ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Caràcter:
Data:
Lloc:

Ordinari
22 de juliol de 2010
sala de plens

Assisteixen
Alcalde
ENRIC BARBANY I BAGES

Regidors
ANNA ARNELLA I VENTURA
JORDI SALA I DRUGUET
PERE CABOT BARBANY
ANDREU GUAL I TOMBAS
JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI
MIQUEL MORET I ESPINOSA

A la Casa de la Vila a les 20:00
hores del dia 22 de juliol de 2010, es
van reunir sota la Presidència del Sr.
Alcalde, els regidors que al marge es
relacionen, assistits per la Secretària, a
l’objecte de celebrar sessió de caràcter
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

JOAQUIM BLANCH I CONEJOS
MARIA BOVER I CASANOVAS

ORDRE DEL DIA:

MARTÍ FERRES I OLLE
ARMANDO CAÑIZARES I BATLLE
FRANCESC MONTES I CASAS
No assisteix:
ISABEL VALLS I BASSA (Excusa la
seva assistència)

Secretària
Marina Escribano Maspons
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1. APROVACIÓ ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ DE 27 DE MAIG DE 2010 I 4
DE MARÇ DE 2010
L’Alcalde sotmet a votació l’acta corresponent a la sessió del Ple de data de 27 de
maig de 2010, la qual s’aprova per unanimitat.
Queda sobre la taula l’acta del ple extraordinari de 4 de març de 2010.
2. INFORMACIÓ DIVERSA
Es dóna compte dels decrets dictats per aquesta Alcaldia entre les dates 5 de maig i 28
de juny del número 90 al número 127, ambdós inclosos.
L’alcalde té un record pel caporal de la Policial Local, Ismael Alegre, mort la setmana
passada a causa d’una greu malaltia. En nom de la Corporació es va transmetre a la
seva família el condol i l’agraïment per tots els anys dedicats al nostre poble al servei
de la policia local i anteriorment a la policia de la Mancomunitat de la Vall del Tenes.
El Sr. Jordi Sala informa que s’ha posat un tub formigonat a l’esplanada de Sant Simple
de manera que aquesta ha quedat uniforme i s’ha canviat l’enllumenat a 213 punts del
poble en concret 27 a Can Juli, 50 als Ametllers, 46 als Lledoners i 90 a la Font d’Abril,
la qual cosa suposa que el 90% del poble tingui bombetes amb vapor de sodi que
permeten estalviar i eviten la contaminació lumínica.
El Sr. Martí Ferrés informa de l’acabament de les obres de tres instal·lacions
esportives : s’han canviat les lluminàries al camp de futbol, s’ha pintat la façana del
pavelló i s’ha posat en funcionament la canonada de Sorea que subministra aigua al
camp de futbol.
El Sr. Pere Cabot informa que s’han acabat les obres del clavegueram de Can Careta
que beneficien a 17 veïns, que es podran connectar a la xarxa de clavegueram del
municipi, s’han instal·lat descalcificadors a diferents equipaments (Escola Ronçana,
pavelló, piscines, camp de futbol) per millorar la salubritat de l’aigua corrent i per últim
s’ha posat en funcionament el pou de Can Magre per facilitar l’abastament d’aigua al
municipi.
El Sr. Jordi Sala informa de millores a la via pública: s’ha acabat la reparació dels
camins i algun carrer que estava en mal estat, i també el parxejat i manteniment de
carrers, que es fa un cop a l’any. També s’han posat tres remontables nous. Com a
obra més significativa del parxejat es destaca que s’ha refet la reixa del polígon
industrial.
El Sr. Quim Blanch informa sobre la culminació del procés participatiu de la Plaça de
Can Torras. Després de dues trobades amb els veïns es va redactar el projecte, es va
adjudicar i s’aprovà inicialment. En aquests moments està en exposició pública. A
continuació es licitaran les obres assegurant la seva dotació econòmica. Es preveu que
aquesta tardor es faci l’adjudicació de l’obra i que aquesta tingui una durada estimada
de dos mesos.
El Sr. Jordi Sala diu que des del 5 de juliol funciona el Bus Exprés de la Vall del Tenes.
D’aquesta manera s’ha doblat la freqüència de busos per anar a Barcelona. El trajecte
es fa en quaranta minuts. S’han mantingut les expedicions i se n’hi han afegit deu en

Pàgina 2 de 27

direcció Barcelona de forma directa. Hi ha dues parades per poble, i a Santa Eulàlia es
troben a Can Barbany i a La Sala.
El Sr. Armando Cañizares explica que el proper dissabte tindrà lloc les 3 hores de
Derbi Variant que és una proposta dels joves en els pressupostos participatius. S’han
inscrit 50 equips. Els joves van decidir fer la volta a Catalunya amb Derbi Variant, com
element promocional.
El Sr. Jordi Sala informa que per mitjà del Pla d’Ocupació Local s’han contractat a 9
persones durant 6 mesos, que treballaran des del 15 de juliol fins el 15 de gener. En
concret són: 3 paletes, 2 pintors, 1 jardiner, 1 informador de medi ambient i 1
informàtic. Podran treballar com a màxim el 70% de la jornada. La finalitat d’aquest
contracte es que adquireixin formació i facilitar-los l’entrada al món laboral.
L’Alcalde explica el viatge que una representació institucional va fer a Blangoua durant
una setmana. La delegació estava formada per l’Alcalde, el regidor Jordi Sala, la
treballadora social i dues persones de l’ajuntament que hi van anar a títol individual.
També els acompanyava el tècnic de Joventut i un grup de joves de Santa Eulàlia que
varen dur a terme un casal d’estiu per a 50 infants.
L’objectiu del viatge era el camp de treball dels joves, estrènyer llaços, conèixer com
està funcionant la cooperació i sobretot fer el seguiment de les obres per la construcció
del pont que ha estat finançat per Santa Eulàlia. El pont ha de servir per unir barris i
poblats de la zona, ja que en època de pluges la única manera de creuar el pas és
amb barca.
El Sr. Jordi Sala informa que ja s’han repartit els programes de la Festa Major que
comença la setmana que ve, i que es celebrarà de dijous a diumenge. Com a dada
significativa es recorda que la Festa dels Colors compleix 15 anys .

3. APROVACIÓ FESTES LOCALS 2011

Atès que des de la Conselleria de Treball i Indústria s’ha començat a preparar l’Ordre
de Festes Locals de Catalunya per l’any 2011,
Atès que segons l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors, de les catorze festes
laborals, dues són locals i han de ser fixades per ordre del Conseller de Treball, a
proposta dels municipis respectius.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Establir com a dies de festa local el 10 de desembre, Santa Eulàlia; i el dia 29
de juliol, Festa Major d’Estiu.

Segon.- Fer arribar aquests acords a la Conselleria de Treball I Indústria als efectes
pertinents.
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S’APROVA PER UNANIMITAT

4. APROVACIÓ DEL RESUM NUMÈRIC
CORRESPONENT A 1 DE GENER DE 2010

DEL

PADRÓ

D'HABITANTS

Atès que el Departament d’Estadística de la Diputació de Barcelona realitza la gestió
informatitzada del padró d’habitants d’aquest municipi, i que ha confeccionat el resum
numèric del Padró Municipal d`Habitants corresponent a 1.1.2010 dels habitants del
terme municipal dels Santa Eulàlia de Ronçana, que concorden amb l’INE, segons les
dades que es relacionen a continuació:
1. Xifra Final Ajuntament:

6.830

Homes: 3.406
Dones: 3.424
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el resum numèric del Padró Municipal d`Habitants a 01.01.2010 amb
una xifra total de 6.830 habitants.
S’APROVA PER UNANIMITAT

5. DECLARACIÓ D'INHABILITAT DEL MES D'AGOST
Als efectes del millor funcionament i millor garantia pels administrats, en relació als
terminis per a la tramitació d’expedients municipals i d’altres sol·licituds, s’estima oportú
declarar el mes d’agost inhàbil pel que fa al còmput de terminis d’aquesta
administració.
Vist el dictamen favorable de la comissió informativa
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- Declarar inhàbil el mes d’agost de 2010 als efectes de còmput dels terminis
per a tramitació d’expedients urbanístics i d’activitats.

Segon.- Fer pública aquesta resolució mitjançant el corresponent edicte al BOP i al
tauler d’edictes de la Corporació.
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S’APROVA PER UNANIMITAT
6. APROVACIÓ COMPTE GENERAL AJUNTAMENT I SET COMUNICACIÓ
EXERCICI 2009
Formulat per l’Alcaldia el Compte General del Pressupost General Únic de l’Exercici
2009 ha estat sotmès a la Comissió Especial de Comptes d’aquesta Corporació, que el
dia 4 de maig d’enguany a emès el seu informe.
Sotmès l’expedient a informació pública, mitjançant edictes al tauler d’anuncis i al
Butlletí Oficial de la Província, número 114 de 13 de maig de 2010, sense que en el
termini hàbil hagin estat formulades al·legacions.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següent

ACORD:
Primer.- Aprovar el Compte General del Pressupost Únic de l’exercici 2009 de
l’Ajuntament i de l’organisme autònom SET Comunicació.
L’Alcalde exposa que seguint el tràmit es porta a aprovació el Compte General.
El Sr.Joaquim Brustenga diu que no aprovaran els comptes de l’ajuntament perquè el
seu grup (CiU) ha perdut la confiança en l’alcalde per la gestió del pressupost. No
volen ser corresponsables del desori que ve i per tant votaran en contra.
L’Alcalde comenta que no és objecte de discussió el compte.
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA amb els següents vots: 7 vots a favor
d’Indep-ERC i PSC, 4 vots en contra de CIU i 1 abstenció de PP.
7. ACORD EN RELACIÓ A L'ABAST DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS DE
GESTIÓ TRIBUTÀRIA EN LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals podran
delegar en altres Entitats locals, en el territori de les quals, estiguin integrades les
facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que
els corresponguin.
La delegació ha d’aprovar-se mitjançant acord del Ple de la Corporació, que haurà de
fixar l’abast i contingut de la delegació.
A l’empara de la previsió legal, aquest Ajuntament ha delegat en la Diputació de
Barcelona les seves facultats de gestió dels ingressos locals, mitjançant l’adopció dels
corresponents acords plenaris.
L’efectivitat de les relacions diàries entre la Diputació i l’Ajuntament, així com entre
aquestes Entitats i els ciutadans interessats, han palesat en ocasions, la conveniència
de disposar d'un acord plenari global, comprensiu de totes les funcions delegades, en
ordre a acreditar amb suficient claredat la competència dels òrgans actuants.
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Aquesta constatació i la importància que per al procediment tributari té la seguretat que
l’òrgan actuant és el competent, aconsellen la major clarificació possible pel que fa
referència a l’abast de les funcions concretes que s’exerceixen per l’Ens delegat.
També els pronunciaments jurisprudencials recentment coneguts fan convenient
precisar amb el màxim rigor les facultats que una Entitat local hagi delegat en l’Ens
Supramunicipal .
Davant les consideracions precedents, i d'acord amb l’Organisme de Gestió Tributària
de la Diputació de Barcelona, es creu procedent confirmar i ratificar la delegació de
funcions aprovada per l'Ajuntament amb anterioritat a aquesta data, completant i
concretant en allò que calgui els acords anteriors.
En virtut de l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
ACORD A ADOPTAR PELS AJUNTAMENTS QUE HAN DELEGAT FACULTATS DE
GESTIÓ TRIBUTÀRIA EN LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN DIVERSES DATES,
PER TAL DE CONFIRMAR I CLARIFICAR L’ABAST DE LA DELEGACIÓ

El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals podran
delegar en altres Entitats locals, en el territori de les quals, estiguin integrades les
facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que
els corresponguin.
La delegació ha d’aprovar-se mitjançant acord del Ple de la Corporació, que haurà de
fixar l’abast i contingut de la delegació.
A l’empara de la previsió legal, aquest Ajuntament ha delegat en la Diputació de
Barcelona les seves facultats de gestió dels ingressos locals, mitjançant l’adopció dels
corresponents acords plenaris.
L’efectivitat de les relacions diàries entre la Diputació i l’Ajuntament, així com entre
aquestes Entitats i els ciutadans interessats, han palesat en ocasions, la conveniència
de disposar d'un acord plenari global, comprensiu de totes les funcions delegades, en
ordre a acreditar amb suficient claredat la competència dels òrgans actuants.
Aquesta constatació i la importància que per al procediment tributari té la seguretat que
l’òrgan actuant és el competent, aconsellen la major clarificació possible pel que fa
referència a l’abast de les funcions concretes que s’exerceixen per l’Ens delegat.
També els pronunciaments jurisprudencials recentment coneguts fan convenient
precisar amb el màxim rigor les facultats que una Entitat local hagi delegat en l’Ens
Supramunicipal .
Davant les consideracions precedents, i d'acord amb l’Organisme de Gestió Tributària
de la Diputació de Barcelona, es creu procedent confirmar i ratificar la delegació de
funcions aprovada per l'Ajuntament amb anterioritat a aquesta data, completant i
concretant en allò que calgui els acords anteriors.
En virtut de l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents
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ACORDS
PRIMER.- Clarificar i concretar que, l’acord municipal adoptat amb anterioritat a
aquesta data, relatiu a la delegació en la Diputació de Barcelona a l'empara del que
preveu l'article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, de la facultat de recaptació dels
ingressos derivats de la imposició de sancions per infraccions de les ordenances
municipals de policia i bon govern, es referia a la totalitat de les sancions dictades per
l'Ajuntament en l'exercici de la seva potestat sancionadora diferents de les
urbanístiques, abastant les facultats de recaptació que a continuació s'enumeren:
·
·
·
·
·
·

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
Dictar la provisió de constrenyiment
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

SEGON.- Especificar que, els acords municipals adoptats amb anterioritat a aquesta
data, relatius a la delegació en la Diputació de Barcelona a l'empara del que preveu
l'article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, abasten les facultats de gestió i/o recaptació i
inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació s'enumeren:
I.- Impost sobre activitats econòmiques
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions
Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe
Revisió i comprovació de les declaracions i les autoliquidacions presentades
Dictar la provisió de constrenyiment
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Realització de les funcions d'inspecció de l'Impost sobre activitats Econòmiques
Actuacions d'informació i assistència als contribuents
Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes tasques
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

II.- Impost sobre béns immobles
·
·
·
·
·
·

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions
Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe
Dictar la provisió de constrenyiment
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
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·
·
·
·

Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

III.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions
Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe
Dictar la provisió de constrenyiment
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

IV.- Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
· Concessió i denegació de beneficis fiscals
· Revisió de les autoliquidacions presentades
· Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
· Expedició de documents cobratoris
· Pràctica de notificacions de les liquidacions
· Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu
· Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT
· Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat
· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts
· Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries
· Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin
· Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
· Actuacions d’informació i assistència als contribuents
· Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

V.- Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl,
subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments que resultin d’interès general,
l’import de la qual consistirà en l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de
la facturació que obtinguin anualment en cada terme municipal les referides
empreses i per la prestació del servei de telefonia mòbil.
·
·
·
·

Concessió i denegació de beneficis fiscals
Revisió de les autoliquidacions presentades
Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Pràctica de notificacions de les liquidacions
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT
Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries
Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
Actuacions d’informació i assistència als contribuents
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

VI.- Taxes per
. Entrada de vehicles-guals
. Recollida d'escombraries
. Cementiri municipal
Les funcions que en relació a la gestió/recaptació de taxes es deleguen són:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions
Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe
Dictar la provisió de constrenyiment
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

VII.- Contribucions especials
·
·
·
·
·
·

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament
Recaptació dels deutes en període executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

VIII.- Quotes urbanístiques
·
·
·
·
·
·

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament
Recaptació dels deutes en període executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
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IX.– Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
·
·
·
·
·

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament
Recaptació dels deutes en període executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors

X.-Taxa per la tramitació de llicències i instruments urbanístics
·
·
·
·
·
·

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament
Recaptació dels deutes en període executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XI.- Taxa per ocupació del sòl, vol o subsòl de la via pública
·
·
·
·
·
·
·

Pràctica de notificacions individuals en les liquidacions per ingrés directe
practicades per l'Ajuntament.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
Dictar la provisió de constrenyiment
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XII.- Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'Administració
municipal en les activitats i instal·lacions
·
·
·
·
·
·

Recaptació dels deutes en període executiu
Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XIII.- Ingressos derivats de l'exercici de l'execució subsidiària
·
·
·
·
·
·
·

Pràctica de notificacions individuals en les liquidacions per ingrés directe
practicades per l'Ajuntament.
Dictar la provisió de constrenyiment
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
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XIV.- Taxa per expedició de documents administratius i altres serveis
administratius
·
·
·
·
·
·

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament
Recaptació dels deutes en període executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XV.- Altres ingressos de dret públic, tant tributaris com no tributaris, que
l'Ajuntament pugui liquidar
·
·
·
·
·
·

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament
Recaptació dels deutes en període executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XVI.- Sancions urbanístiques
·
·
·
·
·
·

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament
Recaptació dels deutes en període executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

TERCER .- Especificar que en relació als acords municipals adoptats als punts
anteriors i els adoptats amb anterioritat a aquesta data, l’Ajuntament es reserva la
facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar de forma expressa la
competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions singulars de recaptació,
concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o
aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte de la totalitat dels
tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada o es pugui
delegar en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o
de distribució competencial dels serveis municipals, ho facin convenient.
QUART.- L'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona, la realització d'actuacions de recaptació procedents, respecte
a d'altres conceptes diferents dels assenyalats al punt 1, amb subjecció als criteris
emanats per la Junta de Govern de l'ORGT.
CINQUÈ.- Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació de
Barcelona s'atendrà a l'ordenament local, així com a la normativa interna dictada per
aquesta, en virtut del que preveu l'article 7.3 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i de les seves
pròpies facultats d'autorganització per a la gestió dels serveis atribuïts.
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SISÈ.- La durada o termini per al qual s'acorda la present delegació de funcions
s'estableix en un període de dos anys, prorrogable per reconducció tàcita d'any en any,
la qual es produirà, llevat que qualsevol d'ambdues administracions acordin deixar
sense efecte l'esmentada delegació, el que haurà de notificar-se en un termini no
inferior a sis mesos abans del cessament.
SETÈ.- L'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter general i
recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió, en els terminis previstos a
l'article 27 i concordants de la Llei 7/85, de dos d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local.
VUITÈ.- El present acord haurà de notificar-se a la Diputació de Barcelona, als efectes
que, per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació ara conferida.
NOVÈ.- Un cop acceptada la delegació per la Diputació de Barcelona, el present acord
es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, i en el de la Comunitat Autònoma per a
general coneixement, d'acord amb el previst a l'article 7.2 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març.

S’APROVA PER UNANIMITAT
8. RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA EN RELACIÓ A L'APLICACIÓ
DEL RDL 8/2010 SOBRE MESURES PER REDUIR EL DÈFICIT PÚBLIC
Vist l’acord adoptat a la Junta de Portaveus de data 22 de juny amb el vot favorable de
tots els membres assistents.
Vist el decret dictat per l’Alcaldia en data 23 de juny de 2010 sobre l’aplicació del Reial
Decret legislatiu 8/2010 de mesures per reduir el dèficit públic, en què s’estableix
l’aplicació en el personal de la corporació, així com en les retribucions i
indemnitzacions dels càrrecs electes i grups municipals.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents

ACORDS:
Primer.- Ratificar el decret dictat per l’alcaldia en data 23 de juny de 2010 sobre
l’aplicació del Reial Decret legislatiu 8/2010 de mesures per reduir el dèficit públic.
L’Alcalde explica que el decret pel que fa als treballadors és d’obligat compliment i tal
com es va acordar s’aplica la reducció del 5% en el salari dels treballadors i de manera
similar en els dels funcionaris en funció del salari base.
Pel que fa a càrrecs electes es va acordar una reducció en les retribucions individuals
d’un 7% de manera lineal i d’un 10% a les assignacions corresponents als grups
municipals.
El Sr. Joaquim Brustenga expressa que el seu grup és conscient que el moment de
dificultat econòmica requereix un sacrifici extra, i també cal que el facin els càrrecs
electes, però no estan d’acord en la manera com es vol fer a l’ajuntament. Es produeix
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un greuge si s’aplica un 7% lineal a les diferents retribucions, ja que són dispars. No
està regulada aquesta reducció i per tant cal buscar un referent. Si es van seguir les
recomanacions d’entitats municipalistes per establir el sou de l’alcalde no entén per
què ara no es fa el mateix. Aquestes entitats que esmenta, recomanen un 8% de
reducció en el sou de l’alcalde i un 0% en el cas dels regidors.
El regidor afegeix que cal desmentir la creença popular que els regidors es guanyen la
vida a l’ajuntament, comenta la retribució dels regidors de govern que és de 7.000€
bruts anuals i de 33€ mensuals els de l’oposició, quantitats que considera ridícules. És
evident que no es dediquen a l’activitat pública per aquesta quantitat i que fins i tot hi
podrien renunciar, però ho troben un greuge comparatiu.
També estan en contra de la reducció proposada del 10% als grups municipals. Dels
quatre grups municipals que hi ha a l’ajuntament, l’únic que dedica diners per fer
activitats públiques és CiU: paguen el lloguer d’un local i treuen un butlletí cada sis
mesos. Els altres grups municipals no es gasten els diners en activitat pública i per tant
no els importa la reducció del 10%. No és que hi estiguin en contra, i entenen que tots
s’han d’estrènyer el cinturó, però no de la manera com s’ha plantejat.
L’Alcalde insisteix que tots han de contribuir en aquesta situació de crisi, fent un esforç
en la contenció de la despesa i que l’ajuntament pugui seguir prestant serveis. Pel que
fa al salari de l’alcalde, el que pertocaria seria una reducció del 5%, perquè els dos
últims anys es va decidir no aplicar l’IPC. Es va creure que calia anar més enllà, i fer el
7%.
D’altra banda l’alcalde diu que no és el mateix un salari per un lloc de treball que la
compensació que reben els regidors en l’exercici del seu càrrec fora de la seva
professió. A tots els va semblar bé aquest 7% de reducció tant pels regidors de govern
com pels de l’oposició.
Aquesta aplicació en cada municipi s’ha ajustat el que han decidit els grups municipals
i els càrrecs electes en funció de les seves circumstàncies.
Pel què fa a la despesa dels grups municipals l’alcalde recorda que cada grup és
responsable dels diners que rep. En concret el grup que ell representa, IndependentsERC, destina aquests diners pel seu funcionament i per l’exercici de la seva
responsabilitat, a fer propostes de treball i a tasques d’informació i comunicació tal com
se suposa que fan els altres grups.
L’Alcalde recorda al grup de CiU, que ha manifestat la seva intenció de votar en contra
de l’aplicació del decret, que els diferents grups municipals ja es van reunir i van
acordar per unanimitat el que semblava més escaient.
El regidor Joaquim Blanch afegeix que en aquesta reunió es va decidir publicar les
indemnitzacions i retribucions que reben els regidors per informar als ciutadans. També
vol aclarir que ells perceben 660€ bruts per 11 mesos. Van votar a favor de la reducció
del 7% en les seves assignacions perquè entenen que aquests diners no són la base
de la seva economia familiar, com els passa a treballadors de l’ajuntament.
El regidor Joaquim Brustenga vol puntualitzar el següent :
-La xifra que ha dit de 7.260€ és correcta i afegeix que és ridícula per les hores que hi
dediquen i la responsabilitat que tenen.
-És cert que a la reunió prèvia (Junta de Portaveus) hi va assistir la regidora Isabel
Valls en representació de CiU, i l’acord d’entrada li va semblar correcte. Però no va ser
una reunió de treball, sinó que es plantejava com per adherir-se per adherir-se a la
feina feta prèviament, i no van tenir l’oportunitat d’estudiar la documentació.
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-El que ha dit l’alcalde sobre el seu sou no és cert, ja que segons les organitzacions
municipalistes li correspon un 8% de reducció i no pas un 7%, per un salari superior a
55.000€ bruts anuals.
L’Alcalde clarifica el tema dient que ells van decidir la congelació del sou, abans que ho
proposessin les organitzacions municipalistes, i per tant la xifra del 8%, és correcta, ja
que el seu sou és de 51.190€.
La reunió de la Junta de Portaveus sí que va ser de treball i a més es va convocar amb
el temps suficient. Entre tots es va decidir que la reducció de les retribucions personals
seria del 7% i la reducció de les compensacions als grups seria entre un 7 i un 15%, i
finalment es va acordar que seria d’un 10%.
El regidor Joaquim Brustenga reitera que el sou de l’alcalde el mes de maig era de
55.000€ i per tant no pot ser que amb la congelació dels dos últims anys ara mateix el
seu sou sigui de 51.000€.
L’Alcalde explica que si no s’hagués congelat el salari abans de la reducció el seu sou
seria de 56.817€ i aplicant la reducció del 8% seria de 52.872 i ara és de 51.190€.
El regidor Francesc Montes es suma a les manifestacions del representant de CiU.
Votarà a favor de l’acord, tot i que no el troba just en proporció. No és just que es
redueixi un 5% del salari dels treballadors, tant si aquest és alt com baix.

Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA amb els següents vots: 8 vots a favor
d’Indep-ERC, PSC i PP, 4 vots en contra de CIU.

9. ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ ATORGADA PEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ
PER L'ESCOLARITZACIÓ EN LLAR D'INFANTS PEL CURS 2009-2010
Atès que en data 9 de juliol de 2010 s’ha publicat al DOGC núm. 53461 la Resolució
per a la qual s’atorguen subvencions a les corporacions locals titulars de llars d’infants,
per al curs 2009-2010
Atès que segons aquesta resolució, la subvenció atorgada a l’Escola Bressol l’Alzina,
és de 142.200,00 euros
D’acord amb l’esmentada resolució, el Departament d’Educació tramitarà una bestreta
del 80% de l’import de la subvenció, i per al pagament del 20% restant és necessari,
entre d’altra documentació, l’acord del ple de la Corporació pel qual s’accepta la
subvenció atorgada,
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada pel Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya, d’import 142.200,00€, per a l’Escola Bressol L’Alzina de Santa Eulàlia de
Ronçana.
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Segon.- Trametre la documentació necessària al Servei de Règim Econòmic de la
Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu del Departament d’Educació, per
tal de fer efectiva aquesta subvenció.
L’Alcalde explica que s’acceptat aquesta subvenció de 5.000€ per alumne i any.
S’APROVA PER UNANIMITAT

10. CONCERTACIÓ OPERACIÓ DE CRÈDIT PER FINANÇAMENT INVERSIONS
PRESSUPOST 2010
El pressupost general de l’exercici actual, inclou en les seves previsions, d’un
programa d’inversions, finançades a part d’ingressos ordinaris, subvencions d’altres
administracions, quotes urbanístiques, etc. , d’una operació de crèdit.
Examinat l’estat d’execució de les inversions fins el dia d’avui que es troben en fase de
realització , i a fi de complir puntualment en el pagament dels serveis i obra executada.
Vist així mateix, l’informe del Cap de Serveis Econòmics i l’informe financer
d’Intervenció municipal i de conformitat amb els mateixos,
Aquesta Alcaldia, proposa al Ple de la Corporació, la concertació del següent préstec:
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següent

ACORD:
Primer.- Concertar amb el BBVA un préstec d’import 450.000.-€ amb les següents
condicions:
- tipus d’interès: Euribor 6M + 1,85%
- Sense comissió d’obertura
- Termini: 10 anys
Les operacions es mantenen dins dels marges de càrrega financera autoritzats per les
disposicions vigents.
L’Alcalde comenta que per fer front a les inversions una part d’elles es finançaran a
través de crèdits. S’han demanat ofertes econòmiques a totes les entitats bancàries del
municipi. De les tres ofertes presentades, la millor ha estat la del BBVA.
El regidor Joaquim Brustenga diu que amb la perspectiva que durant l’any 2011 no es
podran sol·licitar crèdits, és lògic concertar totes les operacions de crèdits que sigui
possible per poder tenir els fons necessaris pel que queda d’aquest any i l’any que ve.
Però el seu grup no té confiança en la gestió econòmica de l’equip de govern, perquè
els arriben queixes dels proveïdors, reclamacions d’interessos de demora, entre
d’altres, que els fa pensar que la situació econòmica de l’ajuntament és molt més greu
del que sembla.
Creuen que la sol·licitud de crèdits només servirà per pagar deutes pendents i poder
afrontar els primers mesos del 2011.
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El govern que serà escollit l’any vinent es trobarà en una situació delicada i amb crèdits
per retornar. Per això es comprometen a demanar una auditoria externa tant si arriben
al govern com si segueixen a l’oposició.
En aquests moments doncs, no troben aconsellable demanar aquest crèdit que
endeutaria encara més l’ajuntament i per tant votaran en contra.
L’Alcalde respon que la intervenció de CiU ratifica el que han manifestat darrerament
en el sentit que no demanarien crèdits ni pujarien impostos, i per tant no podrien fer
inversions. Aquest crèdit és per dur a terme inversions necessàries i beneficioses pel
municipi: Finançar part de les actuacions del riu Tenes, el pagament d’una part de
l’anualitat de l’Escola Bressol La Font del Rieral; el projecte i urbanització de la Plaça
Can Torras; millores a la via pública, a les parades del transport públic, als parcs i
zones verdes,a les instal·lacions esportives i a altres equipaments municipals. Entenen
que són inversions necessàries a les quals hi poden fer front perquè hi ha marge
suficient per endeutar-se, segons els informes dels Serveis Econòmics.
El regidor Joaquim Brustenga comenta que només de les certificacions de l’Escola
Bressol ja es deuen 450.000€ i que han originat una reclamació de 16.000€
d’interessos per demora. I afegeix que potser no han pujat impostos, però n’han creat
de nous, i per tant la pressió fiscal als ciutadans ha augmentat.
L’Alcalde demana a CiU que expliqui quins nous impostos s’han creat i quina és la
pressió fiscal sobre els habitants de Santa Eulàlia. Sobre la reclamació d’interessos
que fa el proveïdor Bosch i Pascual, s’ha de tenir en compte que és l’únic que reclama
interessos. Si aquest proveïdor reclama interessos, l’ajuntament li hauria de reclamar
retard en l’execució de l’obra segons el contracte.
El regidor Joaquim Brustenga reitera que l’ajuntament s’ha endarrerit en el pagament
de les certificacions de l’Escola Bressol. Comenta també que l’encarregat de la
recollida d’escombraries reclama el deute.
L’Alcalde vol que que CiU expliqui el tema de la pressió fiscal amb la creació de nous
impostos.
El regidor Joaquim Brustenga respon que s’han creat nous impostos relacionats amb la
telefonia i que, ja no es fa el descompte que es feia per utilitzar la deixalleria, ara
s’entreguen bosses compostables. S’han creat taxes que abans no existien per fer una
sèrie d’activitats. Creu que no és el moment de valorar en quin percentatge ha
augmentat la pressió fiscal.
L’Alcalde reitera que l’ajuntament ha congelat els tributs. Pel que fa a la compensació
de l’ús de la deixalleria amb diners o bosses compostables, s’ha comprovat que surt
més a compte per les famílies l’entrega de bosses compostables, i al mateix temps es
contribueix a utilitzar correctament la fracció orgànica. Aquest nou tribut el que feia
referència el grup de CiU, només afecta als operadors de telefonia mòbil que operen en
el nostre territori. Els operadors de telefonia fixa i els operadors de subministrament
elèctric ja fa anys que paguen a l’ajuntament un percentatge del que facturen als
ciutadans de Santa Eulàlia. En referència a les taxes, l’alcalde comenta que el fet de
cobrar les fotocòpies i l’ocupació de la via pública, afecta a un percentatge mínim dels
ciutadans de Santa Eulàlia.
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA amb els següents vots: 7 vots a favor
d’Indep-ERC i PSC, 4 vots en contra de CIU i 1 vot en contra de PP.
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11. ACORD D'INCORPORACIÓ DEL MUNICIPI DE SANT QUIRZE SAFAJA A
L'AGRUPACIÓ DE SECRETARIES NÚM. 47.
Atès el requeriment d’acord plenari efectuat per la Direcció General de Recursos de
l’Administració de Justícia en relació a la sol·licitud d’incorporació del municipi de Sant
Quirze Safaja a l’agrupació de secretaries de Jutjats de Pau, núm. 47.
Atesa la necessitat del municipi de Sant Quirze Safaja per absorbir amb eficàcia i
celeritat les qüestions relatives als tràmits del Jutjat de Pau, i la proximitat geogràfica
amb els municipis que formen l’agrupació de secretaries de Jutjats de Pau núm. 47
(Bigues i Riells i Santa Eulàlia de Ronçana),
D’acord amb el contingut de l’article 4.1. del Decret 75/1997, de 18 de març,
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa,
Es proposa al Ple d’adopció del següents ACORDS:
Primer.- Informar favorablement la incorporació del municipi de Sant Quirze Safaja a
l’Agrupació de secretaries de jutjats de pau núm. 47.
Segon.- Notificar aquest acord a la Direcció General de Recursos de l’Administració de
Justícia, a l’Ajuntament de Bigues i Riells i a l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja.
S’APROVA PER UNANIMITAT
12. ADQUISICIÓ D'UN TERRENY AL COSTAT DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL
PER DESTINAR-LO A ÚS RELACIONAT AMB L'EQUIPAMENT
El propietari de l’immoble situat al Camí de la Rovira, al costat del camp de utbol
municipal, que actualment és utilitzat per l’Ajuntament com a parcamente, ha ofert de
vendre’l a aquest Ajuntament pel preu de 5.000 euros, que resulta inferior a l’import de
la taxació practicada per l’arquitecte municipal.
No obstant això, el compliment de la normativa vigent exigeix que prèviament l’òrgan
de contractació aprovi el plec de clàusules administratives particulars corresponent
amb els informes favorables de la secretària i el cap de serveis econòmics.
Consta acreditat en l’expedient que hi ha dotació suficient per atendre el pagament del
preu del contracte.
Així mateix, tractant-se de l’adquisició directa d’un bé immoble, cal sol·licitar l’informe
previ al Departament de Governació de la Generalitat, que l’ha d’emetre en un termini
de trenta dies. En cas de no fer-ho en el termini assenyalat, caldria continuar la
tramitació de l’expedient.
El plec de condicions aprovat inicialment s’ha de sotmetre a informació pública, a
l’efecte de la presentació d’al·legacions, i s’entendrà definitivament aprovat sense
resolució expressa en cas que no se n’hi hagin formulat.
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Correspon al Ple de la corporació adoptar el present acord, en compliment del que
preveu l’article 22.2.o) de la Llei de bases de règim local 7/1985, de 2 d’abril.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:

Primer.- APROVAR inicialment el plec de clàusules administratives particulars que
hauran de regir l’adquisició directa de l’immoble situat al Camí de la Rovira, al costat
del camp de futbol, de superfície 4.048m2.
Segon.- SOTMETRE l’esmentat plec a informació pública per un termini de quinze
dies, mitjançant la publicació de l’edicte corresponent al Butlletí Oficial de la Província i
exposar-lo al tauler d’edictes d’aquest Ajuntament, a l’efecte de presentació
d’al·legacions.

Tercer.- SOL·LICITAR informe al Departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya quant a la procedència de l’adquisició directa de l’immoble esmentat, a
l’empara de l’article 30.1.c) del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel
Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
L’Alcalde explica que va sorgir l’oportunitat d’adquirir aquest terreny que es troba al
costat del camp de futbol i que actualment es fa servir d’aparcament. Es vol arribar a
un acord amb el propietari per tal de segregar el terreny de la finca mare. S’ha aprofitat
per modificar el plec, i poder regularitzar l’adquisició que es va fer l’any 1997 del camp
de futbol per part de l’ajuntament.

S’APROVA PER UNANIMITAT
13. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE
MUNICIPAL DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

L'EQUIPAMENT

JUVENIL

Vist el projecte de l'equipament juvenil municipal de Santa Eulàlia de Ronçana, redactat
per Pol Femenias Ureña, Arquitecte, amb un pressupost sense IVA de 993.787,21€, i
que ha estat examinat amb informe favorable pels Serveis Tècnics Municipals.
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals, que s’incorpora a l’expedient, es proposa
la seva aprovació inicial.
D’acord amb el que preveu el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis per a l’aprovació
de projectes.
I vist el dictamen de la Comissió Informativa,
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte executiu de l’equipament per a joves, situat a la
zona d’equipaments del Camí de Caldes/Camí de la Rovira, redactat per Pol Femenias
Ureña, arquitecte, amb un pressupost de 993.787,21€ (sense IVA), i amb les
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prescripcions que s’incorporen a l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, que
s’hauran d’incorporar abans de l’aprovació definitiva.
Segon.- Sotmetre a informació pública l’esmentat projecte per un termini de 30 dies a
comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP i tauler d’edictes de
la Corporació, en el ben entès que si no es formulen al·legacions o reclamacions
restarà definitivament aprovat sense necessitat d’un nou acord.
El regidor Armando Cañizares comenta que l’equipament de joves és una antiga
reivindicació dels pressupostos participatius. Es tracta d’un edifici en forma de L que
estarà format per : l’actual Punt d’Informació Juvenil, sales de reunions, tallers, una
sala polivalent, despatxos i zones d’assaig pels grups musicals. La idea és que a
l’edifici s’hi trobin tots els serveis de Joventut : drogodependències, tècnic de joventut,
dinamitzador juvenil. La finalitat de l’equipament és que sigui el lloc de trobada dels
joves de Santa Eulàlia.
L’Alcalde vol ressaltar la importància de l’equipament de joves per al municipi. I espera
que algun dia aquest projecte es pugui fer realitat, tot agraint a totes les persones que
han participat en aquest procés.
S’APROVA PER UNANIMITAT

14. MOCIÓ EN RELACIÓ A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
SOBRE L'ESTATUT
Catalunya és una nació de ciutadans i ciutadanes lliures. Democràticament legitimada,
integradora i plural, i que vol conduir el seu futur. Una nació que em tot moment ha
donat proves de la seva solidaritat i la seva responsabilitat, i de la seva voluntat i pacte
d’entesa. I que ara ha de fer valer totes i cadascuna de les oportunitats que tenim a
l’abast, molt especialment en un moment de dificultats com l’actual que reclama
solucions i propostes efectives. Una nació que al llarg de la seva història ha hagut de
fer front a múltiples dificultats però que mai no ha renunciat ni renunciarà a les seves
aspiracions d’autogovern. Un autogovern que, avui es concreta en l’Estatut del 2006,
l’Estatut a provat pel poble de Catalunya. Per això, res ni ningú pot estar per damunt de
la voluntat expressada pels ciutadans i ciutadanes.
En resposta als recursos d’inconstitucionalitat presentats, el passat 28 de juny el
Tribunal Constitucional va emetre la sentència sobre l’Estatut, el que ha significat una
retallada greu i, en conseqüència, un xoc de legitimitats. D’una banda suposa una
col·lisió amb la legitimitat del poble de Catalunya, que ja va expressar a les urnes per
referèndum el seu consentiment. D’altra banda el fet que la sentència l’hagi emès un
tribunal desacreditat, evidencia novament aquesta deslegitimació ja que significa un
greuge inequívoc a l’actitud que va guiar els nostres representants a redactar un
Estatut que és el producte dels acords legítims i que ha de ser el marc de convivència i
autogovern del nostre país.
Ara més que mai cal actuar amb serenitat però amb la màxima fermesa. Aquesta
sentència és un atac a la dignitat i a la llibertat de tots i cadascun dels ciutadans de
Catalunya, vinguin d’on vinguin i parlin la llengua que parlin, Ens cal doncs, una
resposta democràtica, unitària i coherent amb els valors que ens han mantingut vius
com a país al llarg de la història.
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El passat 10 de juliol, Catalunya va viure la manifestació més important de la seva
història, amb més d’un milió i mig de catalans i catalanes que van sortir als carrers de
Barcelona en defensa de la voluntat del poble de Catalunya expressada en referèndum
i en rebuig a la sentència d’un Tribunal Constitucional que deixa les aspiracions d’una
part cada vegada més gran del poble de Catalunya fora del marc institucional espanyol.
Davant la sentència del Tribunal Constitucional sobre el recurs presentat pel Partit
Popular, contra l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, l’Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Com a representants de les persones de Santa Eulàlia de Ronçana volem
expressar el nostre rebuig a la sentència del Tribunal Constitucional.
Segon.- Exigim respecte al contingut íntegre de l’Estatut que va ser refrendat per la
població catalana.
Tercer.- Davant una situació tan greu, cap català pot quedar-ne al marge perquè
aboca les institucions catalanes a un futur incert. Aquesta sentència demana una
resposta democràtica, el més unitària possible i coherent amb els valors que ens
mantingut vius com a país al llarg de la història.
Quart.- Per tot això, l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana es posa al servei del
país i com a institució, donarem tot el suport necessari a les iniciatives
institucionals, polítiques i ciutadanes en defensa de la dignitat del nostre país.
Cinquè.-Des de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana animem a totes les
institucions catalanes, la societat civil i la ciutadania a mostrar el rebuig unànime a
una sentència que estableix el topall fins on pot arribar Catalunya, a nivell
d’autogovern, dins l’Estat espanyol.
Sisè.-Constatar que aquesta sentència no accepta ni respecta la voluntat
democràtica d’un poble, lliurement expressada en referèndum i refrendada per dos
Parlaments, i fa molt difícil l’encaix de la Catalunya actual a l’Espanya de les
autonomies. Trenca unilateralment el pacte polític existent que tant va costar
aconseguir i posa traves a la via autonomista, obrint un nou procés emmarcat en el
dret a decidir.
Setè.-Instar a les institucions, forces polítiques, societat civil i ciutadania catalana a
implicar-se plenament en la nova etapa històrica que s’obre en el camí del dret a
decidir del poble de Catalunya.
Vuitè.-Fer arribar aquests acords al president de la Generalitat, al president del
Parlament i als portaveus dels diferents grups amb representació a la cambra.
L’Alcalde comenta que entre tots els grups s’ha treballat en aquesta moció.
La regidora Anna Arnella matisa que hi han participat tots els grups menys el PP.
Recorda que és la segona retallada que pateix aquest estatut. Des del grup
Independents-Esquerra es defensa el dret a decidir per arribar aconseguir la
independència de Catalunya en un futur pròxim.
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El regidor Joaquim Brustenga recorda que hi ha altres recursos interposats contra
l’estatut, i potser s’hauran de redactar noves mocions perquè de ben segur es
produiran més retallades.
El regidor Joaquim Blanch comenta que els socialistes defensen la idea d’un estat
federal, i respecten però no comparteixen el posicionament en favor de la
independència que defensen els seus socis de govern. Volen l’Estatut tal i com es
va aprovar en referèndum.
El regidor Francesc Montes comenta que no va poder assistir a la reunió on es va
redactar aquesta moció. Explica que no seguirà les directrius del seu partit i en
aquest cas s’abstindrà.
L’Estatut hauria de ser l’òrgan o l’instrument per gestionar millor Catalunya, i en
canvi s’està fent servir per manipular a la gent.
Tots els grups polítics van dir que acatarien la sentència del Tribunal Constitucional
i com s’ha pogut comprovar el president de la Generalitat ha estat el primer que ha
incomplert aquesta qüestió recolzant una manifestació en contra del què diu el
Tribunal Constitucional.
La regidora Anna Arnella comenta que aquesta moció s’ha fet a Santa Eulàlia amb
les aportacions de tots els grups polítics que tenen representació a l’ajuntament.
L’Alcalde diu que aquesta moció es fa ressò de la decepció de la ciutadania
respecte a la sentència del Tribunal Constitucional. Agraeix l’esforç que han fet tots
els grups municipals, per tal de pronunciar-se de manera unànime.
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA amb els següents vots: 11 vots a favor
d’Indep-ERC, del PSC i de CiU i l’abstenció del PP.
15. MOCIÓ EN RELACIÓ AL RDL 8/2010, DE 20 DE MAIG, PEL QUAL S'ADOPTEN
MESURES EXTRAORDINÀRIES PER A LA REDUCCIÓ DEL DÈFICIT PÚBLIC
En el marc dels compromisos assumits pel nostre país davant la Unió Europea, el
passat 20 de maig, es va aprovar el Reial Decret-llei 8/2010, pel qual s’adopten
mesures extraordinàries per reduir el dèficit públic, amb la finalitat d’accelerar tant al
2010 com al 2011 la reducció inicialment prevista a l’actualització del pla d’Estabilitat i
Creixement 2010-2013, aprovat pel Consell de Ministres del 29 de gener de 2010.
Més enllà de les mesures concretes recollides a l’esmentat Reial Decret-llei, aquest
suposa una crida al compromís dels diferents nivells territorials de l’administració per a
la consecució d’un objectiu que ha de ser compartit per totes les administracions.
Aquesta crida ha estat plenament assumida pels Ajuntaments, Diputacions, Consells
Comarcals i Mancomunitats, que a través de la seva participació a la Comissió
Nacional de l’Administració Local han fet seu l’objectiu d’estabilitat per al 2010, així
com l’estimació de dèficit per al conjunt de les corporacions locals en els propers
exercicis, i el llindar de dèficit per sota del qual no serà precís presentar un Pla
econòmic Financer, que havia estat proposat pel Govern d’Espanya.
Malgrat tot, la responsabilitat que s’exigeix als Ens Locals i que lleialment assumeixen,
no pot suposar, en cap cas, la vulneració de l’autonomia local, garantida per la
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Constitució Espanyola, ni pot suposar una restricció a l’actuació de les mateixes
proporcionalment molt superior a l’assumida per l’Estat i per els Comunitats
Autònomes.
Concretament, l’article 14.2 del Reial Decret-llei prohibeix als Ens Locals i a les seves
entitats dependents classificades en el sector Administracions Públiques, endeutar-se a
llarg termini durant el 2011, sense que existeixi cap limitació similar ni per a les
Comunitats Autònomes ni per a l’Administració General de l’Estat, que seguiran
incrementant el seu endeutament durant l’esmentat exercici.
Tenint en compte, com ja s’ha assenyalat, que està previst que el 2011 el conjunt de
les Corporacions Locals assoleixin un dèficit màxim del 0,8%, no sembla que hi hagi
raons que justifiquin la impossibilitat que aquest mateix sector pugui incórrer en un
endeutament per un import equivalent, ja que en cas contrari aquests estarien abocats
a liquidar els seus pressupostos, en la majoria dels casos amb Romanent de Tresoreria
negatiu, generant importants tensions de tresoreria, amb el consegüent perjudici per al
conjunt de l’economia.
Així mateix, s’ha de tenir en compte que, atès l’escàs pes del deute municipal en el
conjunt del deute de l’Administració pública espanyola, la variació de la mateixa (tant si
s’incrementa com si es redueix) resulta molt poc rellevant, especialment si tenim en
compte els increments de deute previstos per l’Administració General de l’Estat per al
2011. En síntesi, des d’un punt de vista pràctic, la reducció de l’estoc de deute que es
derivaria de l’esmentada prohibició seria pràcticament irrellevant.
Per contra, l’aplicació de l’esmentada prohibició en els seus termes actuals no afectaria
només les noves inversions projectades per al futur, sinó també totes aquelles que
actualment es troben en execució, de forma que es generarien costos addicionals
importantíssims derivats tant de l’obligació d’indemnitzar els contractistes com del
deteriorament físic que patirien les obres en curs durant el període d’interrupció.
A tots els aspectes anterior s’hi afegeix la pèrdua econòmica que es derivaria de la
impossibilitat d’escometre o concloure projectes cofinançats amb recursos externs a
l’Ens Local, veient-se alguns ajuntaments fins i tot en l’obligació de tornar els imports ja
percebuts en no poder justificar la liquidació del projecte en el termini autoritzat.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:

Instar el Govern d’Espanya perquè modifiqui la redacció de l’article 14.2 del Reial
Decret-Llei 8/2010, suprimint la prohibició genèrica d’endeutament dels Ens Locals per
a l’exercici 2011, per una limitació de la mateixa, d’acord amb les següents condicions:
Primer.- Els Ajuntaments, Diputacions, Consells Comarcals i Mancomunitats es
comprometen a coadjuvar en la reducció del dèficit públic i en el control del creixement
del deute públic, i per això assumeixen la necessitat de controlar el creixement del
deute local, en funció del volum de deute de cadascun d’ells en el moment actual.
Segon.- Prenent com a referència l’estoc de deute de cada ens el 31 de desembre de
2010, calculat segons els criteris del Protocol de Dèficit Excessiu, -metodologia
aplicada pel Banc d’Espanya i pel Banc Central Europeu-, els Ens Locals no podran
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iniciar noves inversions el 2011 finançades amb endeutament, però sí que podran
continuar finançant amb aquest recurs l’execució dels contractes, inclosos els
plurianuals, que hagin estat adjudicats abans de l’entrada en vigor del Reial Decret-llei
8/2010. Només en el cas de les obres cofinançades amb recursos externs a l’Ens
Local, es podrà optar al finançament amb endeutament, amb independència de quina
sigui la seva data d’adjudicació.
Tercer.- Reivindicar un finançament just i suficient per a les hisendes locals que
permeti mantenir el nivell i la qualitat dels serveis que presten en benefici dels
ciutadans.
L’Alcalde explica que aquest decret afecta a la sobirania dels ajuntaments i als seus
plans de futur . Existeix per part de tots els ajuntaments el compromís de contenir el
dèficit públic, considera que s’han de poder concertar nous crèdits per mantenir les
inversions, i aquesta proposta sembla oportuna, ja que permetria a l’Ajuntament decidir
si concerta crèdit o no.
S’APROVA PER UNANIMITAT
16. AFERS URGENTS I SOBREVINGUTS
1. JUSTIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA
L’Alcalde explica que des de l’ajuntament es tenia la intenció de sol·licitar a la
Generalitat separar la figura d’interventor de secretaria l’estiu del 2011 quan es jubilés
l’interventor actual. El cap de Serveis Econòmics però, els ha informat de la seva
intenció de jubilar-se els 64 anys, en data 21 d’agost d’enguany, i per tant sembla
oportú iniciar aquest procés de manera immediata, donades les característiques del
municipi i el nombre d’habitants.

S’APROVA PER UNANIMITAT
2.ACORD SOBRE RECLASSIFICACIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE SECRETARIAINTERVENCIÓ
Atès que el Padró d’habitants del municipi de Santa Eulàlia de Ronçana aprovat a 1 de
gener de 2010 és de 6.830 habitants.
Atès que l’article 2,b) del Reial Decret 1732/1994 de 29 de juliol, sobre provisió de llocs
de treball reservats a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter
nacional, determina que tindran la classificació de segona les secretaries d’ajuntaments
d’aquells municipis que tinguin una població compresa entre els 5.001 i els 20.000
habitants.
Atès que l’increment de població del municipi justifica, segons l’actual normativa, que
es proposi la separació de les funcions de secretaria de les d’intervenció, en precisarse una major especialització i aconseguir un millor funcionament intern.
Atès que la disposició addicional primera del referit Reial Decret 1732/1994, determina
que les modificacions de classificació de llocs de treball realitzats a l’empara del referit
Reial Decret no afectaran als destins d’aquells que els vingueren desenvolupant amb
caràcter definitiu.
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Atès que l’article 9 de l’indicat Reial Decret 1732/1994 estableix que els expedients de
classificació seran resolts per l’òrgan competent de la comunitat autònoma respectiva.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Demanar a la Direcció General d’Administració Local del Departament de
Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, que en
aplicació de l’article 2.b) del reial Decret 1732/94, instrueixi l’expedient per reclassificar
el lloc de treball de secretaria-intervenció de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana,
classe tercera, com a secretària de classe segona, categoria d’entrada. Aquesta
reclassificació es justifica en el fet que a data 1 de gener de 2010, el padró d’habitants
aprovat és de 6.830.
Segon.- Demanar a la mateixa Direcció general desdoblar la plaça de Secretariaintervenció, actualment ocupada amb caràcter definitiu pel senyor Artur Obach
Martinez, en una plaça de secretaria, categoria d’entrada, i crear la plaça d’intervenció,
categoria d’entrada, que quedarà vacant.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a la Direcció General d’Administració Local.
Quart.- Autoritzar el Sr. Alcalde President per signar quants documents siguin
necessaris per a l’efectiu compliment dels anteriors acords.
L’Alcalde explica el procés que seguirà a continuació, i que un cop resti vacant la plaça
d’interventor es podrà cobrir interinament.
S’APROVA PER UNANIMITAT
17. PRECS I PREGUNTES
El regidor Miquel Moret fa les següents preguntes:
1. Demana si es farà l’arranjament del Camí del Bonaire des de la riera fins a Can
Rocasalbes.
El regidor Jordi Sala diu que s’arreglarà més endavant perquè s’ha considerat que no
estava en tan mal estat com els altres en els que s’ha intervingut.
2. Vol saber per què hi ha un retard en el pagament de les subvencions a les entitats
del poble.
El regidor Jordi Sala diu que ara se’ls pagarà el 75% i el 25% restant quan s’hagi fet la
justificació.
L’Alcalde afegeix que s’ha notificat a les entitats que ja poden disposar d’aquest 75% i
la resta quan s’hagi realitzat l’activitat.
El Sr. Moret diu que tres persones de l’ajuntament entre elles l’Alcalde, han viatjat a
Blangoua amb els diners de la corporació i en canvi no s’ha pogut pagar a les entitats,
quan sempre s’havia fet el mes de maig.
L’Alcalde respon que els pagaments mai s’han fet al mes de maig. El viatge a Blangoua
no té res a veure amb les subvencions, que repeteix un cop més, estan a la disposició
de les entitats.
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3. Pregunta per l’obra de pavimentació de la gespa artificial del camp de futbol i que li
consta que hi ha algun defecte.
El regidor Martí Ferrés explica que hi ha una petita correcció a fer, i ja es treballa amb
l’empresa perquè ho faci. D’altra banda s’està pendent d’acomplir un dels requisits per
cobrar la darrera part de la subvenció de la Diputació, que és una analítica de la gespa
que només la pot fer l’Institut Biomecànic de València.
El regidor Andreu Gual fa les següents preguntes:
1. Vol que l’alcalde precisi qui va anar a Blangoua, qui ha pagat els viatges i el motiu
pel qual s’hi va anar, ja que en teoria era per inaugurar un pont i només s’hi van trobar
els pilars.
L’Alcalde respon que en el Ple del mes de maig es va aprovar l’aportació que faria
l’ajuntament en aquest viatge de cooperació a Blangoua. Respecte a les persones que
hi van viatjar repeteix un cop més que van ser l’Alcalde, un regidor i la treballadora
social. Pel que fa al camp de treball hi van anar set joves, acompanyats del tècnic de
joventut.
Comenta que les despeses són les relacionades amb el viatge, fonamentalment del
transport, ja que l’estada va resultar molt econòmica. Afegeix que dos treballadors de
l’ajuntament els van acompanyar de manera voluntària i el viatge anava a compte
propi. Les despeses per tant, han estat per pagar el viatge a l’alcalde, al regidor, la
treballadora social, al tècnic de joventut i una part de les despeses del grup de joves.
Comenta que el motiu del viatge no ha estat inaugurar el pont, ja que el procés de
construcció d’aquest és molt lent i no es pot equiparar a com es faria en el nostre país.
També vol agrair a una persona del Baix Llobregat que resideix a Blangoua que és qui
ha gestionat l’obra, juntament amb un enginyer del país.
Per últim l’Alcalde diu que tenen el compromís verbal que aquest estiu el pont estarà
acabat. Però s’ha de tenir en compte que el ritme en què funcionen les obres en aquell
país, és diferent del nostre, i per tant és probable que el pont no estigui construït en
aquestes dates.
2. Exposa certes dificultats d’accés a informació per part dels tècnics municipals i
demana que sigui més fàcil d’obtenir-la. A tall d’exemple comenta que van demanar
dades sobre el funcionament de la recollida selectiva en el municipi des de que es va
instaurar i fins a dia d’avui. Encara no han rebut cap resposta després de cinc
setmanes.
L’Alcalde respon que no existeixen aquestes dificultats. Totes les peticions d’informació
haurien de ser formulades per escrit, però en aquest ajuntament es té el costum
d’atendre als representants electes quan es disposa de la informació sol·licitada.
Reconeix que ha faltat diligència a l’hora de facilitar algunes informacions, però s’ha
d’entendre que els treballadors de l’ajuntament estan molt enfeinats en el servei als
ciutadans i en diferents projectes.
Per tal que no es produeixin equívocs i no es violenti als treballadors, es va acordar
que totes les peticions d’informació es farien per escrit. Posa de manifest que l’accés a
la informació en aquest ajuntament es porta a terme per moltes vies i de manera
directa, i tot i que potser en ocasions podria ser més àgil, de cap manera es té la
voluntat de posar-hi traves.
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El regidor Andreu Gual posa com a exemple les factures que passen a aprovació a la
Comissió Delegada, i que només hi consta el concepte i l’import global, i que sol·licitant
informació als tècnics s’ha trobat que no obtenia fàcilment la informació.
L’Alcalde recorda de nou que la Comissió Delegada existent a Santa Eulàlia, és un
òrgan atípic en d’altres municipis, - i que de fet sorprèn a electes d’altres municipis,
com relata l’alcalde- i que en definitiva denota la voluntat de transparència i informació
cap a la resta de grups.
4. Vol saber si es té previst fer algun tipus d’intervenció amb els pollancres de Sant
Isidre, que provoquen molèsties als veïns, d’acord amb la subvenció que el regidor de
Serveis Ambientals havia informat.
El regidor Martí Ferrés respon que una de les actuacions principals que s’han de fer a
Sant Isidre és precisament treure tots els pollancres, però no pot concretar la data
exacta en què es farà. El regidor deixa clar que per aquest concepte mai s’ha parlat de
subvenció, sinó que anirà dins dels treballs que s’han demanat de fer a l’ACA.
5. Demana informació sobre l’assentament de firaires que es troben a la zona del
Bonaire.
El regidor Joaquim Blanch respon que aquest tema segueix el seu curs, d’acord amb
les indicacions dels serveis jurídics de l’ajuntamen, que tenen obert l’expedient. Explica
que se’ls ha imposat una sanció perquè han incomplert els requeriments de
l’ajuntament. Des de Participació Ciutadana i els Serveis Socials també s’hi esta
treballant molt.
6. Denuncia que continua en el mateix lloc la pedra que es troba en el tram que va des
del pont de Can Donat fins el començament de la pujada del Bonaire. Les tapes que es
van treure i es van reomplir són un punt de perill.
El regidor Pere Cabot respon que es segueix requerint a l’empresa que tregui la pedra.
Des dels Serveis Tècnics Municipals no tenen coneixement precís d’on es troben
aquestes tapes que esmenta el regidor.
El regidor Joaquim Brustenga fa les següents preguntes:
1. Demana a l’Ajuntament que d’ofici faci una inspecció a la nau industrial que hi ha al
Carrer Ginesta núm. 4, ja que sembla que l’activitat que s’hi desenvolupa no és la
prevista, segons els han informat els veïns. Aquests es queixen de les molèsties que
els provoca aquesta situació. El regidor agrairia que se’ls facilités els informes que
facin els Serveis Tècnics.
L’Alcalde respon que la llicència d’aquesta nau és legal, tot i que és un cas força
particular en què hi conviu vivenda i activitat. Els Serveis Tècnics estan treballant en
aquest tema, i tenen instruccions de supervisar el desenvolupament d’aquesta activitat
per comprovar que s’ajusta a la llicència concedida.
2. Vol saber quines consultes als tècnics s’han de fer per escrit i quines no. D’altra
banda demana celeritat a l’Ajuntament a l’hora de respondre, perquè així ho diu la llei
municipal. En aquests moments tenen pendents respostes a diverses qüestions, i
demana si es podrà rebre resposta abans de l’agost.
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L’Alcalde accepta la petició de celeritat, i espera que se’ls pugui respondre com més
aviat millor aquestes qüestions pendents.

3. Vol saber com es comptabilitzen els ingressos atípics que té l’Ajuntament, referint-se
aquells que es fan sense factura: casetes dels colors de Festa Major, lloguer taules i
cadires, etc.
L’Alcalde pren nota de la qüestió i respondrà properament, passa la consulta als
serveis econòmics.
4. Vol saber durant quant de temps han d’estar les càmeres de vigilància propietat de
l’ajuntament protegint el domicili d’un particular (amb condició d’ex-regidor de
l’Ajuntament). I també pregunta si devenga alguna contraprestació per part del
particular.
L’Alcalde respon que quan els cossos i forces de seguretat de l’Estat indiquin que ja no
és necessari es retiraran i s’utilitzaran en un altre lloc. Referent a l’altra qüestió, respon
que el cost és sufragat per l’ajuntament.
El Sr. Brustenga considera que es tracta d’una situació anòmala. L’Alcalde explica que
aquest cas encara no està tancat i en el moment que es consideri que el risc és
assumible es retiraran.

I a tres quarts d’onze de la nit, es dóna per finalitzada la sessió i s’estén aquesta acta, i
jo, la secretària, ho certifico, amb el vist-i-plau de l’Alcalde.

L’Alcalde

Marina Escribano Maspons
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