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

Ordinari
27/05/2021
sala de plens

Assisteixen:
Alcalde:
Francesc Bonet Nieto
Regidors:
Anna Ma Montes Cabot
Jordi Orriols Vilaró
Ana Viura Rodilla
Manel Imedio Bernardo
Marta Dominguez Gasco
Jordi Carreras Arisa
Monica Pons Vilaseca
Pol Guerra Imedio
Ramon Vilageliu Relats
Cristina Gallego Cabanas
Susana Barroso Valverde
Abraham Requena Ruiz
Excusen la seva assistència:
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 , a les 19:18 h es van reunir sota la Presidència del Sr. Alcalde, els regidors que
al marge es relacionen, assistits per la Secretària accidental, a l’objecte de celebrar
sessió de caràcter Ordinari, en primera convocatòria, del ple de l'Ajuntament.
Obert l’acte per la presidència, es procedeix al debat dels assumptes inclosos en el
següent
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació acta
2. Informació diversa
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3. Donar compte dels Decrets i Resolucions d’Alcaldia
4. Modificació de l’ordenança fiscal 8 que regula la taxa per la prestació dels
serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les
empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o
declaració responsable, així com pels controls posteriors a l’inici de l’activitat,
els controls periòdics i les revisions periòdiques 2021
5. Cessió d'ús d'un espai de treball a favor de l'Organisme de Gestió Tributària
de la Diputació de Barcelona
6. Modificació de Crèdit 8/2021 Crèdit Extraordinari amortització anticipada
préstec
7. Modificació de Crèdit 9/2021: Crèdit Extraordinari i Suplement de Crèdit
finançat amb RTDG
8. Modificació de Crèdit 10/2021: Transferència de Crèdit diferents àrees de
despesa
9. Modificació de Crèdit OA 1/2021 Suplement de Crèdit - Aplicació OPAS 2020
10. Modificació plantilla personal laboral- amortització plaça auxiliar educador/a i
reconversió en plaça de mestre/a
11. Mocions
11.1 Moció que presenta el grup municipal de C’s, contra els nous peatges a
les
autovies i autopistes de l’estat després de la seva liberalització
12. Afers urgents i sobrevinguts
13. Precs i preguntes

1.- Aprovació acta
S’aprova l’acta del ple ordinari de 25 de març de 2021
2.- Informació diversa
L’alcalde informa que actualment hi ha 7 casos de covid al municipi, i que en total
des del març de 2020 se n’han comptabilitzat 419.
Informa també de l’inici procés participatiu sobre la proposta d’usos
l’equipament Font del Rieral

de

2.-Donar compte dels decrets i les resolucions d'alcaldia
L’alcalde dona compte dels decrets i resolucions d’alcaldia del mes de març i abril de
2021, que inclouen els números del 74 al 168
3.- Modificació de l’ordenança fiscal 8 que regula la taxa per la prestació
dels serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les
empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o
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declaració responsable, així com pels controls posteriors a l’inici de
l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques 2021
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 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.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes 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.
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 text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Vista la Memòria de l’Alcaldia, es proposa al Ple l’adopció dels següents
Es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2021 i següents, la modificació
de l’Ordenança fiscal 8 Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a
prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels controls
posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques
2021:
Article 6.- Quota tributària
La quantia de la taxa serà la resultant d’aplicar les següents tarifes:
CONCEPTE
1. Certificació o informe urbanístic de compatibilitat del
projecte o l’activitat projectada amb el planejament
urbanístic.
2. Procediment de consulta prèvia, amb informe tècnic
3. Tramitació sol·licitud compatibilitat urbanística amb
tramitació a la Comissió Territorial d’Urbanisme
4a. Tramitació de procediment de llicència ambiental
municipal d’activitats (annex II segons LPCA) exercides
en locals tancats o recintes amb una superfície de fins a
500 m2 construïts, o de llur modificació substancial.
4b. Tramitació de procediment de llicència ambiental
municipal d’activitats (annex II segons LPCA) exercides

TIPUS
IMPOSITIU
115,98 €
77,33 €
475,65 €
1.939,24 €

2.424,24 €
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CONCEPTE
en locals tancats o recintes amb una superfície superior
a 500 m2 construïts i inferior o igual als 1.000 m2
construïts, o de llur modificació substancial.
4c. Tramitació de procediment de llicència ambiental
municipal d’activitats (annex II segons LPCA) exercides
en locals tancats o recintes amb una superfície superior
a 1000 m2 construïts, o de llur modificació
substancial.
5. Certificat ambiental emès pels tècnics municipals
previ a la presentació de la comunicació ambiental.
6. Informe preventiu en matèria d’incendis emès pels
tècnics municipals (llei 3/2010).
7. Acte de comprovació en matèria d’incendis emès pels
tècnics municipals (llei 3/2010).
8a. Tramitació de procediment
de comprovació de
comunicació prèvia d’activitats amb incidència ambiental
(annex III segons LPCA) exercides en locals tancats o
recintes amb una superfície de fins a 500 m2
construïts, o de llur modificació substancial.
8b. Tramitació de procediment
de comprovació de
comunicació prèvia d’activitats amb incidència ambiental
(annex III segons LPCA) exercides en locals tancats o
recintes amb una superfície superior a 500 m2
construïts i inferior o igual a 1000 m2 construïts, o
de llur modificació substancial.
8c. Tramitació de procediment
de comprovació de
comunicació prèvia d’activitats amb incidència ambiental
(annex III segons LPCA) exercides en locals tancats o
recintes amb una superfície superior a
1000 m2
construïts, o de llur modificació substancial.
9a. Tramitació del procediment de llicencia d’obertura
d’establiments o de llur modificació substancial per dur a
terme espectacles públics i activitats recreatives en
locals o recintes tancats amb una superfície de fins a
500 m2 construïts, o de llur modificació substancial.
9b. Tramitació del procediment de llicencia d’obertura
d’establiments o de llur modificació substancial per dur a
terme espectacles públics i activitats recreatives en
locals o recintes tancats amb una superfície superior a
500 m2 construïts i inferior o igual als 1.000 m2
construïts, o de llur modificació substancial.
9c. Tramitació del procediment de llicencia d’obertura
d’establiments o de llur modificació substancial per dur a
terme espectacles públics i activitats recreatives en
locals o recintes tancats amb una superfície superior a
1000 m2 construïts, o de llur modificació substancial.
10. Tramitació del procediment de comprovació de les
comunicacions previstes al Decret 112/2010 del 21
d’agost pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles
públics i activitats recreatives.
11a. Tramitació del procediment de comprovació de la
comunicació per l’obertura d’establiments de l’annex

TIPUS
IMPOSITIU

2.424,24+1,24 € x m2
addicional

540,26 €
190,76 €
190,76 €
948,79 €

1.428,79€

1.428,79€ +0,96 € x m2
addicional

1.348,79 €

1.828,79 €

1.828,79 € + 1,19 € x m2
addicional

171,40 €

683,52 €
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CONCEPTE

TIPUS
IMPOSITIU

II de la Llei 16/2015, de 21 de juliol de l’activitat
administrativa amb una superfície de fins a 500 m2
construïts.
11b. Tramitació del procediment de comprovació de la
comunicació per l’obertura d’establiments de l’annex 1.092,80 €
II de la Llei 16/2015, de 21 de juliol de l’activitat
administrativa amb una superfície superior a 500 m2
construïts i inferior o igual a 1000 m2 construïts, o
de llur modificació substancial.
11c. Tramitació del procediment de comprovació de la
comunicació per l’obertura d’establiments de l’annex 1.092,80€ +0,81 € x m2
II de la Llei 16/2015, de 21 de juliol de l’activitat addicional
administrativa amb una superfície superior a 1000 m2
construïts, o de llur modificació substancial.
12. Tramitació del procediment de comprovació de la
comunicació per l’obertura d’establiments de l’annex 283,52 €
I de la Llei 16/2015, de 21 de juliol de l’activitat
administrativa.
13. Tramitació del procediment de revisió de llicència 1.030,60 €
ambiental municipal (annex II segons LPCA).
14. Tramitació del procediment de revisió de llicència 730,60 €
d’obertura d’establiments per dur a terme espectacles
públics i activitats recreatives.
15. Tramitació del procediment de control inicial de les
activitats sotmeses a llicència ambiental municipal quan 730,60 €
el control el duen a terme tècnics municipals.
16. Tramitació del procediment de revisió de llicència 730,60 €
d’obertura d’establiments per dur a terme espectacles
públics i activitats recreatives.
17. Tramitació del procediment de comprovació de la
comunicació de canvis no substancials amb incidència 25% de la taxa corresponent
ambiental de les activitats i instal·lacions subjectes a
llicència ambiental.
18. Tramitació del procediment de comprovació de 50% de la taxa corresponent
modificacions substancials d’activitats sotmeses al regim
de comunicació ambiental.
19. Tramitació del procediment de comprovació de 25% de la taxa corresponent
modificacions no substancials d’activitats sotmeses al
regim de comunicació ambiental.
20. Tramitació del procediment de comprovació de canvi
de titularitat de la llicencia o dels efectes de 213,52 €
comunicació.
21. Instal·lació d’antenes de telefonia.
2.757,19 €
22. Instal·lació casetes pirotècnia.
595,25 €
23. Instal·lació dipòsits GLP.
139,29 €
24. Tramitació del procediment de nucli zoològic.
190,80 €
En cas d’explotacions ramaderes, la taxa es calcularà prenent com a base
computable la superfície coberta destinada a estabulació del bestiar.
En cas d’activitats puntuals no regulades al present article i que no tenen l’obligació
de liquidar taxa, l’autorització estarà subjecte a la constitució d’un dipòsit de 100
euros per garantir la correcta retirada de la senyalització per part dels
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organitzadors. El compliment d’aquesta obligació serà verificat per part dels serveis
territorials de l’ajuntament.
Segon.- L’acord definitiu en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2021, així com el text refós aprovat, serà
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord
provisionals, així com el text complet de la Ordenança fiscal modificada, 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 del text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març , 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.
Quart.- Si en el termini d’exposició pública no es presenten al·legacions, la
modificació de la Ordenança Fiscal 2021 es considerarà aprovada.
Intervencions:
La regidora Marta Dominguez explica la modificació de l’ordenança que consisteix
que en el cas d’activitats puntuals no regulades al present article i que no tenen
l’obligació de liquidar taxa, l’autorització estarà subjecte a la constitució d’un dipòsit
de 100 euros per garantir la correcta retirada de la senyalització per part dels
organitzadors.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada per unanimitat
5.- Cessió d'ús d'un espai de treball a favor de l'Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona
El Ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana va acordar la delegació en la
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres
ingressos de dret públic del citat Ajuntament.
Per dur a terme les funcions encomanades, l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
està en disposició d’autoritzar a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona (ORGT en endavant) l’ús de l'espai de treball, què està situat a l’edifici
consistorial, a la Carretera de La Sagrera, 3, a la planta baixa.
Aquesta autorització compleix allò que estableixen els articles 92.1, 2, i 4) de la Llei
33/2003, del 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques, l'art.
218.4 del Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 108, del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny, i els articles 53 i següents del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat
pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, sobre les autoritzacions i la destinació dels béns
públics.
Vist que la Junta de Govern Local en sessió de caràcter Ordinari de data 17 de
desembre de 2020, va adoptar entre d’altres el següent acord:
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Primer.- AUTORITZAR, amb efectes en data 9 de desembre de 2020,
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona per a l’ús d'un
espai de treball, situat a l’edifici consistorial, a la Carretera de La Sagrera, 3, a
la planta baixa, que fa aproximadament uns 12,55 mts2, perquè hi dugui a
terme la prestació del servei de gestió i recaptació dels ingressos de dret públic
de l'Ajuntament, d’acord amb la delegació aprovada pel Ple municipal.
Segon.- ESTABLIR que l’autorització temporal d’ús de l'espai de treball (...)
Atès que a data 12 d’abril de 2021, el Servei de Coordinació Contractació de l’ORGT
va fer arribar als Serveis Econòmics de la Corporació el model d’autorització d’ús
d’un espai (definitiu) de treball a favor de l’ORGT.
Es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- AUTORITZAR l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
per a l’ús d’un espai de treball de 12,55 m² en l’immoble què està situat al carrer
Sagrera núm. 3 de Santa Eulàlia de Ronçana, perquè hi dugui a terme la prestació del
servei de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic de
l'Ajuntament, d’acord amb la delegació aprovada pel Ple municipal.
Segon.- ESTABLIR que l’autorització d’ús de l'espai de treball, es regirà per les
següents condicions:
a) L’autorització va ser efectiva a partir del dia 9 de desembre de 2020 i finalitzarà
quan l’ORGT deixi de prestar els serveis que la motiven. No obstant això, si per
causes d’interès, l’Ajuntament necessités ocupar l’espai autoritzat per a la
prestació de serveis municipals, el podrà igualment recuperar en qualsevol
moment, prèvia audiència a l’ORGT amb una antelació mínima de tres mesos.
En aquest cas i sempre que sigui possible, es facilitarà a l’ORGT un altre espai
de característiques anàlogues. Al finalitzar l’autorització, l’ORGT deixarà lliures i
vacus i a disposició de l’Ajuntament els béns que han estat el seu objecte.
b) L’autorització s’efectua als únics i exclusius efectes que l’ORGT pugui
desenvolupar els serveis de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels
ingressos de dret públic que li siguin encarregats per aquesta Corporació. El
personal que hagi de dur a terme aquestes funcions podrà utilitzar lliurement
l’espai cedit i, en cas de no estar ja inclosos, els serveis i elements comuns
com ara accessos, escales, lavabos i espais tipus sala de descans.
c) L’autorització s’entén efectuada de forma exclusiva a l’ORGT. L’espai autoritzat
per a un lloc de treball, no es podrà cedir ni traspassar a terceres persones no
relacionades amb l’ORGT. Quan es duguin a terme activitats no previstes ni
expressament autoritzades, l’Ajuntament estarà facultat per a rescindir
l’autorització, prèvia audiència a l’ORGT.
d) L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana garantirà el bon estat i neteja de
l'espai cedit i de les seves instal·lacions durant tot el temps de duració de
l'autorització. També correspondrà a l’Ajuntament garantir el subministrament
d’energia elèctrica i aigua.
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e) Com a compensació per l’ús d’aquest espai l'Organisme abonarà a l'Ajuntament
de Santa Eulàlia de Ronçana, una quantitat semestral màxima de 1.390,47
euros.
Aquesta xifra resulta de sumar a la quantitat de 654,35 euros, que es satisfarà
com a compensació per l’ús de l’espai autoritzat, un màxim de 736,12 euros
per compensar les despeses que hagi hagut d’afrontar durant el semestre
l’Ajuntament pel manteniment de l’espai i instal·lacions i per la provisió dels
serveis necessaris pel desenvolupament de les funcions delegades. En cas de
que l’Ajuntament no estigui suportant efectivament alguna de les despeses que
tot seguit es relacionen, s’haurà de deduir la quantitat corresponent a la/es
mateixa/es d’acord amb aquest detall:
a. Manteniment dels aparells de climatització i sistema elèctric - 9,72 euros
b.
Subministrament d’electricitat - 66,31 euros
c.
Subministrament d’aigua - 21,27 euros
d.
Servei de neteja dels espais utilitzats - 490,67 euros
e.
Manteniment del sistema d’alarmes - 46,12 euros
f.
Manteniment dels sistemes de prevenció d’incendis - 2,03 euros
f) L’Ajuntament defuig tota responsabilitat penal, fiscal, laboral i administrativa,
tan directa com solidària, pels actes o contractes que l’ORGT titular d’aquesta
autorització realitzi o atorgui amb persona física o jurídica amb motiu de
l’objecte de l’autorització en qüestió. Ambdues parts fan reconeixement mutu
de no existir cap relació de dependència entre elles.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona per a la seva corresponent acceptació.”
Quart.- Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha
dictada en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta
notificació.
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciósadministratiu davant els jutjats contenciosos-administratius de la província de
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció
de la notificació corresponent.
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci
administratiu –silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data
de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la
interposició del recurs contenciós-administratiu serà de sis mesos a comptar des de
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.
Intervencions:
L’alcalde explica que la cessió d’aquest espai de treball dins l’edifici de l’Ajuntament
com a oficina de recaptació de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona, per la prestació del servei de recaptació de l’Ajuntament, garanteix la
continuïtat del servei dins del municipi.
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El regidor Abraham Requena de SER-CP, comenta que votarà a favor, i celebra que
d’aquesta manera el servei de recaptació i les persones que hi treballen es quedin a
Santa Eulàlia.
La regidora Cristina Gallego d’I-ERC se suma al comentari del regidor Abraham i diu
que també votaran a favor.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada per unanimitat
6.- Modificació de
anticipada préstec

Crèdit

8/2021

Crèdit

Extraordinari

amortització

La modificació de crèdits número 8/2021 del pressupost de l’Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana implica un crèdit extraordinari per dotar una aplicació
pressupostària no existent al pressupost 2021 finançada amb Romanent de
Tresoreria per Despeses Generals.
Vist el decret d’incoació de l’expedient de a la Modificació de Crèdit 8/2021.
Vist l’informe d’intervenció en relació a la Modificació de Crèdit 8/2021.
Vist el que disposen l’article 169, 170, 171 i següents del RDL 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i les
bases d’execució del pressupost per a l’any 2021.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la Modificació de Crèdit 8/2021 de crèdit extraordinari per crear
una aplicació pressupostària en el pressupost de despeses per reconèixer una
despesa no prevista inicialment al pressupost de l’entitat i que no pot esperar a ser
reconeguda l’exercici següent.
En concret, la despesa que caldrà aplicar en la present modificació és l’amortització
anticipada parcial d’un préstec amb l’objectiu que els exercicis 2022 i 2023 s’hagin
de destinar menys recursos pressupostaris per amortitzar deute financer.
La modificació serà la següent:

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 8 - 2021
CRÈDIT EXTRAORDINARI
Despeses en augment
Aplicació

Concepte

Consignació
Consignació
Inicial
Modificació Final

AMORTITZACIÓ
PRÉSTEC
6
011 SANTANDER (2019/1/SAN038) 0,00
911038
(ORD 225)
Total increment

500.000,00

500.000,00

500.000,00
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Finançament
Consignació
Consignació
Actual
Modificació Final

Aplicació

Concepte

87000

ROMANENT DE TRESORERIA
153.842,75
PER DESPESES GENERALS

500.000,00

653.842,75

Total increment
500.000,00
NOTA_A la consignació actual de RTDG es tenen en compte les modificacions prèvies,
tant les
definitives com les que estan en exposició pública
Segon.- Publicar l’acord per anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d’anuncis de la Corporació, per tal de realitzar el tràmit d’informació pública, durant
quinze dies hàbils que estarà exposat a les oficines municipals, i en cas que no es
presenti cap al·legació esdevindrà l’aprovació definitiva sense necessitat d’acord
ulterior, d’acord amb la forma i terminis establerts al RDL 2/2004 TRLRHL i RD
500/1990.
Tercer.- Procedir a efectuar tots els tràmits oportuns per amortitzar anticipadament
l’import de 500.000 euros del préstec SANTANDER (2019/1/SAN038) amb un import
pendent d’amortització actual de 1.033.140,84 euros.
Quart.- Comunicar el present acord a l’àrea econòmica.
Intervencions:
La regidora Marta Dominguez, explica que la modificació de crèdit és per
l’amortització anticipada parcial d’un préstec amb l’objectiu que els exercicis 2022 i
2023 s’hagin de destinar menys recursos pressupostaris per amortitzar deute
financer, i que s’assoliria una ràtio d’endeutament del 13,37%.
El regidor Ramon Vilageliu, comenta que tot i que hi votaran a favor, els sembla
un pèl excessiu, ja que amb aquests diners es podrien invertir en molts projectes
pel poble, per exemple en el bus municipal, casal de joves etc.
El regidor Abraham Requena, diu que també hi votarà a favor i que considera que
la ràtio d’endeutament permet fer inversions, però caldria que en fossin moltes més.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada per unanimitat
7.- Modificació de Crèdit 9/2021: Crèdit Extraordinari i Suplement de Crèdit
finançat amb RTDG
La modificació de crèdit número 9/2021 del pressupost de l’Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana implica un crèdit extraordinari per crear una aplicació
pressupostària no existent l’exercici 2021 per despeses de capítol VI Inversions
Reals que no té aplicació pressupostària creada el 2021. També implica tres
suplements de crèdit per dotar de més crèdit una aplicació de capítol IV
Transferències corrents i dues de capítol VI Inversions Reals amb saldo insuficient.
Vist el decret d’incoació de l’expedient de modificació de crèdit 9/2021.
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Vist l’informe d’Intervenció de l’expedient de modificació de crèdit 9/2021.
Vist el que disposen l’article 169, 170, 171 i següents del RDL 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i les
bases d’execució del pressupost per a l’any 2021.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la Modificació de Crèdit 9/2021 de crèdit extraordinari per crear
una aplicació pressupostària no existent l’exercici 2021 per despeses de capítol VI
Inversions Reals que no té aplicació pressupostària creada el 2021. També implica
tres suplements de crèdit per dotar de més crèdit una aplicació de capítol IV
Transferències corrents i dues de capítol VI Inversions Reals amb saldo insuficient.
La modificació serà la següent:
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 9 - 2021
CRÈDIT EXTRAORDINARI
Despeses en augment
Aplicació

Consignació
Consignació
Inicial
Modificació Final

Concepte

1 920 60000 ADQUISICIÓ SOLAR

0,00

70.000,00

Àrea de despesa Actuacions de
caràcter general

70.000,00

Total increment

70.000,00

70.000,00

Finançament
Aplicació

Concepte

87000

ROMANENT DE TRESORERIA
DESPESES GENERALS

Consignació
Consignació
Actual
Modificació Final
PER

653.842,75

70.000,00

Àrea de despesa Deute Públic

70.000,00

Total increment

70.000,00

723.842,75

SUPLEMENT DE CRÈDIT
Despeses en augment
Aplicació

Concepte

Consignació
Consignació
Inicial
Modificació Final

1
151
641002
VISOR PÚBLIC POUM
9.075,00
1
160
619005
CLAVEGUERAM TORRENT CAN BARÓ
12.000,00
3
1722 APORTACIÓ CONVENI PREVENCIÓ I 5.500,00

5.100,00

14.175,00

16.000,00
5.500,00

28.000,00
11.000,00
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MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 9 - 2021
466006
EXTINCIÓ INCENDIS ADF ALZINA
Àrea de despesa Serveis Públics
Bàsics

26.600,00

Total increment

26.600,00

Finançament
Aplicació

Concepte

87000

ROMANENT DE TRESORERIA
DESPESES GENERALS

Consignació
Consignació
Actual
Modificació Final
PER

723.842,75

Àrea de despesa Deute Públic

26.600,00

750.442,75

26.600,00

Total increment
26.600,00
NOTA_A la consignació actual de RTDG es tenen en compte les modificacions prèvies, tant les
definitives com les que estan en exposició pública com les aprovades prèviament al present Ple
Segon.- Publicar l’acord per anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d’anuncis de la Corporació, per tal de realitzar el tràmit d’informació pública, durant
quinze dies hàbils que estarà exposat a les oficines municipals, i en cas que no es
presenti cap al·legació esdevindrà l’aprovació definitiva sense necessitat d’acord
ulterior, d’acord amb la forma i terminis establerts al RDL 2/2004 TRLRHL i RD
500/1990.
Tercer.- Comunicar el present acord a l’àrea econòmica.
Intervencions:
La regidora Marta Dominguez, explica la modificació de Crèdit 9/2021 de Crèdit
Extraordinari i Suplement de Crèdit finançat amb RTDG que implica un crèdit
extraordinari per crear una aplicació pressupostària no existent l’exercici 2021per
l’adquisició d’un solar, i tres suplements de crèdit per dotar de més crèdit una
aplicació de capítol IV per l’aportació al conveni de prevenció i extinció d’incendis de
l’ADF l’Alzina i dues de capítol VI Inversions Reals, per un visor públic del POUM, i
clavegueram del Torrent de Can Baró.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb el següents vots:
A favor: 9 de PU, 2 I-ERC i 1 SER-CP
Abstencions:1 C’S
En contra:
8.- Modificació de Crèdit 10/2021: Transferència de Crèdit diferents àrees
de despesa
La modificació de crèdit número 10/2021 del pressupost de l’Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana implica una transferència de crèdit entre aplicacions
pressupostàries de diferent àrea de despesa, en concret entre l’àrea 9 l’àrea 1.
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En concret, la despesa que transferir a la present modificació són crèdits de
personal que es considera que són reduïbles sense pertorbació del servei que
transferiran crèdit a l’aplicació pressupostària de neteja de l’equipament de la policia
local.
Vist el decret d’incoació de l’expedient de a la Modificació de Crèdit 10/2021.
Vist l’informe d’intervenció en relació a la Modificació de Crèdit 10/2021.
Vist el que disposen l’article 169, 170, 171 i següents del RDL 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i les
bases d’execució del pressupost per a l’any 2021.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la Modificació de Crèdit 10/2021 de transferència de crèdit entre
aplicacions pressupostàries de diferents àrees de despesa en concret entre l’àrea 9
l’àrea 1.
La modificació serà la següent:
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 10 - 2021
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT: DIFERENT
ÀREA
Increment de despeses
Aplicació

Concepte

1
130
227000
SERVEI NETEJA POLICIA
Àrea
despesa
PÚBLICS BÀSICS

Consigna Modificac
ció Actual ió

Consignaci
ó Final

1.289,17

10.089,17

SERVEIS
8.800,00

Total augments
Despeses en disminució
Aplicació

8.800,00

Concepte

RETRIBUCIONS
BÀSIQUES
3
920 FUNCIONARIS
A1
120000
ADMINISTRACIÓ GENERAL
COMPLEMENT
DE
DESTÍ
3
920 FUNCIONARIS ADMINISTRACIÓ
121000
GENERAL
COMPLEMENT
ESPECÍFIC
3
920 FUNCIONARIS ADMINISTRACIÓ
121010
GENERAL
Àrea despesa ACTUACIONS
DE CARÀCTER GENERAL

8.800,00
Consigna Modificac
ció Actual ió

Consignaci
ó Final

62.284,52

-3.600,00

58.684,52

54.855,04

-1.600,00

53.255,04

117.586,4
1

-3.600,00

113.986,41

-8.800,00
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MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 10 - 2021
Total reduccions

-8.800,00

Segon.- Publicar l’acord per anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d’anuncis de la Corporació, per tal de realitzar el tràmit d’informació pública, durant
quinze dies hàbils que estarà exposat a les oficines municipals, i en cas que no es
presenti cap al·legació esdevindrà l’aprovació definitiva sense necessitat d’acord
ulterior, d’acord amb la forma i terminis establerts al RDL 2/2004 TRLRHL i RD
500/1990.
Tercer.- Comunicar el present acord a l’àrea econòmica.
Intervencions:
La regidora Marta Dominguez, explica que la modificació de crèdit implica una
transferència de crèdit entre aplicacions pressupostàries de diferent àrea de
despesa, en concret a l’aplicació pressupostària de neteja de l’equipament de la
policia local.
La regidora Cristina Gallego de I-ERC, demana a que es deu aquest increment.
L’alcalde li respon que el motiu ha estat la pandèmia de la Covid-19.
El regidor Abraham Requena de SER-CP, comenta que li sembla correcte la despesa
i aprofita per demanar que s’arregli l’equipament de les dependències de la Policia
Local.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada per unanimitat
9.- Modificació de Crèdit OA 1/2021 Suplement de Crèdit - Aplicació OPAS
2020
La modificació de crèdit número 1/2021 del pressupost de l’Organisme Autònom Set
Comunicació implica suplement de crèdit a una aplicació pressupostària existents
l’exercici 2021 finançades amb Romanent de Tresoreria per Despeses Generals per
aplicar despeses Pendents d’Aplicar de l’Exercici 2020.
Vista el decret d’incoació relacionat amb la present modificació de crèdit.
Vist l’informe d’Intervenció relacionat amb la present modificació de crèdit.
Vist el que disposen l’article 169, 170, 171 i següents del RDL 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i les
bases d’execució del pressupost per a l’any 2021.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la Modificació de Crèdit OA 1/2021 de suplement de crèdit per
aplicar les Operacions Pendents d’Aplicar al pressupost corresponent a l’exercici
2020.
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MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 1- 2021
SUPLEMENT DE CRÈDIT
Despeses en augment
Aplicació

Concepte

Consignació
Consignació
Modificació
Actual
Final

491
160000

QUOTES SEGURETAT SOCIAL

14.500,00

Total increment

3.637,57

18.137,57

3.637,57

Finançament
Aplicació

Concepte

87000

ROMANENT
DE
TRESORERIA
DESPESES GENERALS

Consignació
Consignació
Modificació
Inicial
Final
PER

0,00

Total increment

3.637,57

3.637,57

3.637,57

Segon.- Publicar l’acord per anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d’anuncis de la Corporació, per tal de realitzar el tràmit d’informació pública, durant
quinze dies hàbils que estarà exposat a les oficines municipals, i en cas que no es
presenti cap al·legació esdevindrà l’aprovació definitiva sense necessitat d’acord
ulterior, d’acord amb la forma i terminis establerts al RDL 2/2004 TRLRHL i RD
500/1990.
Tercer.- Aprovar i aplicar les despeses següents al pressupost de l’Organisme
Autònom Set Comunicació per a l’exercici 2021:
IMPORT
1.776,07
1.861,50

CONCEPTE
SEGURETAT SOCIAL NOVEMBRE 2020
SEGURETAT SOCIAL DESEMBRE 2020
FACTURES PENDENTS APLICAR A 31/12/2020 APLICADES AL
3.637,57
PRESSUPOST 2021
Quart.- Comunicar el present acord a l’àrea econòmica.
Intervencions:
La regidora Marta Dominguez, explica que la modificació de crèdit número 1/2021
del pressupost de l’Organisme Autònom Set Comunicació implica suplement de
crèdit a una aplicació pressupostària existent l’exercici 2021 finançades amb
Romanent de Tresoreria per Despeses Generals per aplicar despeses pendents
d’aplicar de l’exercici 2020, que corresponen a les quotes de la Seguretat Social de
dos mesos de 2020.
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada amb el següents vots:
A favor: 9 de PU, 2d’I-ERC i 1 de C’S
Abstencions: 1 SER-CP
En contra:
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10.- Modificació plantilla personal laboral- amortització plaça auxiliar
educador/a i reconversió en plaça de mestre/a
Vist que la relació de places de la plantilla de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana s’ha confeccionat en compliment del que disposen, entre d’altres, les
següents normes:
-

La Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció
Pública.

-

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

-

Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un
Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents en matèria de
Funció Pública.

-

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Atès que a la plantilla hi figura una plaça d’auxiliar educadora d’escola bressol, amb
una dedicació del 100% de la jornada laboral, que actualment està vacant.
Vist que l’article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals, disposa que la plantilla es pot
modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost si es tracta d’establir nous
serveis, ampliar, suprimir o millorar els existents, quan aquestes actuacions no
puguin esperar l’exercici següent, com també si la modificació respon a criteris
d’organització administrativa interna.
Atès l’informe emès en data 17 de maig per la Tècnica d’Educació, sobre les
necessitats organitzatives de l’Escola Bressol Municipal, en què proposa reconvertir
la plaça d’auxiliar educador/a vacant, en una plaça de mestre/a pel curs 2021/2022.
Vist l’informe de l’Interventor sobre la consignació pressupostària, per aprovar la
despesa relacionada amb la modificació de la plantilla proposada.
Vist l’article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim
Local, en el qual disposa que el Ple és l’òrgan per aprovar la plantilla de personal;
Es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Modificar la plantilla de personal laboral de la corporació en el sentit de
amortitzar una plaça d’auxiliar educador/a de categoria C2 i crear una plaça de
mestre/a de categoria A2.
Segon.- Imputar la despesa amb càrrec a les partides corresponents del pressupost
vigent.
Tercer.- Procedir a donar-ne l’oportuna publicitat de conformitat amb la legislació
vigent i a comunicar la modificació als òrgans competents de les diferents
administracions.
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Intervencions:
El regidor Jordi Orriols explica que es pretén reconvertir una vacant en una plaça i
passar de dos a tres mestres, ja que, tot i l’augment del cost que representa uns
10.000 euros, la fotografia final de l’escola bressol és millor i més adequada a les
necessitats del municipi.
El regidor Ramon Vilageliu d’I-ERC manifesta que votaran afirmativament i aprofita
per comentar que Santa Eulàlia és un poble educador i, per tant, quanta més
qualitat tingui l’escola bressol, molt millor.
Sotmesa la proposta a votació aquesta s’aprova per unanimitat
11.- Mocions
11.1 Moció que presenta el grup municipal de C’s, contra els nous peatges a
les autovies i autopistes de l’estat després de la seva liberalització.
Es retira la moció i s’acorda passar-la al següent ple
12.- Afers urgents i sobrevinguts
No n’hi ha
13.- Precs i preguntes
Preguntes d I-ERC
1.- Podeu informar de quina és la situació del procés participatiu sobre
l'edifici La Font del Rieral?, quines son les propostes finalistes quin % de
participació hi ha hagut ? Altres informacions rellevants.
La regidora de Participació, Marta Domínguez, va explicar que els criteris d’avaluació
de les propostes es poden trobar a les bases i a la plataforma Decidim i que ha
format part de la fase d’avaluació tot el personal tècnic de l’Ajuntament.
2.- Com està la concessió i manteniment de Pinedes Castellet?
El regidor d’Esports, Pol Guerra, explica que la licitació va acabar el 15 de maig i, a
petició de l’empresa concessionària, i que s’ha pactat una pròrroga fins al setembre
per incloure la temporada d’estiu. De cara a una nova licitació, explica que un dels
projectes és fer una piscina mancomunada o adjudicar-ho a una nova empresa,
però que, en qualsevol cas, l’Ajuntament assumeix ara el manteniment per posar a
punt les instal·lacions de cara a l’estiu, per un import 17.000 euros, També aclareix
que el manteniment diari recau sobre l’adjudicatària i que hi ha un informe per
assegurar que les instal·lacions estiguin en condicions.
3.- Com va el procés legal del camí de Can Cucut? S'està treballant en
alguna estratègia per no perdre un camí que ha estat sempre del poble i
que a més estalviaria als veïns més afectats una sèrie d'actuacions
innecessàries?
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L’alcalde respon també a la pregunta núm. 1 que fa el grup municipal SER-CP sobre
aquest tema .
L’alcalde explica que sobre aquest tema existeixen dos judicis, un primer judici
relatiu a la suspensió de llicència, i un segon relatiu a la titularitat del camí.
Manifesta que en relació al segon judici, de jurisdicció civil, encara s’està pendent de
que el jutge dicti sentència des de fa més d’un any, i quan dicti sentència sabrem la
titularitat real del camí, si és privat o si és públic. Pel que fa al primer tema relatiu a
la suspensió de la llicència, manifesta que la llicència es va suspendre, i aquesta
suspensió segons la llei és de 6 mesos, és a dir que a partir dels 6 mesos de
suspensió, el titular de la llicència podria executar les obres. En aquest cas les obres
no s’ha executat perquè resta pendent de resolució la titularitat del camí.
Com a estratègia seguir, comenta que s’està negociant amb una de les parts per
part d’intentar reobrir el procediment judicial i poder donar audiència als
interessats, ja que en una primera instància no és va fer.
Precs d’I-ERC:
- Que els marges de la carretera La Serra siguin segats. Entre el sol i les altes
herbes probablement hi hagi accidents que es podrien estalviar.
L’alcalde entoma el prec, i explica que actualment hi ha una empresa que està
prestant el servei i que es qüestió de temps que complexi el calendari establert de
segar tots els marges previstos.
- Que l'empresa Masse retiri els contenidors dels terrenys que hi ha baixant la
carretera de La Serra? Ja fa massa temps que hi son. segurament hi ha altres
espais més viables per aquest tipus de containers i les runes que hi contenen.
L’alcalde respon que en pren nota i ho traslladarà als Serveis Tècnics de
l’Ajuntament perquè ho gestionin.
Precs de SER-CP
Demana que es reconsideri la línia d’actuacions que fa servir l’Ajuntament en relació
al pas semafòric, ja que consideren que està en una via morta.
Preguntes de SER-CP
1.- Tema can Cucut, Estratègia Judicial
Aquesta pregunta queda resposta a la pregunta 3 que ha fet I-ERC.
2.- Pas semafòric
L’alcalde respon que estem a l’espera del nomenament del nou Conseller per
demanar una reunió sobre aquest tema.
3.- procés participatiu de l’equipament Font del Rieral, quins criteris tècnics
tècnics s’han tingut en compte per realitzar el filtratge de les propostes,
quins són els tècnics que formen la comissió, i quants membres la formen,
quines àrees formen part de la comissió.
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La Regidora de participació, Marta Dominguez, explica que tots els criteris que s’han
tingut en compte per a realitzar el filtratge de les diferents propostes són els criteris
publicats a les bases de la Plataforma Decidim, procedeix a llegir tots els criteris. Pel
que fa als tècnics que formen part de la comissió d’estudi de les diferents propostes,
comenta que aquesta comissió la formen tots els tècnics de l’Ajuntament
4.- Una de les propostes que es sotmetrà a votació, és que l’equipament
Font del rieral sigui una escola bressol en ús exclusiu, pregunta perquè no
pot ser un ús compartit.
La Regidora de participació, Marta Dominguez, en referència a la proposta d’Escola
Bressol, que hauria de ser d’ús exclusiu, comenta que es tracta de la normativa
vigent, la qual no permet que unes instal·lacions destinades a Escola Bressol
s’utilitzin en paral·lel per a altres usos.
I a les 20:30h 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
Francesc Bonet Nieto

Lurdes Gimeno Maspons
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