ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Caràcter:
Data:
Lloc:

Extraordinari
5 de novembre de 2009
sala de plens

Assisteixen
Alcalde
ENRIC BARBANY I BAGES
Regidors
ANNA ARNELLA I VENTURA
ISABEL VALLS I BASSA
JORDI SALA I DRUGUET
SANTIAGO MARTÍ DÍAZ
ANDREU GUAL I TOMBAS
JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI
MIQUEL MORET I ESPINOSA
JOAQUIM BLANCH I CONEJOS
MARIA BOVER I CASANOVAS
MARTÍ FERRES I OLLE
ARMANDO CAÑIZARES I BATLLE
No assisteix:
FRANCESC MONTES I CASAS
Secretària
Marina Escribano Maspons
A la Casa de la Vila a les 20:00 hores del dia 5 de novembre de 2009, 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 de caràcter Extraordinari, 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 Pla de Protecció Civil municipal
2. Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l'exercici
2010
3. Modificació i habilitació de crèdits del pressupost general 2009
4. Aprovació expedient d'operació de crèdit a llarg termini per finançament parcial
d'inversions 2009
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1. APROVACIÓ PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL
Segons la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya (DOGC 2401 de
29.05.1997), els plans que els municipis han d'elaborar està en funció de la seva
població, del règim especial turístic i dels riscos que els afecten, i entre d'altres
conceptes, estableix l'obligació de disposar d'un únic pla municipal que coordini i
unifiqui totes les actuacions derivades dels diferents riscos.
El Decret 210/1999, de 27 de juliol, estableix l'estructura del contingut mínim dels plans
de protecció civil municipals (plans bàsics d'emergència municipal, plans d'actuació
municipal i plans específics municipals).
Vist el document de Pla de protecció civil municipal,
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment el Pla de protecció civil de Santa Eulàlia de Ronçana,
integrat pel Pla d’actuació municipal per a emergències d’inundacions.
Segon.- Exposar aquest acord i la documentació corresponent a informació pública per
termini de 30 dies hàbils comptats a partir del següent a la publicació d’aquest edicte al
BOP, al DOGC, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i al tauler d’anuncis de
la corporació, per tal que pugui ser consultat a la secretaria d’aquesta corporació i s’hi
puguin formular les al· legacions pertinents. En el cas de no presentar-se reclamacions,
al· legacions ni suggeriments, quedarà definitivament aprovat sense necessitat d’un
nou acord.
Tercer.- Disposar que un cop aprovat definitivament el document se’n trametrà còpia
per la seva homologació a la Direcció General de Protecció Civil del Departament
d’Interior de la Generalitat.
L’alcalde explica que hi ha estat treballant diverses àrees de l’ajuntament, coordinades
pel cap de la Policia Local. El pla és una eina per prevenir riscos i danys. A continuació
fa un repàs del document, destacant les diferents parts de les que consta, entre d’altres
els grups actuants en el pla que es constitueixen, amb el detall de com s’organitzen, de
qui són els responsables; també el pla de comunicació i informació, així com els llocs
d’evacuació i centres d’acollida als diferents indrets del municipi, i els senyals
d’activació del pla. Per últim, al document del Pla l’acompanya el document
d’implantació i de manteniment.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.

2. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES
FISCALS PER A L'EXERCICI 2010
El RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei
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.
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Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació i nova creació
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 de Drets i garanties dels contribuents. Per tal
que efectivament les Ordenances compleixin aquestes 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 del RD Legislatiu
2/2004 de 5 de març, 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 del RD
Legislatiu 2/2004
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció i el de la
Regidoria de l’Àrea Econòmica,
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2010 i següents la modificació i
creació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, i segons consta a la
documentació que s’incorpora a l’expedient.
Modificació:
Número 4.- Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Número 6.- Taxa per expedició de documents administratius
Número 7.- Taxa per llicències urbanístiques
Número 8.- Taxa per llicència d’obertura establiments
Número 9.- Taxa de cementiri municipal
Número 10.- Taxa per la recollida i eliminació d’escombraries
Número 16.- Taxa per ocupació sòl, subsòl, vol de la via pública.
Número 18.- Taxa per l’aprofitament especial de zona reservada per aparcaments de
vehicles
De nova creació:
Número 19.- Taxa per aprofitament especial de domini públic local a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments d’interès general
Segon.- Exposar a informació pública aquests acords provisionals, durant el termini de
trenta dies hàbils des de la seva publicació al BOP.
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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 2/2004, 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 i
es procedirà a la publicació del text complet de les Ordenances fiscals modificades i de
nova creació.
Abans de ser llegit l’acord, el Sr. Brustenga demana que es retiri el punt de l’ordre del
dia, per manca de documentació.
L’alcalde pregunta quina és la documentació que considera que falta.
El Sr. Brustenga respon que de les vuit taxes que es modifiquen, només hi ha informes
econòmic financers de tres. Falten els informes per les taxes 4, 8, 9, 10 i 18.
L’alcalde explica que per la número 4 no n’hi ha d’’haver (en referència a aquesta el Sr.
Brustenga rectifica, i efectivament per aquest no és preceptiu) 8 no s’hi introdueix cap
modificació dels tipus, i per tant no es requereix cap informe, igual que per la número
10 i 18. Per la número 9 apareix un nou concepte, el de panteó,amb l’objectiu de
regularitzar la tarifa dels panteons, d’acord amb el preu del nínxol. Diu que en
referència a aquesta taxa, estarien disposats a retirar la proposta de modificació, per tal
d’arribar a un acord favorable.
Sr. Brustenga diu que ens podrem trobar amb variacions, per motiu de canvi de l’IPC
en referència al de l’any passat, i per tant considera que cal l’informe esmentat en totes
les taxes. Insisteix en què pel nou epígraf per la taxa de cementiri municipal és
necessari l’informe. I afegeix que l’aprovació és en bloc, i per tant no poden votar unes
a favor i d’altres en contra.
La secretària explica la proposta que fa l’alcalde relativa a la retirada de la modificació
de la taxa número 9. A continuació, llegeix l’acord inicial (amb la modificació de la taxa
número 9).
L’alcalde explica els quatre factors que es tenen en compte: millores que s’han
plantejat com a necessàries i que comporten una modificació en el redactat o contingut
de les ordenances; adequació a nova normativa; noves ordenances provinents de
noves necessitats; i actualització de tipus. Enguany han tingut lloc els tres primers
factors, i no el d’actualització de tipus, que no s’ha produït.
Seguidament descriu la situació actual en la que s’emmarca aquesta modificació
d’ordenances, que persegueix l’equitat, adaptar-se al moment de crisi econòmica al
municipi i també al país; i per això la proposta de congelació absoluta de tots els tipus.
Això significa un esforç i un repte i oportunitat per poder contenir al màxim la despesa, i
fer un esforç d’austeritat. Destaca que es mantenen les bonificacions existents.
Lligat a les ordenances, el pressupost, aquest haurà de ser contingut, i per tant no es
preveu ampliació de serveis ni creació de nous, així com tampoc nou personal
municipal.
El Sr. Brustenga diu que l’única cosa que fan és posar de manifest el que consideren
que són irregularitats administratives que consideren acords, i vol saber què n’opina la
secretària sobre la necessitat o no dels informes econòmic financers.
L’alcalde diu que no és el primer any que posen impediments a última hora per aprovar
les ordenances fiscals, i que sembla que amb tot el que s’ha dit, està pro clar la
idoneïtat de portar a aprovació aquest punt.
La secretària es ratifica en el que diu l’alcalde.
El Sr. Brustenga demana que consti en acta que la secretària no s’ha pronunciat. A
continuació diu que l’equip de govern el que vol són titulars on digui que n’han apujat
els tipus, però hi ha nous conceptes i al darrera de les modificacions hi ha altres canvis
que perjudiquen als titulars d’obligacions, com per exemple, no es mantenen totes les
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plusvàlues, sinó només en els habitatges habituals; com a nous conceptes apareix la
compulsa i l’expedició de certificat d’antecedents penals, i també nous conceptes en la
taxa 7 i en la 8. També planteja alguna errada en el document lliurat als grups, que el
Sr. Martí explica que són de tipus tipogràfic, i que no formen part del text de la
modificació.
Sobre la 9 no fa comentari, ja que l’alcalde ha proposat que es retira de l’acord la
modificació d’aquesta taxa. En referència a la número 10, pregunta què es farà en els
casos de persones que facin compostatge casolà i no necessiten bosses. Sobre la
número 16, troben un error carregar per aquests nous conceptes (caixers automàtics,
etc.). per últim, consideren exagerat allò establert a la taxa núm. 19.
Per tot plegat,i reiterant que estan en contra que es porti a aprovació aquest acord, el
seu grup votarà en contra d’aquestes modificacions.
L’alcalde contesta a la intervenció del regidor, i explica per la taxa número 6, que no
respon a una voluntat d’augment de la pressió fiscal sobre els ciutadans, sinó per la
necessitat denous serveis: evitar el gran volum de persones d’altres poblacions que
acuden a compulsar documents al nostre municipi, pel seu caràcter gratuït – a
diferència dels altres municipis; i per la millora en la tinença de gossos potencialment
perillosos. Per una altra banda, els sembla equitatiu gravar els caixers que es troben a
la via pública; sobre les plusvàlues la proposta sorgeix a partir del diàleg periòdic amb
l’organisme de gestió tributària, i la bonificació també és la proposada per l’organisme, i
la consideren apropiada i justa.
Sobre la taxa número 10, la proposta neix de la voluntat d’estimular la millora de la
FORM, i per reduir també la gestió administrativa. Es va traslladar la proposta a serveis
ambientals i s’ha considerat a les persones que fan ús de la deixalleria i compostatge
casolà, també aquestes fan servir bosses per algunes deixalles de fracció orgànica.
Per últim, considera que no és exagerada l’OF número 19, si es mira els comptes
anuals d’aquestes empreses.
Per últim, demana que el treball des de que s’entrega la documentació dins el dia del
ple, pugui contribuir a sumar i que sigui una millora pel poble.
El Sr. Brustenga diu que quan parlava de pressió fiscal no es referia a les compulses o
al certificat de penals, segurament aquests estan justificats, sinó que es refereix a la
globalitat. I demana per què es fan els canvis –en compulsa de documents i
antecedents penals- si l’equip de govern diu que és inapreciable, ho considera un
contrasentit. Sobre les plusvàlues, ho consideren perjudicial per la transmissió d’un
negoci, per exemple, que no ha estat domicili habitual, però sí establiment o negoci
habitual. No té sentit, quan a nivell general estem parlant de la supressió de l’impost de
successions.
L’alcalde aclareix el tema de les compulses, diu que hi ha força feina administrativa,
però poca repercussió econòmica, perquè l’objectiu és el de donar el servei ajustat i no
prestar més del que és propi i raonable pel nostre municipi. Pel que fa a la plusvàlua,
remarca que va ser el govern en el mandat anterior, els que van introduir la bonificació
de fins el 90%, que no existia fins llavors. Entenen que cal bonificar sobre allò que
forma part del patrimoni immobiliari més bàsic (habitatge habitual, traster, places de
garatge), però no sobre un patrimoni molt més gran.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 7 vots favorables d’I-ERC i PSC, i 5 vots
en contra de CIU.
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3. MODIFICACIÓ I HABILITACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST GENERAL 2009
A l’empara d’allò que estableix el Reial Decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, es sotmet a la
consideració del Ple de l’Ajuntament, el present expedient número 1/2009,
d’HABILITACIONS i SUPLEMENTS DE CRÈDIT, al Pressupost General d’enguany,
finançat amb baixes de crèdits de partides que s’estimen reduïbles d’import 77.868,02,euros, del romanent de tresoreria resultant de la liquidació del pressupost 2.008, per
import de 20.629,54,- euros i per nous ingressos no previstos d’import 1.232.710,50€ ,
resultant un total de 1.331.208,06.- euros (UN MILIÓ TRES-CENTS TRENTA-UN MIL
DOS-CENTS VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS ).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
452/622023
452/622024
511/601043
511/601044
432/623021
431/623022
452/622025
511/611020
511/601045
431/622026
422/622027
443/622028
451/622029
451/622030
511/611021
511/611022
011/913023
432/210008
322/130040
322/160040

Explicació
Inst.parquet pavelló poliesp.
Inst.plaques solars pavelló es.
Adeq.voreres C.Caldes
Voreres tram Ctra.Sagrera
Renov.lampades enll.públic
Obres estalvi energ.edif.munp.
Adap.i condic.pavelló poliesp.
Renov.pavim.diversos carrers
Pas vianants i bicicletes Ctra.
Pintar diversos edif.munipals
Pintar Escola Bressol l'Alzina
Obres conser.i man.Cementiri
Adeq.despatx direcc.C.Cívic
Adeq.Escola música V.Tenes
Obres conserv.pav.div.camins
Adeq.div.zones verdes munip.
Amortit pres.inv.09 CAC
Despeses temporal de vent
Retrib.Dinamit.agrìcola P.O.
Seg.Social, idem. P.O.

Total partides a habilitar .....................

Import
142.092,17
222.783,80
84.995,66
38.856,79
35.600,00
21.321,80
52.289,26
93.066,45
312.084,64
18.799,97
19.083,94
11.000,00
11.700,00
26.198,95
34.418,78
12.169,75
45.649,18
12.904,54
625,00
200,00

1.195.840,68 €

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 les següents:
Partida
Explicació
011/913021 Amortit.pres.inv.08 CAC
222/121011 Retrib.compl.Policia
Divers
material
serveis
222/220002 Policia
222/221002 Sub.energia elec.dep.Policia
222/224002 Primes
asseg.vehicles
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Consig.actual
27.480,00
273.672,00

Augment Consig.definit
44.199,36 71.679,36
16.000,00 289.672,00

800,00
3.800,00
2.060,00

1.300,00
2.200,00
675,00

2.100,00
6.000,00
2.735,00
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Policia
121/489003 Aport. Jujat de Pau
Retrib.pers.neteja
familiar
313/130024 P.O.
Mantenim.local
Serv.
313/212011 Personals
313/480000 Benestar Social
Retrib.pers.brig.obres
i
432/130004 serveis
432/160005 Seg. Social idem.
432/130011 Retrib.pers.brig.obres P.O.
432/160012 Seg.Social, idem. P.O.
Sub.energia
432/221000 elec.enllum.públic
463/130025 Retrib.Dinamit.juvenil P.O.
463/160025 Seg.Social idem.P.O.
513/223003 Servei transport públic urbà
222/624012 Adquisció vehicle policia
222/625041 Equipament policia local

Totals :

12.600,00

2.500,00

15.100,00

4.750,00

1.300,00

6.050,00

500,00
58.100,00

1.500,00 2.000,00
12.000,00 70.100,00

233.182,00
101.000,00
9.700,00
3.000,00

10.000,00
5.000,00
4.400,00
1.500,00

128.750,00
5.870,00
1.900,00
177.000,00
23.000,00
3.000,00

10.000,00 138.750,00
1.350,00 7.220,00
400,00
2.300,00
5.000,00 182.000,00
6.243,02 29.243,02
9.800,00 12.800,00

1.070.164,00

135.367,38

243.182,00
106.000,00
14.100,00
4.500,00

1.205.531,38

RESUM
Import partides a habilitar ......................................... 1.195.840,68€
Import partides a suplementar .................................. 135.367,38 €
........................
TOTAL EXPEDIENT :

1.331.208,06 €

Aquesta Alcaldia, proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Aprovar l’expedient 1/2009 de Modificació i habilitació de crèdits del
pressupost general 2009.
L’alcalde explica el contingut de l’acord, amb el detall de les modificacions del
pressupost, a partir de noves habilitacions i suplementacions de partides existents.
Aquesta major despesa ve finançada a partir de nous ingressos com poden ser
subvencions, entre d’altres de la Diputació de Barcelona, o els fons pel Pla
Ocupacional, així com per l’estalvi en d’altres partides existents.
D’altra banda i és la part més important, és l’adequació pressupostària amb motiu del
Fons Estatal d’Inversió Local, ja que cal incorporar-ho a la comptabilitat d’aquest
exercici, essent un total de 16 noves partides, equivalents a les setze actuacions que
es porten a terme al municipi.
També destaca altres elements com una partida pels interessos generats pel préstec
de Caixa de Catalunya (que són subvencionats, però han de ser avançats), una partida
corresponent a la despesa causada pel temporal de vent que va haver-hi uns mesos
enrere, i també les partides corresponents per poder fer front a les despeses de
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seguretat social dels plans ocupacionals. Destaca també la major despesa de la Policia
Local, per Serveis Socials, referent a contractació de personal a la brigada municipal
de suport per la campanya d’estiu, entre d’altres.
El Sr. Brustenga diu que no han pogut analitzar la documentació, però de tota manera,
per coherència amb el seu vot en contra al pressupost de 2009, votaran en contra
d’aquest acord.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 7 vots favorables d’I-ERC i PSC, i 5 vots
en contra de CIU.

4. APROVACIÓ EXPEDIENT D'OPERACIÓ DE CRÈDIT A LLARG TERMINI PER
FINANÇAMENT PARCIAL D'INVERSIONS 2009

El pressupost general de l’exercici actual, inclou en les seves previsions, d’un
programa d’inversions, finançades per ingressos ordinaris, subvencions, aportacions de
particulars, i per operació de crèdit.
Examinat l’estat d’execució de les inversions, fins el dia d’avui, tant de les ja
finalitzades com les que es troben en fase de realització,
Vistos els informes de Serveis Econòmics i d’Intervenció, l’operació es manté dins dels
marges de càrrega financera autoritzats per les disposicions vigents.
Es per això que aquesta Alcaldia, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del
següent
ACORD:
Primer.- Concertar amb el BBVA un préstec d’import TRES-CENTS MIL EUROS
(300.000.-€), amb les condicions següents:
- Tipus d’interès: Euribor 3M + 1,45%
- Comissió d’obertura: 0,20%
- Termini: 10 anys

L’alcalde explica que s’han rebut diferents ofertes d’altres entitats bancàries, essent el
BBVA la més favorable.
El Sr. Brustenga diu que no estan d’acord en augmentar l’endeutament municipal.
L’alcalde diu que creuen que cal aprofitar l’oportunitat d’inversió, i previsiblement per
fer-ho no caldrà vendre patrimoni, i segurament al final de l’exercici 2009,
l’endeutament serà inferior al previst inicialment.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 7 vots favorables d’I-ERC i PSC, i 5 vots
en contra de CIU.
I a dos quarts de deu, es dóna per finalitzada la sessió i s’estén aquesta acta, i jo, la
secretària, ho certifico, amb el vist-i-plau de l’Alcalde.
L’Alcalde
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