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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Caràcter:       extraordinari 
Data:             24 de desembre de 2008 
Lloc:               Casa de la Vila 
 

 
Assisteixen: 
 
Alcalde 
 
Sr. ENRIC BARBANY I BAGES 

 

Regidors 

Sr. JORDI SALA I DRUGUET 

Sra. ANNA ARNELLA I VENTURA 

Sr. SANTI MARTÍ DIAZ 

Sr. ANDREU GUAL I TOMBAS 

Sra. MARIA BOVER CASANOVAS 

Sra. ISABEL VALLS I BASSA 

Sr. MIQUEL MORET I ESPINOSA 

Sr. MARTÍ FERRES I OLLE 

Sr. JOAQUIM BLANCH CONEJOS 

Sra. ANNA BLANCH LOPEZ 

Sr. FRANCESC MONTES I CASAS 

 
S’han excusat 
Sr. JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI    

 
Secretària 
 
Marina Escribano Maspons 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

A la Casa de la Vila a les nou del matí del 
dia 24 de desembre de 2008, es van reunir 
sota la Presidència del Sr. Alcalde, els 
regidors que al marge es relacionen, 
assistits per la Secretària, a l’objecte de 
celebrar sessió extraordinària, en primera 
convocatòria, del ple de l'Ajuntament. 

 
Obert l’acte per la presidència, es                  
procedeix al debat dels assumptes inclosos 
en el següent 
 
Ordre del dia:  
 

 
1. Aprovació despesa plurianual 
2. Aprovació pressupost 2009 i plantilla 

personal Ajuntament i SET 
Comunicació 

3. Resolució al·legacions i aprovació 
definitiva Ordenances Fiscals 2009 

4. Delegació a la JGL de l’aprovació de 
les actuacions a incloure al Fons 
Estatal d’Inversió Local 
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1. APROVACIÓ DESPESA PLURIANUAL 

 
Examinada la documentació de les següents inversions previstes a executar : 
 
                          Descripció del projecte                             Valoració 
  
Pla actuació al riu Tenes 1.291.681,-  
Biblioteca/Casa Cultura 2.782.358,- 
Casal de joves 773.861,- 
                                                                                          ........................... 
                                                               Total : 4.847.900,- € 
 
Tenint en compte el que preveu l’article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de 
març, sobre les despeses de caràcter plurianual,  
 
Vist l’informe emès per l’Àrea Econòmica municipal, i de conformitat al mateix,  
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent  
 
ACORD:  
 
ÚNIC: Adquirir el compromís de despesa plurianual per import de QUATRE MILIONS 
VUIT-CENTS QUARANTA SET MIL NOU CENTS EUROS ( 4.847.900,-- euros  ), a 
estendre en els exercicis pressupostaris i consignacions detallats a l’esmentat informe, 
per a la realització d’aquestes inversions. 
 
 
L’alcalde explica que l’execució s’ha endarrerit, i cal adaptar la previsió que ja s’havia 
fet i aprovat en ple per a la despesa plurianual. Les obres del riu Tenes se’n preveu 
l’inici el 2009, i també de la  biblioteca, i es proposa com a nova inversió el casal de 
joves; enguany s’ha licitat la redacció del projecte i l’any que ve s’iniciarien les obres. 
 
El Sr. Andreu Gual diu que el seu grup considera que són inversions necessàries que 
ja vénen demandant de fa temps, i que tot i no coincidir en l’estil de desenvolupament 
del projecte, sí en les actuacions.  
 
 
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
 

2. APROVACIÓ PRESSUPOST 2009 I PLANTILLA PERSONAL AJUNTAMENT 
i SET Comunicació 

 
 
Vist el projecte de pressupost per al 2009, la documentació del qual es troba a 
l’expedient, i vista la proposta de plantilla de personal laboral i funcionari de 
l’Ajuntament i l’organisme autònom SET Comunicació,  
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Es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el pressupost General de l’Entitat i els seus organismes autònoms pel 
2009, amb el següent resum per capítols: 
 
AJUNTAMENT 
Ingressos:  
 
Capítol   I .- Impostos directes 2.668.870,00 
Capítol  II .- Impostos indirectes 150.000,00 
Capítol III .- Taxes i altres ingressos 1.686.600,00 
Capítol IV .- Transferències corrents 2.178.832,00 
Capítol  V .- Ingressos patrimonials 48.500,00 
Capítol VI .- Alineació inversions reals 727.500,00 
Capítol VII.- Transferència de capital 1.476.654,00 
Capítol  IX.- Passius financers 1.146.813,00 

TOTAL:  10.083.769,00€ 
Despeses: 
 
Capítol I.- Despeses de personal 2.797.360,00  
Capítol II.- Despeses en bens corrents i serveis 2.176.280,00 
Capítol III.- Despeses financeres 204.565,00 
Capítol IV.- Transferències corrents 198.205,00 
Capítol VI.- Inversions reals 3.957.034,00 
Capítol VII.- Transferències de capital 30.000,00 
Capítol IX.- Passius financers 720.325,00 
                                                      TOTAL:   10.083.769,00€ 
 

SET COMUNICACIÓ 
Ingressos:  
 Capítol III.- Taxes i altres ingressos 17.000,00 
 Capítol IV.- Tranferències corrents 67.100,00 
 Capítol VII.- Transferències de capital 15.000,00 
                                                         
                                                 TOTAL INGRESSOS 99.100,00 € 
 
 
Despeses:  
 
 Capítol I .- Despeses de personal 62.400,00 
 Capítol II.- Despeses bens corrents i serv. 11.100,00 
 Capítol III.- Despeses financeres 200,00 
 Capítol VI.- Inversions reals 25.400,00 
                                                         
                                                 TOTAL DESPESES 99.100,00 € 
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RESUM 
 
AJUNTAMENT             10.083.769,00€   
SET COMUNICACIÓ          99.100,00€ 
 
TOTAL GENERAL        10.182.869,00€ 
 
 
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 2.009  
     
     
                                                                                      
                                                                                     PERFIL  
Personal Funcionari       GRUP PLACES VACANTS LINGÜÍSTIC
...................................     
1.- Amb habilitació de caràcter nacional     
1.1.       Secretari-Interventor     B 1  C 
2.- Escala d´Administració general     
2.1.       Tècnic Adminis. Gral. A 1 1 C 
2.2        Cap Serveis Econòmics C 1  C 
2.3        Subescala Administrativa C 4  C 
2.4        Subescala Auxiliar D 2 2 C 
Subescala subaltern algutzir( a extinguir ) E 1  A elemental 
3.-         Escala d´Administració especial     
3.1. Subescala tècnica     
3.1.1.    Enginyer 40%                                             A 1  C 
3.1.2.    Arquitecte 55%                                           A 1  C 
3.1.3     Aparellador  82,86 %                                 B 1  C 
3.1.4     Delineant                                                    C 1  B 
3.2. Subescala de serveis especials     
3.2.1 Sergent Policia local C 1  B 
3.2.2     Caporal Policia municipal                           C 1  B 
3.2.3    Policia municipal                                          D 11 1 B 
Personal laboral     
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..............................     
     
Auxiliar Administrativa                                             D 4  C 
Psicòleg ( 71,43 % jornada ) A 1  C 
Bibliotecari ( 57,15 % jornada ) D 1  C 
Conserge escoles E 2  A elemental 
Vigilants poliesportiu E 3  A elemental 
Dones de neteja (*) E 2  A bàsic 
(*)1.-62,85 %  jornada     
  1.-62,14 % jornada     
Coordinador serveis joventut B 1  C 
Oficial manteniment D 1  A bàsic 
Oficial 1ª D 2  A bàsic 
Oficial 2ª D 2 1 A bàsic 
Peó E 7  A bàsic 
Conserges Centre Cívic “la fàbrica “ (*) E 2  A elemental 
(*) 1.- Jornada compl.     
     1.- 57,15% jornada     
Educadora Social B 1  C 
Dinamitzador cultural (74,29%) B 1  C 
Encarregat brigada d’obres D 1  A elemental 
Manobres ( Pla d´ocupació ) E 2  A bàsic 
Netejadora familiar (Pla d’ocupació) (50%) E 2  A bàsic 
Arquitecte A 1  C 
Tècnic Medi ambient  B 1  C 
Enginyer tècnic B 1  C 
Treballadora Social B 1  C 
Treballadora familiar (71,45 % jornada ) E 1  A elemental 
Conserge inst.esportives (Camp de Futbol) E 1  A elemental 
Mestres (Escola Bressol) B 3  C 
Educadors Escola Bressol C 13 8 C 
Aux.Educadors ( Escola Bressol ) D 5 2 C 
Ajudants Set Comunicació (*) B 5 1 C 
2.- Jornada compl.     
2.- 28,60 % jornada      
1.- 50 % jornada     
Auxiliar adm.centraleta Policia local D 2  C 
Tècnic d'esports (50% jornada) B 1  C 
Agent d'ocup. I desenvol.local (AODL) B 1  C 
Dinamitzador juvenil (50% jornada) Pla d'ocup B 1  C 
Educador ambiental ( Pla d'ocup. ) B 1  C 
Enginyer A 1 1 C 
Director recursos humans (50 % jornada ) A 1 1 C 
Tècnic de comunicació ( 50% jornada ) B 1 1 C 
Tècnic educador ( 50 % jornada ) B 1  C 
Sots-Inspector Policia Local B 1 1 C 
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L’alcalde explica que s’ha fet treball amb les àrees i regidories, i també amb els grups 
municipals, amb qui s’ha fet dues reunions. 
El pressupost per l’any 2009 ve condicionat per un cicle econòmic de recessió, que 
afecta a ciutadans i als ingressos i despeses de l’ajuntament: uns menors ingressos, 
una previsió d’IPC inferior als anys anteriors, la necessitat que l’ajuntament contribueixi 
a crear ocupació, majors necessitats d’ajuts.  
I també ve determinat per la voluntat de seguir el PAM d’aquest mandat, de continuar 
prestant els mateixos serveis, de no reduir la plantilla excepte en casos d’amortització 
de places. També cal contemplar l’increment salarial que estableix el conveni i la 
congelació dels sous dels càrrecs electes.  
L’alcalde explica que el pressupost té com objecte l’estalvi en les despeses corrents 
que sigui possible (consums i compres), la contenció en subvencions a entitats, la 
millora en els recursos humans, la millora en atenció ciutadana, la posada en marxa de 
la 2a escola bressol, i l’ampliació d’altres serveis com: CEIP La Sagrera, jornada 
completa del tècnic de joventut i el d’esport. 
Respecte les inversions explica que al pressupost del 2009 no hi figuren algunes de 
les inversions que es faran, perquè aniran finançades a càrrec del FEIL (Fons estatal 
d’Inversió local).  
Dels ingressos destaca el següent: disminueixen les taxes i impostos relacionats amb 
la construcció i les plusvàlues, es planteja com a objectiu la millora dels padrons, es 
redueixen ingressos  per gratuïtat del servei de bus a la persones grans, i d’altra banda 
es veuen incrementats per la posta en marxa d’una nova escola bressol.  
De les despeses en destaca la reducció en partides d’esports, cultura i joventut, per 
contra d’un fort augment en foment de l’ocupació, promoció econòmica i serveis 
socials – aquest darrer té un augment en la partida, i també un increment en mitja 
jornada d’una educadora social. També hi ha altres increments en personal: nou 
enginyer amb més dedicació, contractació d’un tècnic de comunicació, i director de 
RRHH.  
A continuació destaca algunes inversions: obres de sanejament, urbanització de barris 
i de carrers urbans sense serveis; i compra d’un vehicle per la Policia Local. 
 
En referència al pressupost de SET Comunicació, es redueixen les despeses en 
personal perquè ja no tenen assignades les funcions d’edició del Tornaveu i de 
l’anuari. D’altra banda es fa una inversió extraordinària per a la implantació de la TDT. 
 
Per acabar explica quin serà el finançament de les inversions: subvencions de capital 
ja concedides: PUOSC; Diputació, generalitat i altres; l’abastament d’aigua potable a 
partir del conveni amb SOREA; reurbanització de barris a  partir de quotes 
urbanístiques o contribucions especials, i si s’escau amb alienació de patrimoni, i 
concessió de crèdit. La previsió és que es pugui tancar amb un nivell d’endeutament 
del 85%. 
 
 
 
El Sr. Andreu Gual manifesta el seu desacord respecte a la participació de tots els 
grups en l’elaboració del pressupost, ja que CIU no ha tingut la possibilitat de fer-ho. 
Opina que el pressupost és continuista, que no es prenen mesures davant el context 
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de crisi ni s’han analitzat les problemàtiques a solventar. Diu que el seu grup hauria 
aportat solucions que defensessin la posició de tots els ciutadans, tant dels que 
necessitaran dels Serveis Socials com dels que generen recursos, ocupació, etc. A 
continuació n’enumera algunes: contenir la despesa un 15-20%, assegurar als 
comerciants i subministradors l’ocupació en serveis municipals, per a poder subsistir 
en aquesta conjuntura; reduir la pressió fiscal, frenar el creixement de la contractació – 
no es justifica que cada regidoria tingui un tècnic assessor, ja que opina que el 
creixement del poble no justifica que s’hagi duplicat el personal. Està d’acord amb 
l’increment dels serveis, però no pel que fa als assessors dels regidors. Opina que es 
podria prescindir d’uns 25 treballadors. 
Pel que fa als ingressos opina que la previsió per concepte d’obertura d’establiments 
és irreal, perquè precisament aquests estan tancant. 
El regidor manifesta que per coherència amb el seu vot a les taxes, i perquè el 
pressupost deriva d’aquestes, votaran en contra. 
 
L’alcalde diu que es va parlar amb el cap de l’oposició per explicar que es plantejava 
un pressupost diferent, amb les circumstàncies d’enguany, i se’l va convidar a que 
fessin aportacions, perquè la idea de l’equip de govern era posar sobre la taula un 
pressupost obert a suggeriments, i el grup de CIU no ha aportat cap proposta. A la 
segona reunió es va presentar un pressupost ja elaborat, però continuant amb la 
voluntat de rebre aportacions o una nova proposta de reunió, però cap de les dues 
coses, ni tampoc a la Comissió informativa.  
Respecte la contenció de despesa, respon que ja hi és, i que es planteja com a repte 
per enguany. I en cap cas l’ajuntament vol destruir ocupació relativa a serveis de 
calefacció, material d’oficina, perquè estan prestant un servei, i s’està fent que les 
empreses del municipi tinguin la major viabilitat. En el moment de cicle econòmic 
favorable es van fer moltes obres, de les quals no gaires van ser per part d’empreses 
del poble, perquè tenien molta feina, però amb el FEIL s’espera poder treballar amb 
aquestes empreses.  
L’ajuntament també està fent accions amb l’associació de comerciants per millorar en 
aquest sector i també està en marxa un projecte de cara al primer sector. 
Respecte les altres qüestions comentades pel Sr.Gual: Santa Eulàlia té una pressió 
fiscal més baixa que els municipis del voltant; ha augmentat el nombre de treballadors 
de l’ajuntament en benefici d’una sèrie de serveis com l’escola bressol o la Policia. 
Suposa que quan el Sr. Gual parla de tècnics assessors es deu voler referir a 
assessors en la matèria que sigui, i d’això es tracta, i el govern es mostra satisfet de 
tenir els tècnics següents: de medi ambient, esports, joventut, educació, cultura, etc. I 
no té cap inconvenient en reconèixer augments de dedicació o de places en 
administració, la brigada, serveis tècnics, etc., és una opció que acaba beneficiant al 
poble.  
 
 Sobre els ingressos, les previsions no són una garantia, però la que s’ha fet és menor 
del que s’espera ingressar. 
 
El Sr. Andreu Gual diu que si de debò hi ha ganes que hi hagi participació en els 
pressupostos, la fórmula emprada ha de canviar, i s’ha de convidar amb prou 
antelació. Creu que no hi ha la voluntat per part de l’equip de govern.  
Sobre els ingressos remarca que a final d’any sempre cal fer rectificacions a les 
partides.  



 

Página 8 de 10 
Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana 

 Carretera de la Sagrera, 3.- 08187- Santa Eulàlia de Ronçana 
Telef. 93.844.80.25  Fax. 93.844.93.80 

 

 
 
La Sra. Isabel Valls explica que ja estan convençuts que s’intenta reduir en despeses, 
però que plantegen la possibilitat de reduir en despeses indirectes: financeres 
(interessos préstecs) o les provinents de renegociar els terminis de pagament, etc.  
Respecte al personal, sempre recorren a la Policia i l’escola bressol per explicar-se, 
però el grup de CIU no parla d’aquests col·lectius; caldria analitzar l’augment de 
personal en referència al creixement de la població. Demana disculpes si han 
desvirtuat el nom dels professionals, però que on s’ha de prestar atenció és en el fons 
de la qüestió que ells plantegen. D’altra banda demana que no es remetin tant als 
anteriors governs, perquè és evident que s’han produït molts canvis i han aparegut 
noves necessitats, però no creu que com que el personal va atabalat, s’hagi 
d’augmentar la plantilla perquè el personal té sobrecàrrega de feina. 
Creu que al final, hi haurà un augment molt important de l’endeutament. 
 
L’alcalde puntualitza que aquest any es tancarà la liquidació amb un 2-3% menys 
d’ingressos dels que s’havien previst, i això és haver fet una previsió molt fina, i que 
compari amb d’altres municipis.  
L’estalvi en despeses indirectes ja està contemplat al pressupost, així com la 
reclamació d’interessos, de fet aquest any només n’hi ha hagut una.  
Sobre el personal, no només ha parlat de policia i escola bressol, també de molts 
altres treballadors, i diu que no ha parlat del passat, sinó dels canvis en el pressupost 
per l’any que ve respecte l’anterior.  
Sobre l’endeutament, només serà un punt més d’increment, passant de 85 a 86%, per 
tant l’ajuntament pot dir que té una economia ben sanejada. 
 
La Sra. Valls diu que el pressupost no està ajustat a la situació de crisi.  
La Sra. Maria Bover observa un augment de la partida de serveis socials, però vol 
saber a què es destinarà.  
 
El Sr. Joaquim Blanch explica que l’objectiu és dotar de més pressupost tots els 
serveis i conceptes que formen part dels serveis socials actualment. Sobre nous ajuts 
o serveis, hi haurà ajuts tècnics, i en cas de necessitat de crear nous serveis 
s’estudiarà. No es treballa a allò que surti, sinó que es dota de més recursos els 
serveis existents. 
 
La Sra. Maria Bover diu que hi ha possibilitat d’ajuts a famílies que no puguin pagar 
tota la quota de l’escola bressol. 
 
La Sra. Anna Arnella diu que aquests ajuts ja s’han donat enguany. 
 
L’alcalde explica que a la Junta de Govern Local ja passen ajuts per a famílies més 
necessitades, i la previsió per l’any que ve és que sigui superior. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb els següents vots. 
 
Vots a favor: Sr. Barbany, Sr. Martí, Sr. Sala, Sra. Arnella, Sr. Ferrés, Sr. Blanch, Sra. 
Blanch 
Vots en contra: Sr. Gual, Sra. Valls, Sr. Moret, Sra. Bover. 
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Abstencions: Sr. Francesc Montes 
 
 
 

3. RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS i APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANCES 
FISCALS 2009 

 
El punt cau de l’odre del dia de la sessió, atès que no hi ha hagut al·legacions a les 
ordenances. Preguntat als grups si tenen coneixement d’alguna al·legació que hagi 
pogut entrar, tots responen que no.  
 
 

4. DELEGACIÓ A LA JGL DE L’APROVACIÓ DE LES ACTUACIONS A 
INCLOURE AL FONS ESTATAL D’INVERSIÓ LOCAL 

 
 
El Reial decret llei 9/2008, de 28 de novembre, pel que es crea el Fons Estatal 
d’Inversió Local (FEIL), preveu una inversió econòmica pública en l’àmbit local 
mitjançant finançament d’obres de nova planificació i execució immediata, i que siguin 
competència de les entitats locals, entenent que són de nova planificació les obres no 
previstes en el pressupost de l’Ajuntament per l’exercici 2009.  
 
L’article 52.2 o)  del text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya 
disposa que és competència del Ple l’aprovació de projectes d’obres i serveis que 
encara no estiguin previstos als pressupostos, independentment del seu import. 
 
Atès que entre la documentació que ha d’acompanyar la sol·licitud de recursos del 
Fons hi figura la certificació de l’acord de l’òrgan competent en què s’aprovi la 
realització del projecte.  
 
Atès que els terminis establerts per a la tramitació del FEIL són molt ajustats i que per 
aquest mateix motiu interessa la màxima agilitat per tal de poder aprovar les 
actuacions a incloure al FEIL quan aquestes estiguin definides,  
 
Atès que l’article 52.4 del text Refós de la Llei Municipal esmentada preveu que el Ple 
pugui delegar en la Junta de Govern Local l’aprovació dels projectes d’obres 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent  
 
ACORD:  
 
Únic.- Delegar en la Junta de Govern Local la facultat d’aprovar les actuacions 
consistents en projectes d’obres a  incloure a la sol·licitud per concórrer al Fons Estatal 
d’Inversió Local.  
 
 
L’alcalde explica que el termini per presentar les sol·licituds acaba el proper 24 de 
gener, i per tal d’agilitzar els tràmits, tal com diuen els antecedents de l’acord, s’ha 
considerat oportú delegar-ho a la Junta de Govern Local, que es celebra cada 
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setmana. Els STM estan treballant en els projectes i les memòries valorades, es 
preveu que estaran per la setmana del 12 de gener. 
 
El Sr. Francesc  Montes pregunta quines obres es preveu sol·licitar.  
 
L’Alcalde recorda que han de ser obres que no estiguin al pressupost 2009 i que no 
estiguin cofinançades, i amb aquests requisits es pensa en inversió en equipaments, 
millores en edificis públics, en via pública, energies alternatives, etc. 
 
El Sr. Francesc  Montes pregunta quan es farà el pagament per part de l’Estat.  
L’Alcalde respon que després de la licitació s’avançarà el 70%, i el 30% en el moment 
de la justificació.  
 
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
 
 
I a un quart d’onze del matí s’aixeca la sessió i s’estén aquesta acta i jo, la 
Secretària en dono fe.  
 
 


