ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter:
Data:
Lloc:

Extraordinari
04/05/2017 19:30:00
Sala de Plens de l'Ajuntament

Assisteixen
Alcalde
FRANCESC BONET NIETO
Regidors
JORDI ORRIOLS VILARÓ
MONSERRAT TORRES BAJONA
ANNA Mª MONTES CABOT
FRANCESC X. DANTÍ ESPINASA
RAMON VILAGELIU RELATS
ANGEL EXOJO LOZANO
PERE CABOT BARBANY
CRISTINA GALLEGO CABANAS
ESTEVE AYMA PEDROLA
FRANCESC MONTES CASAS
ABRAHAM REQUENA RUIZ
ELVIRA MAS POBLADOR
Excusen la seva assistència
Cap
Secretària accidental
Lurdes Gimeno Maspons
Interventor accidental
Bernat Calpe Palma

A la Sala Pau Casals de la Biblioteca- Casa de Cultura Joan Ruiz i Calonja, el
dia 4 de maig de 2017, a les 19:30h es van reunir sota la Presidència del Sr.
Alcalde, els regidors que al marge es relacionen, assistits per la Secretària
accidental, a l’objecte de celebrar sessió de caràcter Extraordinari, en primera
convocatòria, del ple de l'Ajuntament.
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Obert l’acte per la presidència, es procedeix al debat dels assumptes inclosos en el
següent
ORDRE DEL DIA:
1.Aprovació inicial del pressupost general de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana i del seu Organisme Autònom Set Comunicació, així com les seves bases
d'execució i la plantilla per l'exercici 2017
2.Aprovació de l'addenda del Conveni de desplegament de l'exercici de la
competència de l'Ajuntament de gestió dels serveis de recollida i transport de les
fraccions orgànica, cartró i paper, envasos, resta, esporga i voluminosos, al
Consorci per a la Gestió dels residus del Vallès Oriental
1
Aprovació inicial del pressupost general de l'Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana i del seu Organisme Autònom Set Comunicació, així com
les seves bases d'execució i la plantilla per l'exercici 2017
Atès que el Pressupost General de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana per al
2017, tant pel que fa a l’estat d’ingressos com de despeses, les seves bases
d’execució i la plantilla de personal s’ajusten plenament en el seu contingut i
estructura al que s’assenyala a legislació d’aplicació Reial Decret 500/1990, de 20
d’abril, RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
reguladora de les Hisendes Locals, l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, pel qual
es modifica l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals i l’Ordre EHA/3565/2008, de 3
de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats
locals.
Atès que configuren els documents del pressupost i dels seus annexes tots aquells
que així es determinen a la legislació esmentada anteriorment, següents: Memòria
explicativa del contingut i de les principals variacions respecte a l’anterior;
Liquidació del pressupost de l’exercici de 2016; Annex de personal; Annex de les
inversions a realitzar; annex dels beneficis fiscals, informe econòmic financer, en el
que s’exposi les bases utilitzades per a l’avaluació dels ingressos i de les operacions
de crèdit previstes, la suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les
obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis i, en conseqüència,
l’efectiu anivellament del pressupost i informe d’estabilitat i de compliment de la
regla de la despesa.
És pels motius anteriorment exposats, que la Comissió Informativa emet dictamen
favorable sobre els antecedents exposats i, en aquest sentit, proposa al Ple de
l’Ajuntament, l’adopció dels següents acords:
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Santa Eulàlia
de Ronçana i del seu Organisme Autònom Set Comunicació i les seves bases
d’execució per l’exercici de 2017, el resum del qual per capítols és el següent:
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INGRESSOS
Capítol I: Impostos Directes
Capítol II: Impostos Indirectes
Capítol III: Taxes i Preus
Públics
Capítol
IV:
Transferències
Corrents
Capítol
V:
Ingressos
Patrimonials
Capítol
VI:
Alienació
d'Inversions Reals
Capítol VII: Transferències de
Capital
Capítol VIII: Actius Financers
Capítol IX: Passius Financers
TOTAL

Ajuntament
3.875.833,56
39.444,51

Set
Comunicació
0,00
0,00

TOTAL
Eliminacions CONSOLIDAT
0,00
3.875.833,56
0,00
39.444,51

1.438.828,39

0,00

0,00

1.438.828,39

2.034.501,13

72.600,00

-67.000,00

2.040.101,13

74.316,99

0,00

0,00

74.316,99

0,00

0,00

0,00

0,00

1.439.875,35
0,00
170.000,00
9.072.799,93

8.000,00
0,00
0,00
80.600,00

0,00
0,00
0,00
-67.000,00

1.447.875,35
0,00
170.000,00
9.086.399,93

DESPESES
Capítol I: Personal
Capítol II: Béns Corrents i
Serveis
Capítol III: Despeses de
Capital
Capítol
IV:
Transferències
Corrents
Capítol
V:
Fons
de
Contingència
Capítol VI: Inversions Reals
Capítol VII: Transferències de
Capital
Capítol VIII: Actius Financers
Capítol IX: Passius Financers
TOTAL

Ajuntament
2.563.122,55

Set
Comunicació
54.900,00

TOTAL
Eliminacions CONSOLIDAT
0,00
2.618.022,55

3.073.244,16

6.700,00

0,00

3.079.944,16

72.719,90

0,00

0,00

72.719,90

456.805,23

11.000,00

-67.000,00

400.805,23

19.673,66
2.034.753,20

0,00
8.000,00

0,00
0,00

19.673,66
2.042.753,20

0,00
0,00
852.481,23
9.072.799,93

0,00
0,00
0,00
80.600,00

0,00
0,00
0,00
-67.000,00

0,00
0,00
852.481,23
9.086.399,93

Segon.- Aprovar la plantilla de personal al servei de la Corporació corresponent a
l’exercici de 2017 que s’annexa:
ESCALA
Hab.
Caràcter
Nacional
Administració
general

SUBESCALA
Secretaria
Intervenció

CATEGORIA
Secretari
Interventor

Tècnica

T.A.G

Administrativa

Tècnica
Administració
especial
Serv.
Especials

Enginyer
tècnic
Arquitecte
Aparellador
Delineant
Sotsinspector
Sergent
Agents

GRUP SUBGRUP PLACES VACANTS
A
A1
1
1
A
A1
1
1
A
C

A1
C1

2
6

A
A
A
C
A
C
C

A2
A1
A2
C1
A2
C1
C2

1
1
1
1
1
1
12

1
2

1
1
1
2
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DENOMINACIÓ PLAÇA
Tècnic/a Serveis Joventut
Educador/a Social
Dinamitzador/a cultural
Tècnic/a Medi Ambient
Treballador/a Social
Mestre Escola Bressol
Ajudant Set Comunicació
Tècnic/a Esports
Tècnic/a
Promoció
Econòmica
Tècnic/a Comunicació
Tècnic/a Ensenyament
Psicòleg/a
Tècnic/a Aux. Biblioteca
Educador/a Escola Bressol
Encarregat/da
Brigada
d’obres
Auxiliar Administratiu/va
Aux.
Adm.
Centraleta
Policia Local
Aux. Educador/a
Bibliotecari/a
Oficial 1ª
Oficial 2ª
Conserge escola
Vigilant Poliesportiu
Personal neteja
Treballador/a Familiar
Conserge
instal·lacions
esportives
Peó Brigada
Conserge C. Cívic La Fàbrica

GRUP
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2

PLACES
1
1
1
1
1
2
2
1

VACANTS
0
0
0
0
0
0
0
0

A2
A2
A2
A1
C1
C1

1
1
1
1
3
7

1
1
1
0
0
1

C2
C2

1
4

0
4

C2
C2
C2
C2
C2
AP
AP
AP
AP

2
3
1
3
1
2
3
1
1

2
0
0
1
0
1
0
1
1

AP
AP
AP

1
9
2

0
5
1

Tercer.- Exposar al públic - un cop aprovats- el Pressupost, les seves bases
d’execució i la plantilla de personal, per un termini de 15 dies a comptar des del
següent a la publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província.
Durant l'esmentat termini els interessats podran examinar la documentació a la
secretaria de l’ajuntament i presentar els suggeriments o les reclamacions que
consideren oportú d’interposar. Amb el benentès que si transcorregut el període
d’exposició pública no es presenten reclamacions el Pressupost, les seves bases i la
plantilla de personal s’entendran aprovats definitivament.
Intervencions:
La regidora d’Economia, Montse Torras, va explicar que dins de la partida
d’ingressos els corrents augmentaven un 3,17%, arribant fins als 229.000 euros,
dels quals 240.000 eren de la sentència favorable de l’escola bressol La Font del
Rieral. També va destacar l’augment de les transferències de capital, que pujaven
un 110% gràcies a la subvenció de la Diputació de Barcelona per a la construcció del
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Torrent de les Tres Pedres. Un altre fet destacable dins d’aquest capítol d’ingressos
és el préstec de 170.000 euros, sense interessos, que la Diputació li ha concedit a
l’Ajuntament gràcies a haver baixat la ràtio d’endeutament per sota del 60%, tal i
com estableix la llei.
En el capítol de despeses, va explicar que aquestes havien augmentat un 4,71%,
arribant fins els 6.185.000 euros. Destaquen les despeses en béns corrents i
serveis, que pugen un 8,26%, fent èmfasi en mantenir el clavegueram municipal, la
conservació d’edificis i el subministrament elèctric.
Pel que fa a les inversions, explica que aquestes havien augmentat un 79%,
arribant fins els 2.034.753,20 euros. Les grans inversions per aquest 2017 seran el
Torrent de les Tres Pedres (1.090.000,40 euros), les reformes de l’escola bressol La
Font del Rieral (240.000 euros), la pavimentació del camí de vianants de la
Deixalleria i la zona urbana de Can Torras (128.000 euros) o la construcció del camí
de vianants entre Santa Eulàlia i Lliçà d’Amunt (89.807,12 euros). Torras també va
voler fer menció a la inversió que es farà en l’enllumenat municipal en zones com el
camí de la Rovira (95.000 euros), el camí dels Ametllers (25.000 euros), el camí de
la Serra (15.000 euros) o la Font de Sant Cristòfol (15.000 euros).
L’alcalde Francesc Bonet va remarcar el to continuista del pressupost 2017 respecte
el del 2016, prioritzant conceptes com el benestar social, la participació ciutadana,
el sanejament del deute, la mobilitat local i el manteniment dels carrers.
El regidor Pere Cabot, va senyalar que el seu partit hagués fet un pressupost
diferent en alguns aspectes, però que havien prioritzat la projecció que podia donar
aquest en els propers anys. “Després de 6 anys, creiem que el govern actual ha fet
un canvi de tendència i ho valorem”, va matissar.Va remarcar com una prioritat la
necessitat que l’edifici de l’escola bressol La Font del Rieral “no es deteriori més”.
El regidor Esteve Aymà, va subratllar el fet que un 70% de les inversions siguin
subvencionades per organismes externs a l’Ajuntament. Sobre la situació de l’escola
bressol La Font del Rieral, va recalcar que la baixa natalitat obligava a dedicar els
esforços a fer de l’edifici un centre de dia per a la gent gran. “Ara mateix tenim
1.242 persones, un 17,25% de la població, major de 65 anys. La previsió és que en
els propers 8 anys s’incrementi en unes 800 persones, fent que aquest edifici, tal i
com ja van anunciar al seu programa electoral, s’hagi de destinar a usos amb la
gent gran”. El regidor va emplaçar l'actual govern a pavimentar, de cara al 2018, el
recinte exterior de La Fàbrica donada la quantitat de persones que hi passaven per
allí cada dia.
La regidora Elvira Mas, va justificar el vot de la seva formació fent esment que el
pressupost 2017 era “just”, realçant el fet que es dediquin partides a serveis bàsics
com l’enllumenat, l’educació i els serveis socials. També va valorar positivament el
recent pacte entre Poble Unit i I-ERC, tot i que trobava a faltar conceptes referents
a la pobresa energètica o els desnonaments. Malgrat això, va anunciar que el seu
partit també s’hi sumaria.
El regidor Abraham Requena, va centrar la seva abstenció sobre 3 eixos. En un
primer, el per què de l’abstenció, al·ludint a la tardança d’aquests, havent passat 5
mesos de l’actual any per poder executar-lo. Va demanar a l’actual govern la
necessitat de formar una majoria de govern “sigui amb qui sigui”. El regidor
socialista també va al·ludir l’acord signat l’any 2016 entre ambdós partits, en el qual
“ells havien complert i Poble Unit no”. El segon eix, enfocat en el recent pacte signat
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entre Poble Unit i I-ERC, el va qualificar “d’acord d’intencions”, el qual no havia
tingut temps d’estudiar-se “ja que fa 4 dies que l’hem conegut a través de la pàgina
web municipal”. El tercer i últim eix, el va enfocar reclamant més atenció als
ciutadans en situació de perill d’exclusió social, les desigualtats territorials del poble
i la necessària integració del barris, el fet de no fer referència al sanejament
financer de la hisenda local i de no fer esment d’ampliar la cobertura de Canal Set
per arribar a tots els barris.
Referent a tots aquests temes, l’alcalde va explicar que el pressupost municipal
havia augmentat la despesa en benestar social en 39.000 euros, que el govern
apostava per polítiques socials i que s’invertirien 5.000 euros en col·locar noves
antenes a Canal Set per arribar a totes les llars del poble, a més a més, va voler
puntualitzar que “presentar un pressupost al maig no vol dir que sigui més dolent
que fer-ho al gener. I que no tenint una majoria, però aprovar un pressupost amb
12 sobre 13 regidors demostrava que aquests eren uns bons pressupostos”.
Sotmesa la moció a votació aquesta s’aprova per:
Vots a favor: 5 PU, 4 I-ERC, 2 PdeCAT, 1 ICV-EUAI
Vots en contra:Abstencions: 1 PSC
2 Aprovació de l'addenda del Conveni de desplegament de l'exercici de la
competència de l'Ajuntament de gestió dels serveis de recollida i transport
de les fraccions orgànica, cartró i paper, envasos, resta, esporga i
voluminosos, al Consorci per a la Gestió dels residus del Vallès Oriental
Atès que en el Ple de la Corporació de data 26 de gener de 2017 es va acordar
delegar el servei de recollida d’escombraries municipals al Consorci per a la Gestió
de Residus del Vallès Oriental, d’acord amb el text del conveni que s’adjuntava i que
s’aprovava en el mateix acord.
Atès que aquest conveni, concretament a l’Annex I, s’estableixen les condicions
tècniques del servei així com el seu cost, que ascendeix a un import anual de
255.077,90 euros.
Atès que transcorreguts tres mesos des de l’inici del servei, els serveis tècnics
municipals han constatat una necessitat d’increment d’hores de dedicació del
personal al servei, així com l’increment de la freqüència de recollida de voluminosos.
Atès el que preveu el conveni en el seu pacte Tercer, relatiu a la possibilitat de
modificar l’Annex I, previ acord d’ambdues parts.
Donat que es troba justificada la necessitat d’aquestes modificacions tècniques i
econòmiques, i que ha estat requerit al prestador del servei per al càlcul del nou
import un cop valorades econòmicament les necessitats esmentades,
Emesos els informes corresponents des de l’àrea de Medi Ambient i la Intervenció
Municipal, que informen favorablement la revisió de l’import pressupostat, amb la
incorporació dels increments de servei esmentats.
D’aquesta revisió en resulten dos valoracions econòmiques:
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1. Valoració econòmica per a la incorporació de l’increment de cost derivat de
les hores de més del personal que realitza el servei de recollida
d’escombraries, i que ascendeix a un suplement anual de 3.241,74 euros, i
que serà d’aplicació a partir de la data d’inici del servei, el 26 de gener de
2017.
2. Valoració econòmica per a la prestació d’una segona recollida de voluminosos
cada mes que ascendeix a un total anual de 6.150,66 euros, i que s’iniciarà a
partir del mes de maig 2017.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar l’addenda del Conveni de desplegament de l’atribució de la
competència de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana de gestió dels serveis de
recollida i transport de les fraccions d’orgànica, cartró i paper, envasos, resta,
esporga i voluminosos al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental
que reflecteixi el següent:
-

Apartat 1. La freqüència de dos cops al mes de recollida de voluminosos.
Apartat “Calendari del servei” la nova freqüència de voluminosos amb els
dies en què es prestarà el servei i les hores de dedicació del personal de
recollida.
Apartat “Pressupost” els dos nous pressupostos provinents de les valoracions
econòmiques (el de la recollida que incorpora les hores reals de dedicació del
servei i el de la recollida extra mensual de voluminosos).

Segon.- Establir que el suplement per a l’increment d’hores de personal és de
3.241,74 euros i el suplement per la major freqüència de recollida de voluminosos
és de 6.150,66 euros anuals.
Tercer.- Establir com a inici de la nova freqüència de recollida de voluminosos, el dia
1/5/2017 i per al nou volum de dedicació de personal, la data d’inici del servei.
Quart.- Facultar expressament l’Alcalde per a la signatura de l’addenda al conveni.
Cinquè.- Donar trasllat del present acord al Consorci per a la Gestió de Residus del
Vallès Oriental, per a la signatura de l’Addenda, així com SAVOSA, prestadora del
servei.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat
I a les 20:45 es dóna per finalitzada la sessió i s’estén aquesta acta, i jo, la
secretària accidental, ho certifico, amb el vist-i-plau de l’Alcalde.

L’Alcalde

Lurdes Gimeno Maspons

Francesc Bonet Nieto
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