ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA
Caràcter: extraordinari
Data: 22 DE DESEMBRE DE 2005
Lloc: Casa de la Vila

Assisteixen
Alcalde
JAUME DANTI I RIU
Regidors
ENRIC BARBANY I BAGES

A la Casa de la Vila a les vuit del vespre del
dia 22 de desembre 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

SANTIAGO MARTÍ DIAZ
JORDI SALA DRUGUET
DAVID DURAN I VIAPLANA
ANDREU GUAL I TOMBAS
JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI
MARTÍ FERRES I OLLE

ORDRE DEL DIA:
1. APROVACIÓ
PRESSUPOST
2006 I PLANTILLA PERSONAL
AJUNTAMENT

ARMANDO CAÑIZARES BATLLE
JOAN IGLESIAS I BARCIA
FRANCESC MONTES CASAS
Absències justificades
Cap
Absències no justificades

Secretaria
Marina Escribano Maspons
Artur Obach Martinez
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1. APROVACIÓ PRESSUPOST 2006 I PLANTILLA PERSONAL AJUNTAMENT

Vist el projecte de pressupost per al 2006, la documentació del qual es troba a
l’expedient, i vista la proposta de plantilla de personal laboral i funcionari de
l’Ajuntament,
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, amb l’abstenció del grup CIU,
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents

ACORDS:
Primer.- Aprovar el pressupost General de l’Entitat i els seus organismes autònoms pel
2006, amb el següent resum per capítols:

AJUNTAMENT
INGRESSOS:
Recursos ordinaris
4.983.513
Quotes urbanístiques
825.960
Préstecs a concertar
898.697
Transferències de capital
1.748.793
Alienació de solars
124.000
-------------------------------------------TOTAL:
8.580.963
DESPESES:
Despeses ordinàries
4.313.393
Inversions reals
3.671.950
Deute públic
595.620
-------------------------------------------TOTAL:
8.580.963
SET COMUNICACIÓ
INGRESSOS :
Capítol III.- Taxes i altres ingressos
Capítol IV.- Transferències corrents

11.000

Total secció d´ingressos :

67.100
..........................
78.100 €

DESPESES :

2

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

55.500
13.000
100
9.500
.........................

Total secció despeses :

78.100 €

RESUM
AJUNTAMENT
SET COMUNICACIÓ

TOTAL:

8.580.963€
78.100 €

8.659.063€

Deducció: Aportacions internes
TOTAL CONSOLIDAT:

67.100,00 €
8.591.963,00 €

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

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

ANNEX: PLANTILLA ORGÀNICA MUNICIPAL

PLANTILLA DE PERSONAL DE L´AJUNTAMENT / ANY 2.006.

Personal Funcionari
...................................
1.- Amb habilitació de caràcter nacional
1.1.
Secretari-Interventor
2.- Escala d´Administració general
2.1.
Cap Serveis Econòmics
2.2.
Subescala Administrativa

GRUP PLACES VACANTS

B

1

C
C

1
4

1
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2.2.
Subescala Auxiliar
2.3.
Subescala subaltern algutzir
3.Escala d´Administració especial
3.1. Subescala tècnica
3.1.1. Enginyer 40%
3.1.2. Arquitecte 55%
3.1.3 Aparellador 82,86 %
3.1.4 Delineant
3.2. Subescala de serveis especials
3.2.1Sargent de policia local
3.2.2 Caporal Policia municipal
3.2.3 Policia municipal
Personal laboral
..............................
Auxiliar Administrativa
Psicòleg (58%)
Bibliotecària (64%)
Conserge escoles
Vigilants poliesportiu (*)
(*) 2.- jornada sencera
1.- ½ jornada
Dones de neteja (*)
(*) 1.- 52.50% jornada
1.- 37,60% jornada
Coordinador Serveis Joventut (50%)
Socorrites piscines (ded. Temp. Estiu)
Oficial manteniment
Oficial 1ª
Oficial 2ª
Peó
Conserges Centre Cívic “la fàbrica “ (*)
(*) 1.- Jornada compl.
1.- ½ jornada
Educadora Social
Dinamitzador cultural (50%)
Encarregat brigada d’obres
Manobres ( Pla d’ocupació )
Netejadora familiar (Pla d’ocupació) (50%)
Arquitecte (71,43%)
Tècnic Medi Ambient (50%)
Enginyer tècnic
Treballadora Social
Treballadora familiar (62,50%)
Conserge instal.esportives (Camp de Futbol) (50%)
Mestres (Escola Bressol)
Educadors (Escola Bressol)
Aux.Educador (Escola Bressol)
Ajudants Set Comunicació
Aux.Adm.(Centraleta Policia ) 40 %

D
E
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1

A
A
B
C

1
1
1
1

C
C
D

1
1
10
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E
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Abans de res, la Secretària fa un aclariment respecte la plantilla, ja que hi ha un error
en la denominació d’un lloc de treball, essent diferent a la plantilla i al pressupost, quan
es tracta d’una mateixa plaça. A la plantilla, allí on deia tècnic d’ensenyament s’ha
corregit, dient-hi educador social – que degut a l’error desapareixia com a tal- i per a
clarificar, a la memòria d’alcaldia caldria modificar-ho dient “ Millorament del servei i
de la capacitat de gestió: per a aquest motiu es proposa l’increment de dedicació de
l’educadora social que realitzarà tasques de l’àrea d’Ensenyament...”.
L’Alcalde explica que el pressupost és una aproximació als grans eixos i criteris que es
marca l’equip de govern. D’una banda, nous serveis - Pla de residus, aparcament de
camions- i ampliació dels existents, com l’escola bressol.
D’altra banda, el millorament dels serveis i la gestió: augment de dedicació de
l’educadora social, ampliació de l’atenció a la centraleta de la Policia (que quedava
desatesa els caps de setmana) amb la contractació d’una auxiliar.
També el millorament dels serveis econòmics a partir d’una nova gestió dels recursos
humans; la millora i conservació dels espais públics; millorament de la via pública:
camí de Caldes, camí del Gual, millora de barris i es contempla urbanitzar algun carfer
del casc antic; obres al cementiri i millora d’equipaments esportius.
Altres projectes que ja estan en marxa i que cal destacar: redacció del POUM, el Pla
Local de Joventut i l’increment de suport a la gent gran que viu sola. Aquests projectes
segueixen avançant.
Referent als ingressos, es continuarà el millorament dels padrons i el seguiment acurat
de les subvencions.
De la concertació de crèdit per a inversió, la que es proposa és la que permetrà dur a
terme les inversions plantejades i alhora mantenir un nivell d’endeutament
perfectament assumible. I sobre l’alienació de patrimoni, només se’n preveu una, en la
mesura que sigui necessari i s’escaigui.
El regidor Enric Barbany explica que els Serveis Econòmics han fet el càlcul de la
previsió de despeses a partir de les d’enguany, fent les modificacions oportunes, en
qüestions de personal, de canvis en els serveis existents i nous serveis, i en l’èmfasi
dedicat en alguna àrea de l’Ajuntament.
Amb referència als ingressos, el regidor d’Hisenda explica que segons les previsions
que hi haurà a finals d’enguany, i segons les Ordenances Fiscals del 2006, es preveu
un creixement d’ingressos pel 2006. I també tenint en compte la millora de padrons, i
segons les subvencions i transferències previstes de rebre.
El regidor dóna una sèrie de dades:
Les despeses ordinàries han augmentat un 12,8% i els ingressos un 13,8% respecte
l’any passat. L’estalvi net previst és de 74.500€.
Amb més detall, les xifres de despeses en personal augmenten un 8,2% i per a béns i
serveis un 18,1%. Les despeses per consums d’energia i per neteja, pateixen un
augment degut al major nombre d’equipaments municipals, i d’espais i vies públiques, i
d’altra banda, per l’augment de cost de l’energia. La neteja i manteniment d’espais
públics en concret, augmenta un 17% respecte de l’any passat. També incideix
l’augment de 20 places a l’Escola Bressol, representant un augment de la despesa en
noves educadores, en subministrament, en menjador, i en gestió en general.
Destaca la despesa en uniformes de policia, que augmenta respecte l’any passat.
Per últim, esmenta que a l’àrea de joventut les partides que en resulten són a partir
dels processos participatius d’elaboració de pressupostos.

5

Dels ingressos, l’augment de transferències corrents és del 56% respecte el
pressupost del 2005.
En quant a les inversions, hi ha un pla ben detallat, amb un total de 37 inversions.
Esmenta que l’abastament d’aigua al barri del Bonaire, té una previsió de fons per part
del FEDER; la inversió per la gespa artificial al camp de futbol que té una previsió de
finançament de vàries fonts: federació, aportacions de particulars i empresaris,
subvencions d’altre administracions i la pròpia.
El finançament pel conjunt de les inversions és a partir de l’estalvi net de 74.500€, de
les subvencions de PUOSC, FEDER, de la Diputació i la Generalitat i d’altres. Pel que
fa a les obres dels barris, hi ha aportacions dels veïns, per mitjà de quotes
urbanístiques o convenis urbanístics. Les altres fonts de finançament previstes són
l’alienació de patrimoni i el préstec.
En referència al darrer aspecte, el regidor explica que s’està en un nivell
d’endeutament mitjà, dins de les ràtios previstes, situant-se al 78,7% de ràtio
d’endeutament (el màxim previst sense autorització expressa és de 110%) i al 11,95%
de càrrega financera (el màxim és el 25%).

El regidor Joaquim Brustenga felicita a l’equip de govern per l’elaboració del
pressupost 2006 quan el tancament del 2005 ha estat al juliol. Diu que ha estat difícil
examinar el pressupost, perquè els números definitius del 2005 no s’han tingut fins el
juliol, i s’ha acumulat amb les xifres del 2006, per això ha resultat complicat.
Considera que hi ha partides que, pel seu caire social o interès general, queden igual o
disminueixen l’import que se’ls destina. Per exemple en atenció social, subvenció al
tercer Món, departament d’ensenyament queda igual, entre d’altres.
Consideren una incoherència que hi hagi més carrers enllumenats, però que la partida
per a energia quedi amb la mateixa consignació. Igual que amb l’àrea de Medi
Ambient que no augmenta, resta igual.
També resten iguals les partides d’aportacions entitats esportives. D’altra banda però,
augmenta la partida per a assessorament, consultoria, etc, de 13.000€ a 20.000€, i
desapareix la partida corresponent a l’auditoria.
Destaca la creació d’una partida nova per a Recursos Humans, i pregunta en què
consisteix. També es troben amb contradiccions en el tema d’escombraries, ja que
amb el Pla de Residus es preveuen uns ingressos, i els sembla que és una estimació
exagerada. Demana que s’aclareixi aquest punt.
De les inversions assenyala que es redueixen en un 20% respecte l’any passat, i que
moltes d’aquestes, eren previstes per a fer-se al 2005, però no s’ha fet i s’incorporen
de nou enguany.
Respecte la reurbanització de barris, no entenen el criteri d’aplicació de les Quotes
urbanístiques. Per exemple al barri de Bellavista s’aplica un 85% de quotes, i a d’altres
barris no. D’altra banda demana aclariment sobre el finançament per part de
particulars per la gespa artificial del camp de futbol.
El regidor opina que creix l’endeutament de manera perillosa, i que les ràtios són de
promig raonable i similars al govern anterior, però amb el govern anterior el pressupost
era molt més baix. Pregunta quin percentatge d’inversions consideren que es podran
realitzar.
També pregunta si està elaborat un inventari de béns i drets, tal com consta a les
Bases d’Execució del pressupost, i demana que es compleixi el compromís d’entregar
trimestralment un informe d’intervenció d’avaluació del pressupost.
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Pel que fa a la plantilla de personal, no veuen amb bons ulls que creixi fins a assolir 83
places per al 2006, amb l’augment conseqüent de la despesa. I pregunten en quant
augmenta la retribució als membres de la Corporació.
Per acabar, el regidor de CIU diu que el seu grup considera que es repeteix el
pressupost de l’any passat, que creix la despesa i els impostos, i que per això,
difícilment podran donar-hi suport.
El regidor Francesc Montes diu que en principi el plantejament li sembla correcte, i
l’any passat va votar a favor amb el compromís que no hi hauria un augment de
l’endeutament. Sumat al fet que sí hi ha hagut augment de l’endeutament i que on
s’han fet algunes de les obres previstes, pren l’opció d’abstenir-se en la votació del
pressupost.
El regidor Enric Barbany comenta que des de novembre hi ha hagut temps de
demanar informació, que estava a disposició dels regidors.
El regidor Brustenga fa al·lusió a la documentació sobre l’Escola Bressol.
El regidor Barbany recorda que els serveis Econòmics li van dir dimarts passat que la
informació del centre de cost de l’escola bressol es tindria al gener, i continua, en
resposta a la intervenció del regidor Brustenga, que de les partides que diu que es
baixen o resten igual, que precisament ensenyament és l’àrea que menys es queda
igual. D’una banda hi ha l’augment de dedicació de l’educadora social en aquesta
àrea; hi ha un augment de 20 places a l’escola bressol municipal, amb la despesa que
representa; i hi ha un increment en el servei de la neteja al CEIP Ronçana.
I continua dient que en medi ambient per primera vegada hi haurà a la plantilla un
tècnic de Medi Ambient que mai hi havia estat. També ha augmentat la partida
destinada al riu Tenes, i la destinada al Pla de Residus, que s’hi ha invertit
considerablement en recursos humans i econòmics.
Es mantenen les despeses d’enllumenat, és cert, però respecte fa dos anys, sí que é
una partida que augmenta, igual que passa amb les entitats esportives. Enguany es
manté el que s’hi destina, però perquè l’any passat hi va haver un augment important.
La partida per a estudis i consultoria augmenta, però per contra es suprimeix una
partida destinada a confecció de projectes tècnics; i de l’auditoria el regidor reitera que
qui té competència per a fer-la és la Sindicatura, i el que es fa és un informe econòmicfinancer, i que fer-lo anualment no té massa sentit per la informació que aporta i els
recursos que consumeix. Es considera que té més sentit fer-lo bianualment.
I efectivament, diu, la plantilla i per tant la partida per a despeses de personal
augmenta. Creix el personal de la policia, de l’Escola bressol, i d’altres serveis.
Actualment s’està en uns 78 treballadors. Creix la plantilla perquè aquest govern vol
donar més serveis i millors.El regidor diu que cal millorar en la gestió, però també en la
formació i la promoció dels treballadors. S’està treballant en aquest sentit per a fer
canvis, que s’hauran d’anar concretant més endavant.
Sobre el Pla de Residus, el regidor Santi Martí diu que els números no han canviat des
de la darrera reunió amb CIU. Són els números de retorn dels envasos, cartró i paper,
etc. Suposant que la nova gestió estarà implementada 8 mesos aquest any, i que
només se n’ha comptabilitzat el 75%.
Són números que surten del model i del conveni signat amb l’empresa. En referència a
la campanya d’informació i sensibilització, s’ha arribat a un acord i es signarà el
corresponent document, pel qual l’1% del pressupost del servei es destinarà a aquesta
campanya.
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El regidor Joaquim Brustenga pregunta de què es compon la partida d’ingressos del
Pla de residus.
El regidor Santi Martí respon que dels retorns del cànon d’envasos, paper i cartró així
com per l’orgànica, i a més del percentatge del contractista a la campanya informativa.

El regidor enric Barbany diu que les inversions baixen efectivament un 19,5%. No és
possible fer tot el que és necessari. Hi ha limitació de recursos humans i econòmics.
El programa d’inversions és ambiciós i es vol fer, dotar d’infraestructures els poble,
perquè la preferència és aquesta, fer el màxim possible, encara que això suposi una
despesa.
Les inversions són d’uns 3,6 milions d’euros, per un total de 37 inversions. Explica que
unes quantes són del 2005 que no s’han dut a terme. Detalla que se n’han realitzat 30
de les 36 previstes, i d’aquesta dada es mostra satisfet sobretot en comparació amb
anys anteriors. S’espera que el projecte d’inversions sigui realitzable, i en tot cas si no
es fan, es farà per motius com que el projecte a fer pels Serveis municipals no està a
punt, o els veïns no creuen bàsic dur a terme la inversió que es proposi, etc.
El regidor Martí Ferrés explica que es va intentar fer un conveni amb la Generalitat i la
Federació Catalana de Futbol, perquè era desitjable per a tots que els camps
s’anessin convertint en camps de gespa artificial abans del 2008. En aquests moments
s’està començant a moure per tirar endavant aquest objectiu. I a continuació explica
les diferents vies de finançament, tot aclarint que quan es refereix a particulars, es
tracta d’espònsors amb qui ja s’han mantingut converses, qui finançarien part del cost
a canvi de publicitat, com de fet ja es fa en l’actualitat.
El regidor Enric Barbany comenta que s’entén que per dur a bon terme la inversió, cal
sumar finançament de diversos llocs. Si durant la realització s’estimés oportú fer ús
d’algun altre tipus de finançament, s’estudiaria quin.
Sobre l’endeutament diu que no només no creix perillosament, sinó que disminueix.
El regidor Joaquim Brustenga diu que sí que ha crescut des de que aquest equip és al
govern i compara les xifres de l’any passat amb les del pressupost del 2006, en
concret pel que fa a la capacitat d’endeutament, i pregunta si es preveuen fer totes les
inversions que s’han proposat, amb la capacitat d’endeutament que restarà, escassa al
seu entendre.
El regidor Enric Barbany diu que disminueix l’endeutament, i que preveu que baixi la
ràtio un 3,5% respecte del 2005, i la càrrega un 2,5%. Recorda números, i diu que al
1999 la ràtio d’endeutament va ser del 95,3% i que l’endeutament previst pel 2006, del
78,8% és molt inferior. I repeteix que la Sindicatura de Comptes mesura l’endeutament
en base a aquests percentatges i als topalls establerts. També en relació a actuacions
passades, recorda una parcel·la que es va vendre amb el govern anterior per reduir
l’endeutament. L’equip de govern actual ha preferit no alienar patrimoni, optant per
altres vies de finançament.
Pel que fa a Recursos Humans, la previsió és descarregar al personal de Serveis
Econòmics d’aquesta feina.
D’altra banda, amb referència a la qüestió de l’inventari de béns, està d’acord amb que
cal que s’elabori. I també d’acord amb què seria bo que els Serveis Econòmics
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elaboressin un informe trimestral. Tanmateix recorda que disposen permanentment de
la informació de l’estat d’execució del pressupost.
En referència a la plantilla, diu que si es vol un bon funcionament de l’Escola bressol,
de la seguretat ciutadana, de l’àrea de medi ambient, no es pot tenir únicament
personal o serveis subcontractats, sinó que cal tenir el personal necessari incorporat a
la plantilla de l’Ajuntament.
Sobre la retribució dels membres de la Corporació, l’augment previst és del 2,7%.
Parlant de les Ordenances Fiscals, diu que hi ha 6 tributs que no s’actualitzen, ni l’IPC.
S’actualitzen 3 només amb l’IPC i d’altres per sota de l’IPC. I només les obres, les
plusvàlues de menys de 10 anys i els vehicles de major cilindrada, augmenten més de
l’IPC.
En conjunt, les Ordenances Fiscals tenen una modificació lleugerament inferior a l’IPC.
L’Alcalde aclareix sobre les partides relacionades amb l’àrea Social, que segons el
grup de CiU es mantenen o disminueixen, que en el cas de l’aportació al Tercer Món,
aquesta augmenta ja que és un percentatge sobre el volum del pressupost, i aquest
augmenta. De Benestar Social, es manté, però s’ha aconseguit que per aportacions
d’altres institucions l’atenció sigui major sense augmentar l’aportació municipal.
El regidor Joaquim Brustenga diu que se l’acusa de no dir la veritat, però que ell
només ha fet referència al que en el seu dia l’equip de govern va dir sobre ATLL.
I celebra que Recursos Humans comenci a funcionar d’una nova manera que farà
descarregar als Serveis Econòmics, actualment saturat de feina. Recorden que ja es
portava de forma externa a l’època de CIU, i celebren que es faci així de nou.
Dirigint-se al regidor de medi Ambient, diu que el tècnic de l’àrea va informar d’un
càlcul de 1.400 tones previstes de matèria orgànica, de les que el 75-80% seria
aprofitat, això en un any complet.
Si el regidor ha parlat de 47.000€, tenint en compte que s’implantarà només en un
barri i a partir de febrer, fan els càlculs i no els hi quadren. Consideren que els
números estan inflats, i com a exemple diu que a Bigues fan unes 600 tones.
De l’Escola bressol pregunta que s’aclareixi com es farà el pagament dels costos, si
serà a terços o de quina manera.
El regidor Santi Martí diu que totes les dades i xifres del cànon de la FORM hi són , i
es posa a la seva disposició per a fer l’explicació pertinent quan ho vulguin. Opina que
el model està ben fet tot i que potser que a mesura que es vagi desenvolupant calgui
revisar alguns aspectes o elements.
El regidor Andreu Gual pregunta si la partida que hi ha al pressupost per a residus és
de tot l’any, i com s’ha fet el càlcul si l’implantació no serà fins el febrer.

El regidor Andreu Gual diu que segons el tècnic de Medi Ambient, també es basen en
Ecosenda, i manifesta que no els agrada la contínua variació de les xifres i els estudis.
Comenta que el dèficit persisteix i a més augmenta, quan en un principi es va dir que
no ho faria.
El regidor de Medi Ambient diu que no es va dir mai que el dèficit desapareixeria, i que
en tot cas no augmenta, sinó que es manté.
El regidor Brustenga pregunta quantes tones es preveu generar.
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El regidor Santi Martí diu que en aquests moments no pot donar les dades, però que
es proporcionaran el més aviat possible.
El regidor Jordi Sala, en referència la gestió de l’Escola Bressol explica que la idea és
repartir els costos a terços, si la Generalitat paga 1.100 € per nen, la l’Ajuntament li
toca més del 33%. Ara però, que la Generalitat pagarà 1.800€, els números canviaran.
S’han d’acabar de veure despeses, que augmenten amb l’increment de personal, etc.
El regidor diu que quan hi hagi un curs sencer de funcionament normal, es podrà dir si
és exactament un terç. Ara ho és aproximadament. I puntualitza que cal tenir en
compte les depeses de personal de la brigada, de manteniment, costos
d’amortització,etc.
El regidor Enric Barbany diu que per òrgans externs s’ha recomanat a l’Ajuntament
que faci els càlculs de costos de gestió de l’escola Bressol d’aquesta manera.

Es sotmet la proposta a votació i S’APROVA AMB 6 VOTS A FAVOR DE INDEP-ERC
I PSC, 4 VOTS EN CONTRA DE CIU I UNA ABSTENCIÓ DE PP.

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