen un fet, i és 
que així com l’ajuntament es va comprometre a no augmentar les taxes més que l’IPC, com 
a exigència perquè el grup de CIU votés a favor de la recollida porta a porta, i així ho ha fet, 
a la resta de municipis del voltant- Caldes, Les Franqueses, Lliçà d’Amunt-, precisament 
han justificat l’augment de la taxa de recollida d’escombraries a partir de l’entrada en 
funcionament del sistema de recollida porta a porta. 
El regidor manifesta  la seva conformitat amb l’augment modest de la taxa, però segueix 
mostrant escepticisme en relació al nou sistema de recollida d’escombraries.  
Per últim, en referència a l’IAE, creu que seria més convenient esperar a augmentar-lo, un 
cop el POUM estableixi quines zones són de 1a i quines de 2a categoria.  
  
Per tot el que s’ha exposat, el grup de CIU votarà en contra del present acord.  
 
 
El regidor Francesc Montes s’afegeix al criteri de CIU. I diu que tot i que aquestes 
ordenances van lligades als altres punts (endeutament, habilitació i modificació de crèdits, 
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així com el pressupost general que s’aprovarà en breu), per tal de debatre-ho més a fons, 
proposa deixar-ho sobre la taula. Si no és així, el seu vot també serà en contra.  
 
El regidor Armando Cañizares respon sobre l’impost de vehicles de tracció  mecànica, dient 
que no és una postura nova d’ara, sinó que ha estat un criteri de fa anys, de qui té més, 
paga més.  
D’una altra banda, en referència a la intervenció de CIU, pregunta com es pot anar en 
contra d’endeutar-se i també d’augmentar els impostos.  
Pel que fa a bonificacions i exempcions, és cert que la llei marca una sèrie de possibilitats, 
però per a aplicar-les s’han de desenvolupar unes ordenances, i en aquest sentit no hi té 
cap objecció.  
Pel que fa a l’augment de la resta de municipis, diu que tothom és conscient que els 
augments en general a tots els pobles són elevats, sobretot en els residus, i més en la 
recollida tradicional. Però també pel que fa a l’impost sobre vehicles. La creença diu, és que 
cal repartir la riquesa.  
 
L’alcalde diu que amb ànim de tractar conjuntament aquests temes, es va fer un a reunió fa 
dues setmanes, per a plantejar una primera proposta per a fer-hi suggeriments. I fins a la 
Comissió Informativa s’ha brindat l’oportunitat per a introduir canvis, suggeriments, etc. Es 
mostra sorprès de la proposta de deixar l’assumpte sobre la taula.  
En relació a la intervenció del regidor Brustenga, diu que d’augment de l’IBI, no es 
proposava un 1,3%, sinó un 2,3%, per tal que la suma acabés essent només l’IPC de 
Catalunya.  
I de la recollida porta a porta, aclareix que mai s’ha dit que la recollida fos més barata, però 
sí que la gestió d’aquest servei, pel retorn, comportarà menys dèficit.  
 
El regidor Enric Barbany ressalta el comentari en què es deia que l’augment era excessiu. 
Explica que s’actualitza el cost de la vida, l’IPC, el cost del gasoil, dels productes, el 
personal, etc. Diu que l’augment, excepte en alguns casos és únicament de l’IPC. 
I recorda que el regidor Joaquim Brustenga l’any passat en el ple d’aprovació d’ordenances 
fiscals, va dir que si l’augment fos el de l’IPC, votarien a favor.  
El regidor diu que per responsabilitat els ingressos ordinaris han de ser iguals o superiors  a 
les despeses ordinàries, per tant coincideix amb el que deia l’Alcalde, que les despeses no 
poden ser superiors als ingressos. Per tant coincideixen els arguments. 
 
Respecte a la comparació amb d’altres municipis, pot dir-se que les taxes de Santa Eulàlia 
estan per sota de la mitjana de pobles de la zona i per descomptat, molt per sota del màxim 
que preveu la llei. D’altra banda, cel·lebra el treball fet per a incorporar les noves 
bonificacions, i ressalta que cada any s’han anat introduint aquells suggeriments que han 
vingut dels Serveis Socials i dels grups municipals. I diu que tant de bo s’haguessin 
proposat les bonificacions que ara es comenten, abans del dia d’avui.  Pel que fa a les 
energies solars, els Serveis Tècnics municipals estan treballant en les ordenances 
d’edificacions sostenibles, que farà que s’introdueixin bonificacions.  
 
Referent a la taxa de llicències urbanístiques no és cert que hagi pujat un 45%; de l’IAE 
l’únic que s’ha augmentat és l’IPC, i en referència al comentari del regidor Montes, l’estudi 
del que parla, ja s’ha fet pels Serveis Econòmics, i és més, s’està fent una auditoria.  
Recorda a més, que a la Comissió Informativa el regidor Montes va dir que li semblava bé, 
però que s’abstenia perquè no havia estudiat la documentació.  
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El regidor Santi Martí comenta sobre la taxa d’escombraries que no es tracta que el cost del 
servei sigui menor, sinó que el dèficit ho sigui. Es preveu que el dèficit actual no serà 
superat l’any que ve. Tot són previsions, però la desviació de números ha de ser mínima. 
Això és el que cal fer, diu, i no excusar-se dient que la ciutadania ja sap que el servei és 
car, i per tant apujar-lo un 17%. Confien en com ho estan gestionant.  
 
El  regidor David Duran diu que l’Ajuntament no es pot posar en qüestions de qui més té 
més paga (en referència a impost sobre vehicles de tracció mecànica). Sembla que 
d’aquesta manera es vulgui aplicar un impost de luxe, i això ja està desfasat.  
 
El regidor Cañizares diu que és decisió de l’equip de govern optar per aquest criteri.  
 
El regidor Brustenga diu que això no va lligat a la millora del servei, tal i com s’ha dit que es 
lliguen els impostos. No correspon fer una distinció entre uns cotxes i uns altres. 
Respecte a la taxa d’escombraries, explica que el proper govern es trobarà amb un servei 
porta a porta, més car que el sistema tradicional. I diu que estarà a les mans del qui estigui 
al govern, augmentar les taxes, o bé tornar al sistema tradicional, que serà més econòmic.  
I dirigint-se al regidor de Medi Ambient, diu que el primer incrèdul d’aquest sistema era 
precisament ell. I diu que espera haver de reconèixer que estava equivocat. 
I es dirigeix al regidor Barbany i a l’Alcalde, sobre el fet de no haver presentat propostes a 
les ordenances; diu que els regidors que no estan a l’equip de govern tenen una 
disponibilitat diferent dels que sí que ho estan. No es pot demanar la mateixa dedicació.  
Referent a que es trobaria bé que només es fes l’increment de l’IPC en les diferents taxes, 
es manté en l’afirmació, i diu que l’AMC i la FMC recomanen que l’increment tan sols sigui 
aquest, el de l’IPC.   
Pel que fa a l’augment de les taxes de llicències urbanístiques, segons els números sí que 
és del 45%.  
 
El regidor Enric Barbany diu que no s’està lluny d’estar d’acord, quasi tots els conceptes 
han augmentat sols l’IPC,excepte per a la recollida d’escombraries, impost de construccions 
i obres i llicències urbanístiques,(és un 0,5% més), i la de vehicles de tracció mecànica de 
major cilindrada, que és un 8% d’augment per comptes d’un 4.3%. I per últim, el càmping i 
turisme rural que no es modifica.  
 
El regidor Brustenga diu que si es voten una a una, votarien algunes a favor, i el vot a favor 
de totes, seria si tan sols fos l’augment de l’IPC.  
 
El regidor Santi Martí diu que no és una qüestió de credulitat o no, en relació al nou sistema 
de recollida i el que suposarà econòmicament, sinó un tema d’estudis realitzats, però que 
no es pot saber el futur amb exactitud.  
 
El regidor Francesc Montes diu que lamenta no disposar de més temps per a l’anàlisi dels 
assumptes que es tracten. Diu que el criteri en general li sembla correcte, així com que 
s’han de cobrir les despeses corrents amb ingressos corrents. Amb tot, creu que cal 
analitzar-ho tot en conjunt, també pel que fa referència a la sol·licitud de crèdit.  
En les anteriors ordenances fiscals va votar a favor, i amb convenciment, donant un vot de 
confiança i amb el compromís que l’endeutament era per inversions, i que no augmentaria. 
Però no és així, i l’endeutament és superior. Creu que l’estudi-auditoria ho hauria de 
contemplar.  
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De les bonificacions, una de les comentades sí que s’havia proposat amb anterioritat, la del 
90% en edificacions que incorporessin instal·lacions amb energia solar. En aquella ocasió 
es va respondre que per a incorporar-la calia elaborar unes ordenances específiques i que 
s’incorporaria a les pròximes ordenances fiscals.  
Diu que si s’augmenta només l’IPC, també votarà a favor.  
 
L’alcalde diu que la justificació de la manca de temps és recorrent u que tenir-ne més no 
sempre vol dir aprofitar-lo, com ha succeït amb el tancament de comptes que es va donar 
un mes més i després no es fer cap tipus de consulta de la documentació. 
 
 
S’APROVA AMB 6 VOTS A FAVOR DE INDEP-ERC I PSC, I 5 VOTS EN CONTRA DELS 
GRUPS CIU I PP                                 
 
 

 
2. EXPEDIENT MODIFICACIÓ I HABILITACIÓ DE CRÈDITS AL PRESSUPOST 

GENERAL 2005 
 
 

 
Aquesta Alcaldia, a l’empara d’allò que estableix l’article 158 de la Llei 39/88 de 28 de 
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, sotmet a la consideració del Ple de 
l’Ajuntament, el present expedient número 1/2005 d’HABILITACIONS I SUPLEMENTS DE 
CRÈDIT, al Pressupost General d’enguany, finançat amb baixes de crèdits de partides que 
s’estimen reduïbles d’import 329.426,21 euros, i part del romanent de tresoreria resultant de 
la liquidació del pressupost del 2004, d’import 67.320,76 euros i per nous ingressos d’import 
63.708,54 euros, resultant un total de QUATRE-CENTS SEIXANTA MIL QUATRE-CENTS 
CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS (460.455,51€). 
 
L’habilitació que es proposa, ve determinada pel fet de no existir consignació expressa en el 
vigent pressupost, i que es detalla a continuació: 
 
Partida                               Denominació                               Import               . 
 
121/480004 Aportació Jutjat de Pau (despeses 2004) 1.114,25 
431/212099 Manteniment edif. munic./2004 67,17 
432/213005 Manteniment enllumenat públic/2004 876,96 
422/227008 Neteja edif.escola Ceip Ronçana/2004 1.081,12 
441/213004 Manteniment xarxa clavegueram/2004 5.089,27 
452/226071 Festes Populars/2003-2004 5.454,82 
452/226082 Departament d’esports 3.118,17 
222/622008 Millores local policia 4.594,21 
444/210007 Neteja Riu Tenes 28.962,00 
511/611008 Paviment Camí Can Burgués 9.250,00 
443/611009 Obres millora zona Cementiri 12.000,00 
                                                                              .......................................... 

                            Total partides a habilitar: 71.607,97  Euros 
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Pel que fa als SUPLEMENTS, venen determinats, en haver-se comprovat que les dotacions 
que figuren en el Pressupost General d’enguany, són insuficients per atendre les finalitats 
de cada concepte, i són els següents: 
 
 
PARTIDA        DENOMINACIÓ                      ACTUAL      SUPLEMENT      DEFINITIU 
121/489003 Aportació Jutjat de Pau 5.000,00 2.500,00 7.500,00 
222/221031 Carburants cotxes policia 7.600,00 2.100,00 9.700,00 
313/130019 Retrib.treb.familiar 9.914,00 2.472,00 12.386,00 
313/160018 Quotes Seg.Social ídem. 3.300,00 885,00 4.185,00 
121/625040 Mobiliari i equip.munic. 6.000,00 10.000,00 16.000,00 
422/622004 Obres Ceip Ronçana 6.000,00 21.000,00 27.000,00 
431/622009 Adeq.Edificis municipals 12.000,00 38.000,00 50.000,00 
511/600001 Finca Pl.Esglèsia 25.944,00 15.056,00 41.000,00 
511/611007 Obres Camí del Gual 243.174,00 101.826,00 345.000,00 
511/611201 millores accès via pública 30.000,00 30.000,00 60.000,00 
011/913013 Amortit.prèstecs conced. 104.286,00 63.708,54 167.994,54 
322/226061 Dep.Promoció Econòmica 7.000,00 6.000,00 13.000,00 
412/221008 Electricitat Dispensari 1.100,00 2.500,00 3.600,00 
412/222009 Telèfon Dispensari 1.000,00 2.700,00 3.700,00 
513/223002 Zona aparcament camions 600,00 2.400,00 3.000,00 
422/622003 Ampliació Escola Bressol 30.000,00 87.700,00 117.700,00 
                                                    ...................................................................................... 
                                                    TOTALS: 492.918,00 388.847,54 881.765,54  
 
RESUM 
 
Import partides a habilitar 71.607,97 
Import partides a suplementar 388.847,54 
                                      ........................................ 
      TOTAL EXPEDIENT:    460.455,51  Euros 
 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, amb l’abstenció dels grups CIU i PP, 
aquesta Alcaldia, proposa al Ple de l’Ajuntament, l’aprovació del present expedient de 
suplements i habilitacions. 
 

 
El regidor Enric Barbany explica que el criteri és que totes les variacions substancials és bo 
fer-ne la modificació pressupostària i aprovar-la per Ple, encara que per la vinculació 
pressupostària hi hagi consignació suficient. 
Les despeses que no tenien dotació cal habilitar-les, ja que són actuacions que es 
consideren necessàries el 2005 per a millorar els serveis.  
En destaca d’habilitació: la neteja del riu, la pavimentació del camí de Can Burguès i les 
millores al cementiri municipal. 
I com a suplementació: la treballadora familiar, les despeses del dispensari i l’àrea de 
promoció econòmica, així com d’altres inversions no previstes o que el cost ha estat més 
elevat del previst: obres del CEIP Ronçana, (adequació de l’aula de P3 i dipòsit de gasoil); 
camí del gual, millores a la via pública; i ampliació de l’Escola bressol,.  



 

 9

Aquesta major despesa es financia amb una disminució de despeses en algunes partides, 
amb romanent de l’exercici anterior, i amb un augment d’ingressos.  
 
El regidor Joaquim Brustenga diu que les habilitacions en principi són perquè no hi ha una 
partida expressa, però les primeres que apareixen a la llista per a habilitació corresponen a 
conceptes d’altres anys.  
 
 
Sobre la finca de la plaça de l’església, s’ha augmentat la partida amb 15.056€, dient que 
era per adequació del lloc. Considera doncs, que aquesta no és la partida a la que li pertoca 
l’augment.  
 
El regidor Barbany respon, en relació a la intervenció del regidor de CIU,que hi ha partides 
similars al 2005, i que es podrien incloure allí, però com que són despeses que vénen del 
2004 (Festes, etc), s’habiliten expressament.  
De la finca de la plaça de l’església, diu que es va creure apropiat posar-ho en aquella 
partida. Comparteix però, el fet que la partida era per concepte d’adquisició de finca, i no 
acaba de quadrar, però tampoc podria posar-se   ala partida d’adequació d’edificis, perquè 
de fet és un solar. Comparteix el criteri que podria posar-se sota un altre epígraf o en una 
altra partida.  
 
El regidor Brustenga pregunta sobre les despeses de drets d’autor, si no estaven previstes.  
 
El regidor Jordi Sala diu que les factures es van portar molt tard.  

 
 

S’APROVA AMB 7 VOTS A FAVOR DE INDEP-ERC, PSC i PP I 4 VOTS EN CONTRA DE 
CIU.                                  

 
 
 

 
3. EXPEDIENT MODIFICACIÓ I HABILITACIÓ DE CRÈDITS AL PRESSUPOST 

GENERAL 2005 DE L’ORGANISME SET COMUNICACIÓ 
 
 
 

Aquesta Alcaldia, a l’empara d’allò que estableix l’article 158 de la Llei 39/88 de 28 de 
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, sotmet a la consideració del Ple de 
l’Ajuntament, el present expedient número 1/2005 d’HABILITACIONS, al Pressupost 
d’enguany, finançat en part del romanent de tresoreria resultant de la liquidació del 
pressupost 2004, d’import 3.261,06 euros. 
 
L’habilitació que es proposa ve determinada pel fet de no existir consignació expressa en el 
vigent pressupost, i que es detalla a continuació: 
 
Partida                         Denominació                                        Import          . 
 
121/625000            Adquisició mobiliari i equips/ C.R./04        3.261,06 
                                                                                       ................................ 
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                                  TOTAL PARTIDES A HABILITAR:         3.261,06 EUROS  
 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa,   
Aquesta Alcaldia, proposa al Ple de l’Ajuntament, l’aprovació del present expedient. 
 
 

 S’APROVA PER UNANIMITAT                                    
 
 

 
4. EXPEDIENT CONCERTACIÓ PRÉSTEC PER INVERSIONS PRESSUPOST 2005 
 

 
Aquesta Alcaldia, ha examinat l’informe financer de la Intervenció Municipal, relatiu a la 
concertació d’un préstec d’import 1.200.000,00 euros, per finançar en part, un programa 
d’inversions del Pressupost General Municipal de l’exercici actual. 
 
Atès el que s’esmenta, s‘han demanat ofertes a diferents entitats de crèdit de la localitat, 
essent la més avantatjosa als interessos municipals, la presentada pel BBVA (interès 
Euribor 3 mesos + 0,14 i sense comissions d’obertura) tot fixat en un termini d’amortització 
de 10 anys. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa amb l’abstenció dels grups CIU i PP,  
 
Per tot això aquesta Alcaldia, proposa que el Ple adopti el següent  
 
ACORD:  
 
Aprovar un préstec per import de 1.200.000,00 euros, a finançar part de les inversions 
incloses en el pressupost vigent, a concertar amb l’entitat bancària BBVA i amb les 
condicions assenyalades anteriorment. 
 
L’operació es manté dins dels marges de càrrega financera, autoritzats per les disposicions 
vigents. 
 
 
El regidor Enric Barbany diu que una de les vies previstes per a finançar les inversions del 
pressupsot del 2005 era a partir de la concertació de préstec. En aquest sentit s’han fet 
gestions també amb Caixa Catalunya i La Caixa. El regidor explica que encara s’està lluny 
dels límits que estableix la llei.  
 
El regidor Joaquim Brustenga diu que s’exigeix un projecte d’inversions per tal de concertar 
operacions de préstec, i en canvi es diu que és per a finançar part de les inversions. Es 
mostra sorprès per la xifra, que considera que és molt elevada, més del previst. D’altra 
banda es dóna de baixa la partida de reurbanització de barris. El regidor conclou que hi a 
una necessitat de liquidesa. Opinen que no és la via de gestió adequada. Estan d’acord 
amb què s’està dins dels límits, però destaquen que el marge d’endeutament queda reduït a 
700.000€ aproximadament. I destaca que l’any passat el préstec es va fer a mig desembre, 
i ara es fa al novembre. El regidor mostra preocupació en veure que hi ha necessitat de 



 

 11

líquid, i que la gestió no sigui la que hauria de ser. L’ajuntament està cada cop més 
endeutat, i al final es trobaran amb un poble de poca gent de molts recursos. Manifesta que 
s’abstindran, perquè no estan d’acord amb arribar fins aquest punt, tot i que entenen que 
cal concertar aquest préstec.  
El regidor del PP diu que també s’abstindrà , perquè el compromís era el de no augmentar 
l’endeutament.  
 
El regidor Enric Barbany diu que no són 700.000€, perquè quan es vagin amortitzant els 
préstecs i els ingressos augmentin, la capacitat d’endeutament augmentarà.  
Explica que l’endeutament i les ràtios de càrrega financera es troben en els límits legals, 
molt per sota dels màxims, per sota d’anys de govern de CIU  i d’acord amb les necessitats 
del poble.  
Dóna algunes dades, com que en el període de 1999 a 2002, es van destinar 1.186.000€ a 
inversions, i en el període 2004-2005, 2.714.000€.  
Les inversions, diu, s’han de finançar d’alguna manera. Per exemple, pel que fa al col·lector 
i abastament d’aigua, el govern anterior, va destinar-hi 17.000€ l’any, mentre que el govern 
actual hi ha destinat 672.000€ l’any.  
Pel que fa a equipaments, els percentatges estan bastant igualats en les anteriors 
legislatures i l’actual. En reurbanitzacions, el govern de CIU hi va destinar anualment uns 
267.000€, a l’actual legislatura 580.000€.  Inversions per a Policia i matèria de seguretat 
ciutadana, l’anterior govern 30.000 €/any, l’actual, 80.000€/any.  
 
Remarca que s’han fet inversions importants: abastament d’aigua potable d’ATLL; millores 
accés escoles, Urbanització Can Feu i Torre del Gos, i clavegueram Camí del Gual. Si no 
es fessin aquestes inversions, no caldria crèdit, però es consideren actuacions necessàries. 
Creu que l’endeutament és correcte si és per finançar inversions com les descrites.  
El regidor diu que és cert que amb el govern de CIU, algun any la càrrega era inferior, però 
un cop venut patrimoni per valor de 570.000€. L’actual govern prefereix no alienar 
patrimoni. I per últim, planteja a l’oposició quina és la seva proposta, quina és l’alternativa si 
d’una banda no es vol endeutament ni tampoc alienació.  
 
El regidor Brustenga diu que en anteriors legislatures hi havia un major sanejament en els 
comptes, hi havia menys endeutament. Manifesta estar d’acord amb la no alienació de 
patrimoni, però que de dur CIU la gestió, no s’endeutaria tant.  
 
El regidor Barbany diu que l’estat de sanejament es pot comprovar clarament a la 
Sindicatura de Comptes.   
 
 
S’APROVA AMB 6 VOTS A FAVOR DE INDEP-ERC I PSC, I L’ABSTENCIÓ DE CIU I PP.  
 
 
 
 

5. VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PERI-1 CAMÍ DE LA SERRA 
 
 
Vist el Text Refós del Pla Especial de reforma Interior núm. 1 (PERI 1 Camí de la 
Serra), promogut per la seva Junta de Compensació i presentat davant d’aquest 
Ajuntament amb data octubre de 2005 per l’arquitecte Pere Grau i Parera,  
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Atès que, segons l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, el present Text refós del 
PERI-1 Camí de la Serra incorpora les prescripcions que va establir la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona en el seu acord de data 22 de juliol de 2003, de 
suspensió de l’aprovació definitiva d’aquest planejament derivat, 
 
Atès que l’esmentat informe conclou proposant a l’òrgan municipal que va atorgar 
l’aprovació provisional de l’expedient, la verificació del text Refós i la posterior tramitació 
de l’expedient a la Comissió territorial d’Urbanisme de Barcelona, a fi i efecte que 
aquest organisme acordi si s’escau, la corresponent aprovació definitiva del Pla 
Especial,  
 
Atès que és preceptiva la verificació del text per part del Ple de la Corporació com a 
tràmit previ a la tramitació de l’expedient a la CTUB, 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa,  
Es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
 
ACORDS:  
 
Primer.- Verificar el Text Refós del Pla Especial de Reforma Interior núm. 1 Camí de la 
Serra. 
 
Segon.- Tramitar l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, a fi i 
efecte que aquest organisme acordi si s’escau, la corresponent aprovació definitiva del 
Pla Especial.  
 
Tercer.- Notificar aquests acords a les persones interessades. 
 
 
El regidor Enric Barbany diu que el darrer tràmit va ser que la Comissió territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, va acordar la suspensió fins que es complissin unes 
prescripcions.  
El tècnic ha comprovat que aquestes s’han complert, i ara el que pertoca és verificar la 
refosa amb les prescripcions incorporades. 
En conjunt, aquestes prescripcions eren de rasants, límits, etc. Això ha fet que el 
número de vivendes i altres conceptes, patissin algunes modificacions.  
 
El regidor Joaquim Brustenga s’alegra que finalment s’hagi arribat al final d’aquest llarg 
procés per als promotors del Pla Especial. Tot seguit demana que s’aixequi la suspensió 
de llicències en aquest àmbit en el moment que es pugui iniciar el seu 
desenvolupament. 
 
 
El regidor Enric Barbany diu que l’Ajuntament es va reunir amb es promotors, amb el 
plantejament de dues possibilitats: per una banda, esperar al POUM per a veure com es 
definia l’àmbit del PERI; per l’altra, tramitar el PERI en els termes en què es trobava en 
l’actualitat. I es va optar per la segona possibilitat. El regidor diu que està previst que 
s’aixequin les llicències en aquest àmbit.  
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El regidor Joaquim Brustenga demana que en el proper Ple, s’aixequi la suspensió de 
llicències en aquest àmbit.  
El regidor Barbany respon que en pren nota.  
 

 
 

 S’APROVA PER UNANIMITAT      
 
                               
 

 
6. RATIFICACIÓ MOCIÓ DE SUPORT A L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE 

CATALUNYA 
 

 
Atès que en Junta de Govern Local de sessió de data 20 d’octubre de 2005, va acordar, 
entre d’altres, els següents acords:  
 

 
Primer.- DONAR SUPORT a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat en el Ple del 
Parlament de Catalunya en sessió de 30 de setembre de 2005 com a Proposició de llei 
orgànica a trametre a les Corts Generals per a la seva tramitació. 
 
Segon.- DIVULGAR I DONAR A CONÈIXER el projecte d’Estatut a la ciutadania. 
 
Tercer.- CONVIDAR les entitats socials del municipi a donar suport a l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya. 
 
Quart.- INSTAR les forces polítiques amb representació al Congrés dels Diputats i el Senat 
a aprovar la proposta de nou Estatut emanada per una àmplia majoria del Parlament de 
Catalunya.  
 
Cinquè.- TRASLLADAR aquesta Moció a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Govern espanyol, a la 
Presidència del Congrés dels Diputats i al Ministeri d’administracions Públiques. 
 
 
Atès que es va acordar així mateix ratificar-ho en el primer Ple a celebrar per la Corporació,  
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa amb l’’abstenió del grup del PP, es 
proposa al Ple l’adopció del següent 
 
 
ACORD:  
 
Ratificar l’acord adoptat en la Junta de Govern de sessió de data 20 d’octubre de 2005, de 
suport a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat en el Ple del Parlament de Catalunya, 
com a Proposició de llei orgànica a trametre a les Corts Generals per a la seva tramitació. 
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L’alcalde explica que l’acord es va dur a la Junta de Govern Local per tal de fer-ho arribar 
abans de la sessió del Congrés. Es va creure oportú, però, que per la importància de 
l’assumpte, es ratifiqués al Ple de la Corporació.  
 
El regidor Francesc Montes diu que creu necessari un nou estatut i un nou finançament, 
però que donada la importància del tema, considera que el text a trametre al Congrés 
hauria d’haver estat elaborat a partir del consens de totes les forces.  
Manifesta estar d’acord amb el fons però no en la forma, de manera que s’abstindrà.  
 
 
L’Alcalde diu que en la forma del consens no hi ha res a dir, ja que al darrera hi ha la FMC i 
l’AMC, així que no és possible més consens que aquest.  
 
 

S’APROVA AMB L’ABSTENCIÓ DEL GRUP PP                                  
 
 
I a tres quarts de deu del vespre s’aixeca la sessió, i s’estén aquesta acta i jo, la Secretària, 
ho certifico.  


