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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
  
Caràcter:       Extraordinari 
Data:           29 de desembre de 2010 
Lloc:              sala de plens 
 
 
 
Assisteixen 
 
Alcalde 
ENRIC BARBANY I BAGES 

 
Regidors 

ANNA ARNELLA I VENTURA 

ISABEL VALLS I BASSA 

JORDI SALA I DRUGUET 

PERE CABOT BARBANY 

ANDREU GUAL I TOMBAS 

JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI 

MIQUEL MORET I ESPINOSA 

JOAQUIM BLANCH I CONEJOS 

MARIA BOVER I CASANOVAS 

MARTÍ FERRES I OLLE 

ARMANDO CAÑIZARES I BATLLE 

FRANCESC MONTES I CASAS 

 
No assisteix: 
Cap 
 
 
Secretària 
Marina Escribano Maspons 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la Casa de la Vila a les 20:00 
hores del dia 29 de desembre 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 Extraordinari, 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: 
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1. INFORMAR FAVORABLEMENT EL PROJECTE "COL·LECTOR D'AIGÜES 

RESIDUALS DE CAN MET I CAN MASET AL TERME MUNICIPAL DE 
SANTA EULÀLIA DE RONÇANA" 

 
Atès el conveni de cooperació administrativa subscrit el dia 8 de juliol de 2010  entre 
l’Ajuntament i el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besós per a la redacció 
del projecte del Col·lector d’aigües residuals de Can Met i Can Maset al terme 
municipal de Santa Eulàlia de Ronçana,  
 
Atès que el Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs ha aprovat mitjançant 
resolució de presidència de 10 de desembre de 2010 ha aprovat inicialment i ha 
acordat l’obertura d’un període d’exposició pública de les obres contingudes en el 
projecte “Col·lector d’aigües residuals de Can Met i Can Maset” al terme municipal de 
Santa Eulàlia de Ronçana”, elaborat per DBA Estudis i Projectes, i ha estat publicat el 
corresponent anunci al DOGC de data 23/12/2010. 
 
Atès que examinat el projecte pels serveis tècnics municipals aquest ha estat informat 
favorablement. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa,  
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents  
 
ACORDS:  
 
Primer.- Informar favorablement el projecte “Col·lector d’aigües residuals de Can Met i 
Can Maset” al terme municipal de Santa Eulàlia de Ronçana, redactat per DBA Estudis 
i Projectes. 
 
Segon.- Exposar l’anunci d’informació pública al tauler d’edictes de l’Ajuntament als 
efectes d’examen, rectificació i presentació de reclamacions. 
 
Tercer.- Donar trasllat del present acord al Consorci per a la Defensa de la Conca del 
Besòs. 
 
L’Alcalde explica que tota la gestió i comunicació als veïns afectats segons el projecte, 
la farà el Consorci per a la Defensa del Besòs. 
 
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT. 

 
2. APROVACIÓ INICIAL DELS PREUS PÚBLICS PER SERVEIS PRESTATS 

ALS USUARIS DE LA BIBLIOTECA I DE LES OFICINES MUNICIPALS 
 
 
Atesa la propera posada en funcionament de la nova Biblioteca-Casa de Cultura 
municipal, en col·laboració amb la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació 
de Barcelona. 
Atès que l’equipament municipal prestarà, entre d’altres, el servei d’impressió i de 
gravació d’informació. 
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Atès que per unificar els preus establerts per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
en els mateixos serveis que es prestin a la Biblioteca així com a les oficines municipals, 
i d’acord amb l’ordenança municipal reguladora de preus públics i el que estableix 
l’article 41 i següents de la Llei d’Hisendes Locals en referència a l’establiment de 
preus públics. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Territori,  
Es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la imposició i ordenació dels preus públics per serveis 
prestats d’impressió i de gravació d’informació als usuaris de la Biblioteca i de les 
oficines municipals, segons l'annex a l’Ordenança fiscal núm. 11, que s’adjunta al 
present acord. 
 
 
Segon.- Sotmetre aquest acord a informació pública per un termini de trenta dies. En 
cas que no es presentin reclamacions, esdevindrà definitiu, de conformitat amb allò que 
preveu l'article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, del text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
 
Ordenança fiscal núm. 11 ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS 
PÚBLICS. Annex 6. Preus públics pels serveis prestats als usuaris de la 
Biblioteca i a les dependències municipals 
 
Article 1. Concepte 
D'acord amb el que disposa l'article 41 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
s'estableix el preu públic per serveis prestats als usuaris de la Biblioteca-Casa de 
Cultura municipal de Santa Eulàlia de Ronçana.  
Per les dependències municipals només farà referència a les còpies i gravacions 
vinculades a tramitacions municipals.  
  
Article 2. Obligats al pagament. 
 
Estan obligats al pagament d'aquest preu públic les persones o entitats que utilitzin els 
serveis prestats a la Biblioteca -Casa de Cultura municipal de Santa Eulàlia de 
Ronçana i a les dependències municipals, en matèria de fotocòpies, impressions, 
connexions a internet i subministres de CDR i DVD.  
 
Article 3. Preu 

1. Per Impressió de fulls, per unitat:  

Aquest preu s’aplicarà a les impressions i a les fotocòpies que l’usuari faci a la 
Biblioteca- Casa de Cultura i a les dependències municipals. 

En negre:  
- DIN A4: 0,10 €  
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- DIN A3: 0,20 €  
En color:  
- DIN A4: 0,35€  
- DIN A3: 0,60 €  

2. Per Gravació d'informació:  
en disquet. Per disquet inicial: 1,00 €  
- en CD. Per CD inicial: 1,50 €  
- en memòria USB. Per memòria USB inicial: 7,50 €  
Article 4. Exempcions i bonificacions. 

No es preveu cap exempció ni bonificació per aquests preus públics. 

Article 5. Gestió i cobrament. 

L'obligació del pagament neix en el moment en què es presti qualsevol dels serveis 
abans relacionats. 

Article 6. Disposició final. 

La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona, i començarà a aplicar-se a partir d'aquella data. 
La present ordenança continuarà vigent mentre que no s'acordi la seva modificació o 
derogació. 
 
El Sr. Jordi Sala explica que es tracta bàsicament d’establir el preu de 0’10 € per la 
impressió i s’’aprofita per unificar el preu amb el de l’Ajuntament. Sobre el preu de 
grabació en USB, que va quedar pendent de respondre a la Comissió Informativa, en 
aquests moments encara no es disposa d’informació. 

 
 
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 

 
3. PROPOSTA DE SOL·LICITUD EN RELACIÓ AL CONVENI REGULADOR 

D'UN PRÉSTEC DE LA CAIXA DE CRÈDIT DE COOPERACIÓ LOCAL 
 
En data 6 de maig de 2010 l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana va acceptar el 
préstec i les condicions que el regulen segons conveni subscrit amb la Diputació de 
Barcelona per la concertació d’un préstec per un import de 150.000,00€, destinat al 
finançament de l’actuació “Casal de joves”, amb un tipus d’interès del 0%, a retornar en 
10 anualitats. 
Atès que és d’interès municipal modificar la destinació del crèdit concedit perquè sigui 
destinat al finançament de la Biblioteca-Casa de Cultura municipal, i que és el Ple 
l’òrgan competent per acordar sol·licitar aquesta modificació dels pactes del conveni.  
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
 
ACORDS: 
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Primer.- Sol·licitar a la Caixa de Crèdit de Cooperació Local de la Diputació de 
Barcelona el canvi en la destinació del préstec concedit d’import 150.000,00€ (amb 
tipus d’interès 0% i 10 anualitats), que sigui destinat al finançament de l’actuació 
“Biblioteca- Casa de Cultura”.   
 
Segon.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona i facultar expressament al 
Sr. Alcalde per les actuacions que es derivin de la modificació i la signatura dels 
documents que s’escaiguin.  
 
 
L’Alcalde explica que els ajuts de Caixa de la Diputació, s’han de notificar per quines 
inversions es faran. Durant el 2010 no s’ha iniciat el Casal dels Joves per manca de 
finançament, i per tal de disposar d’aquest ajut es sol·licitarà l’assignació per finançar la 
nova Biblioteca. 
 
El Sr. Joaquim Brustenga comenta que és un préstec amb  molt bones condicions i cal 
aprofitar-ho. Ara bé, quan es va demanar, en aquell moment ja se sabia que es feia la 
Biblioteca, i interpreten que és falta de previsió de l’Ajuntament, i de finançament de les 
obres de la Biblioteca. 
 
L’Alcalde respon que no ho entenen com a falta de previsió, perquè en aquell moment 
es creia que seria viable tirar endavant el casal de joves, i per tant es volia destinar a 
aquell equipament. Finalment s’ha hagut d’aturar el casal de joves de manera temporal, 
i per això, com que l’Ajuntament és Caixa Única, tots els ingressos i les despeses 
surten de la mateixa caixa. El que es passa a aprovació és un tràmit per disposar 
d’aquests 150.000€ per l’equipament de la Biblioteca. 
 
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT. 

 
4. APROVACIÓ EXPEDIENT D'OPERACIÓ DE CRÈDIT A LLARG TERMINI 

PER FINANÇAMENT PARCIAL D'INVERSIONS ANY 2011 
 
El pressupost general de l’exercici actual, inclou en les seves previsions, d’un 
programa d’inversions, finançades per ingressos ordinaris, subvencions, aportacions de 
particulars, i per operació de crèdit.  
Examinat l’estat d’execució de les inversions, fins el dia d’avui, tant de les ja 
finalitzades com les que es troben en fase de realització. 
 
D’acord amb els informes de Serveis Econòmics i d’Intervenció, l’operació es manté 
dins dels marges de càrrega financera autoritzats per les disposicions vigents.  
Vistes les ofertes  presentades per les diferents entitats bancàries i  
Vist el dictamen  de la Comissió Informativa, 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a llarg termini, per 
import total de 890.000€ per finançament d’inversions, dins dels següents paràmetres 
màxims: 
 
Tipus d’interès: Euribor 12M+ 4% 
Comissió d’obertura: 1% 
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Termini: 10 anys 
 
Segon.- Facultar expressament el Sr. Alcalde per la formalització de l'operació de 
préstec.  
 
L’Alcalde explica que arran del Reial Decret 8/2010 l’Ajuntament no pot sol·licitar 
crèdits a partir de l’1 de gener de 2011, per això s’avança la sol·licitud de préstec pel 
2011, i poder  afrontar les inversions compromeses.  
L’Ajuntament no preveu durant el 2011, concertar cap altre crèdit, excepte que variï la 
normativa, i la Corporació decideixi sol·licitar-ne. 
 
El Sr. Joaquim Brustenga diu que aquest crèdit s’emmarca dins la previsió del 2010, i 
que el seu grup va votar en contra. El regidor considera que les condicions del crèdit 
són molt gravoses per l’Ajuntament. Potser si s’hagués treballat i previst abans, 
s’haurien pogut aconseguir millors condicions. 
El montant total de crèdit, que haurà demanat l’Ajuntament és de més de 6 milions 
d’euros. El seu grup no hi està d’acord. 
L’Alcalde està d’acord en què les condicions són pitjors que en mesos anteriors, però 
l’Ajuntament precisa concertar-lo. 
El nivell d’endeutament és més o menys el de fa 6mesos, però atès que pel 2011 no 
se’n demanarà, i que s’haurà amortitzat bona part, del que està concedit, s’estarà 
previsiblement a un nivell d’endeutament del 84% aproximadament. 
 
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER 7 VOTS A FAVOR D’I-ERC I PSC I 
6 EN CONTRA DE CIU i PP. 
 

 
5. APROVACIÓ EXPEDIENT DE DESPESA PLURIANUAL EXERCICI 2011 

 
                      Aquesta Alcaldia, ha examinat la documentació (avantprojectes, 
valoracions, bases, etc. ), de la següent inversió prevista executar : 
 
                          Descripció del projecte                             Valoració 
  
Casal de joves               1.200.000€ 
 
                    
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 així mateix, l’informe emès per l’Àrea Econòmica municipal que 
s’incorpora a l’expedient, i de conformitat al mateix. 
                                      
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents  
 
ACORDS:  
 
 
Primer.- Adquirir el compromís de despesa d’inversió plurianual per import d’UN MILIÓ 
DOS-CENTS MIL EUROS (1.200.000 euros), a estendre en els exercicis 
pressupostaris i consignacions detallats a l’informe econòmic per a la realització 
d’aquesta inversió. 
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L’Alcalde explica que esperen que sigui un projecte que es podrà dur a terme, per tot el 
treball fet pels joves, i perquè hi ha diverses subvencions concedides. L’actuació està 
vinculada a una alienació de patrimoni, i caldrà veure finalment com es desenvolupa la 
venda d’una parcel·la l’any que ve. 
 
El Sr. Joaquim Brustenga comenta que tenen dubtes que el casal de joves es pugui fer 
l’any que ve, tot i que seria desitjable. Afegeix que, si els joves tenen des de fa poc un 
lloc de reunió i activitat, i si el pressupost serà ajustat i les inversions han de reduir-se, 
si realment cal i es podrà tirar endavant. 
El regidor diu que la prova que no es farà el casal de joves, és que s’acaba de 
renunciar als 150.000€ de subvenció concedida per la Diputació. 
Pel que fa a l’alienació de patrimoni, serà molt difícil que es vengui, i segurament 
quedarà deserta de nou l’adjudicació de la parcel·la. El seu grup opina que aquesta 
despesa plurianual està fora de lloc. 
 
L’Alcalde comparteix alguns dubtes sobre si es podrà dur a terme el casal de joves, de 
la mateixa manera també comparteix que fora bo pel poble que el projecte es realitzés, 
tot i que s’hagi habilitat el local de Sant Simple com a espai per a reunió i activitats dels 
joves. Explica que a l’equipament hi hauria d’haver més serveis, que ara estan 
dispersos en el municipi. Puntualitza que no s’ha renunciat als 150.000€, sinó que 
s’han assignat a la Biblioteca, perquè la Diputació demana que hi hagi obra feta. Així 
doncs, aquests diners no es perden. 
 
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER 7 VOTS A FAVOR 
D’INDEPENDENTS-ERC I PSC I 6 EN CONTRA DE CIU i PP. 

 
6. APROVACIÓ PRESSUPOST AJUNTAMENT I SET COMUNICACIÓ PER 

EXERCICI 2011 I PLANTILLA DE PERSONAL MUNICIPAL 
 

 
Vist el projecte de pressupost per al 2011, la documentació de la qual es troba a 
l’expedient, i vista la proposta de plantilla de personal laboral i funcionari de 
l’Ajuntament i organisme autònom SET Comunicació,  
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS:  
 
Primer.- Aprovar el pressupost General de l’Ajuntament i de l’organisme autònom SET 
Comunicació pel 2011, amb el següent resum per capítols que consta a l’expedient i a 
l’annex. 
 
Ens                                        Ingressos                    Despeses             . 
 
Ajuntament 8.593.484 € 8.593.484 € 
Set Comunicació 84.000,00 € 84.000,00 € 
 
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.  
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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 1. Pressupost Ajuntament 2011 
 

RESUM PER CAPÍTOLS PROJECTE DE PRESSUPOST '11 
PRESSUPOST DE DESPESES  

ECONÒMICA DESCRIPCIÓ 
CRÈDIT 
INICIAL 

1 DESPESES DE PERSONAL 2.782.893,00 
2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 2.127.776,00 
3 DESPESES FINANCERES 139.422,00 
4 TRANSFERENCIES CORRENTS 187.662,00 
6 INVERSIONS REALS 2.495.680,00 
9 PASSIUS FINANCERS 860.051,00 

 TOTAL 8.593.484,00 
PRESSUPOST D'INGRESSOS  

ECONÒMICA DESCRIPCIÓ 
CRÈDIT 
INICIAL 

1 IMPOSTOS DIRECTES 2.892.870,00 
2 IMPOSTOS INDIRECTES 145.000,00 
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 1.325.270,00 
4 TRANSFERENCIES CORRENTS 1.806.926,00 
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 48.500,00 
6 ALIENACIÓ INVERSIONS REALS 459.786,00 
7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 1.025.132,00 
9 PASSIUS FINANCERS 890.000,00 

 TOTAL 8.593.484,00 
 
Annex 2. Pressupost Set Comunicació 2011 
 

RESUM PER CAPÍTOLS PROJECTE DE PRESSUPOST SET Comunicació 
'11 

 
INGRESSOS: 
 

Capítol III.- Taxes i altres ingressos  22.000,00 € 
Capítol IV.- Transferències corrents  62.000,00 € 
                                                     ------------------------------------- 
  TOTAL INGRESSOS            84.000,00 € 

 
DESPESES: 
 

Capítol   I.- Despeses de personal  57.900,00 € 
Capítol  II.- Despeses bens corrents i serv.   9.000,00 €    
Capítol III.- Despeses financeres       100,00 € 
Capítol VI.- Inversions reals   17.000,00 € 
                                                   --------------------------------------- 
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          TOTAL DESPESES  84.000,00 € 
 
 
Annex 3: Plantilla municipal 

PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT / ANY 2011    
     
     
                                                                                      
                                                                                     PERFIL  
Personal Funcionari       GRUP PLACES VACANTS LINGÜÍSTIC
...................................     
1.- Amb habilitació de caràcter nacional     
1.1.       Secretari-Interventor     A1 1  C 
2.- Escala d´Administració general     
2.1.       Tècnic Adminis. Gral. A2 1  C 
2.2        Cap Serveis Econòmics C1 1 1 C 
2.3        Subescala Administrativa C1 4  C 
2.4        Subescala Auxiliar C2 2 2 C 
3.-         Escala d´Administració especial     
3.1. Subescala tècnica     
3.1.1.    Enginyer                                      A2 1 1 C 
3.1.2.    Arquitecte 55%                                           A1 1  C 
3.1.3     Aparellador  82,86 %                                  A2 1  C 
3.1.4     Delineant                                                    C1 1  B 
3.2. Subescala de serveis especials     
3.2.1 Sergent Policia local C1 1  B 
3.2.2     Caporal Policia municipal                           C1 1 1 B 
3.2.3    Policia municipal                                          C2 11 2 B 
Personal laboral     
..............................     
     
Auxiliar Administrativa                                             C2 4  C 
Psicòleg ( 71,43 % jornada ) A1 1  C 
Bibliotecari ( 57,15 % jornada ) C2 1  C 
Tècnic Auxiliar Biblioteca C1 2 2 C 
Tècnic Auxiliar Biblioteca (50%) C1 1 1 C 

Conserge escoles 
E(agrupacions 
prof.) 2  A elemental 

Vigilants poliesportiu 
E(agrupacions 
prof.) 3  A elemental 

Dones de neteja (*) 
E(agrupacions 
prof.) 2 1 A bàsic 

(*)1.-62,14 %  jornada      
  1.-54,29 % jornada      
Tècnic serveis joventut A2 1  C 
Oficial 1ª manteniment C2 2  A bàsic 
Oficial 1ª  C2 1  A bàsic 
Oficial 2ª  C2 2 1 A bàsic 

Mosso 
E(agrupacions 
prof.) 1  A bàsic 

Peó 
E(agrupacions 
prof.) 6  A bàsic 
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Conserges Centre Cívic “la fàbrica “ (*) 
E(agrupacions 
prof.) 2  A elemental 

(*) 1.- Jornada compl.     
     1.- 57,15% jornada     
Educadora Social A2 1  C 
Dinamitzador cultural (74,29%) A2 1  C 
Encarregat brigada d’obres C2 1  A elemental 

Manobres ( Pla d´ocupació ) 
E(agrupacions 
prof.) 8  A bàsic 

Arquitecte A1 1 1 C 
Tècnic Medi ambient  A2 1  C 
Enginyer tècnic A2 1  C 
Treballadora Social A2 1  C 

Treballadora familiar (71,45 % jornada ) 
E(agrupacions 
prof.) 1  A elemental 

Conserge inst.esportives (Camp de Futbol) 
E(agrupacions 
prof.) 1  A elemental 

Mestres (Escola Bressol) A2 4 1 C 
Educadors Escola Bressol C1 11 1 C 
Aux.Educadors ( Escola Bressol ) C2 6  C 
Tec. Educació Infantil (Sagrera - Pla Ocupació) C2 1  C 
Tec. Educació Infantil (Escoles Bressol - Pla 
Ocupació) C2 1  C 
Ajudants Set Comunicació (*) A2 3 1 C 
2.- Jornada compl.     
1.- 28,60 % jornada      
Auxiliar adm.centraleta Policia local C2 2 2 C 
Tècnic d'esports (50% jornada) A2 1  C 
Dinamitzador juvenil (50% jornada) C1 1  C 
Agent d'ocup. I desenvol.local (AODL) A2 1  C 
Tècnic de recursos humans (50 % jornada ) A1 1 1 C 
Tècnic de comunicació ( 50% jornada ) A2 1 1 C 
Tècnic educació ( 50 % jornada ) A2 1 1 C 
Sots-Inspector Policia Local A2 1 1 C 
Agent Cívic (Pla Ocupació) C2 1  C 
Informàtic (Pla Ocupació) C2 1  C 
Suport Medi ambient (Pla Ocupació) C2 1  C 

 
L’Alcalde explica que el pressupost de l’Ajuntament per l’ any 2011 és un 11’6% inferior 
al de l’any passat i el de Canal Set un 9’2%. Tal com pertoca, la Junta de SET 
Comunicació ha aprovat el pressupost de l’organisme autònom. 
L’Alcalde explica que un dels elements més importants del pressupost serà la posada 
en marxa de la nova Biblioteca-Casa de Cultura. Un altre tret important d’aquest 
pressupost és la limitació de recursos dels ciutadans i per tant també de l’Ajuntament, 
fet que es deu per una banda al context de crisi econòmica i per l’altra a un model de 
finançament local que no és l’adequat. Tot plegat fa que els recursos de l’Ajuntament 
siguin limitats, i per aquest motiu el pressupost no contempla ni la creació de més 
serveis ni la contractació de més personal, és precís a més, tal com contempla el 
capítol I, es preveu reduir la despesa de personal en l’àrea de Serveis Tècnics i 
Recursos Humans. 
Pel que fa als béns corrents i als serveis del capítol II, l’objectiu és aconseguir la major 
austeritat possible, reduint despeses, aconseguir millors contractes pel 
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subministrament d’energia i seguir-ne estalviant tal com s’ha fet en els últims anys. Cal 
tenir en compte que aquestes despeses estan associades al preu del mercat, i a 
l’increment de l’IPC i de  l’IVA. 
Un altre tret nou d’aquest pressupost és l’aplicació del Reial Decret 8/2010, amb el qual 
s’ha reduït un 5% la retribució del personal; aquest estalvi ha de destinar-se a 
amortitzar crèdits a llarg termini. D’altra banda també hi ha hagut una reducció en la 
retribució dels càrrecs electes i dels grups municipals. 
Pel què fa a les inversions destaquen les obres de sanejament, la millora de l’entorn 
dels accessos a l’IES Vall del Tenes i de la mobilitat al barri dels Ametllers. També hi 
ha millores hidràuliques i ambientals al riu Tenes, l’adequació de la plaça de davant de 
La Sala i les actuacions a la Carretera de Barcelona des de la Tenda Nova fins a Can 
Barbany. Cal destacar també la renovació de vehicles de l’equip de manteniment. 
Pel què fa als ingressos, l’Ajuntament seguirà millorant els padrons amb la 
col·laboració de l’Organisme de Gestió Tributària intentant aconseguir el màxim de 
subvencions d’altres administracions. Es preveu també l’alienació d’una parcel·la del 
polígon Can Magre pel finançament de part de les inversions. 
Com a resum respecte el 2010, el pressupost vigent ha suposat una reducció del 4% 
en personal i d’un 32’8% en inversions i un increment del 2’5% en béns i serveis. 
El projecte de pressupost contempla un estalvi net de 15.700€. L’endeutament d’aquest 
any 2010 serà del 85% i a finals de l’any 2011 es preveu que estigui en el 84%. 
En el cas de Canal Set es preveu menys depesa en béns i serveis i inversions inferiors 
que en els anys anteriors. Pel què fa als ingressos de l’organisme autònom, aquests 
provenen de les transferències de l’Ajuntament, que aquest any seran de 62.000€ i de 
les subvencions de la Diputació i la Generalitat. 
Pel que fa a la plantilla de personal els canvis més destacats són l’amortització de les 
places de director de RRHH i d’educador ambiental, se li sumarà una prejubilació i 
algunes baixes. 
 
El Sr. Joaquim Brustenga expressa la seva queixa perquè han disposat de poc temps 
per analitzar de manera adequada la documentació, amb dos dies festius entremig i 
mostra el seu desacord amb el pressupost. El regidor opina que altres ajuntaments han 
aplicat reduccions més importants en els seus respectius pressupostos.  
D’altra banda, critica que un 70% del pressupost es destini a tornar el préstec. 
Per l’any que ve es preveu que els ingressos per les llicències d’obertura 
d’establiments sigui un 33% inferior. 
Pel què fa a les inversions, diu que no es podrà vendre la parcel·la de Can Magre, pel 
preu que es demana, perquè no és real. 
Finalment pregunta si els comptes han estat lliurats a la Sindicatura de Comptes. 
 
L’Alcalde respon que sí que ha estat lliurats, només falta trametre la signatura de la 
Secretària-Interventora. 
 
El Sr. Joaquim Brustenga continua la seva intervenció, i diu que el Casal de Joves no 
es podrà fer. També pregunta quines actuacions es duran a terme respecte a la plaça 
de davant de La Sala i expressa el seu temor que es sacrificaran places d’aparcament 
per places de bicicletes. 
Pel què fa a les despeses, diu que s’han de reduir, però amb criteri. Denuncia les 
mancances en les instal·lacions de la Policia Local i la reducció del seu pressupost per 
l’any 2011 en un 50%, quan consideren que s’haurien  d’haver reduït despeses en 
altres aspectes. Per tots aquests motius,el seu grup votarà en contra del pressupost. 
 
L’Alcalde comenta que de ben segur hi ha diferències amb altres municipis pel què fa a 
la reducció del pressupost. A Santa Eulàlia, la part vinculada a edificis o transaccions 
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immobiliàries o les activitats té la seva importància, però no ens trobem amb la situació 
d’altres municipis on el seu pressupost s’ha basat en aquests ingressos (edificacions, 
plusvàlues...) i que representava el 40 o 60% dels seus ingressos propis. En cas de 
Santa Eulàlia representa tan sols un 10%. A Santa Eulàlia li afecta a nivell de famílies i 
empreses però no d’una manera tan important com en d’altres municipis. El que sí que 
afecta són les transferències de diners corrents de l’Estat, des del 2008 han anat 
minvant degut a la menor recaptació de tributs de l’Estat. 
Respecte als ingressos, l’Ajuntament no es troba en la situació d’altres ajuntaments, on 
aquests s’han reduït de manera dràstica. El deute viu de l’Ajuntament en l’exercici 
actual serà d’uns 5.100.000€ i d’uns 5.200.000 l’any vinent. Pel què fa a la demanda de 
llicència d’obertura d’establiments ha resultat un 33% inferior al que es va preveure.  
En l’apartat dels ingressos es calcula que es tancarà l’exercici tal com s’havia previst 
en el pressupost del 2010, i que de cara al 2011 es preveu que la previsió de llicències 
per edificacions serà una mica superior. 
En definitiva, l’equip de govern opina que la previsió d’ingressos ha estat realista. 
Sobre la plaça de La Sala comenta que els Serveis Tècnics Municipals hi estan 
treballant, encara no es coneix el detall de l’actuació, però l’objectiu és millorar la 
urbanització de la plaça, els paviments, les voreres i la mobilitat, i pot avançar que no hi 
haurà un intercanvi d’aparcament de cotxes per bicicletes. 
Per últim, explica que s’ha decidit que la inversió de 3.000€ per l’equipament de la 
policia era la necessària en aquest moment. 
 
El Sr. Joaquim Brustenga creu que els Serveis Tècnics Municipals faran el projecte que 
els marqui l’equip de govern. En resum, consideren que és un pressupost no té 
credibilitat. També manifesten que  els hauria agradat participar en l’elaboració del 
pressupost. 
Per últim, creuen que hi haurà dificultats per afrontar el pagament d’obres iniciades. 
 
L’Alcalde considera satisfactori el nivell de places d’aparcament del poble. 
D’altra banda el pressupost és per tot l’any i així és com s’ha d’elaborar i efectivament 
hi haurà un nou govern que l’haurà de gestionar. Recorda que l’equip de govern  ha 
informat als grups de l’oposició sobre el pressupost, en quina línia aniria i les inversions 
i els va demanar suggeriments i propostes, que aquests no han  aportat. 
 
El Sr. Joaquim Brustenga respon que els hi hauria agradat disposar d’un esborrany per 
poder treballar-hi amb propostes. 
 
L’Alcalde reitera que l’oposició ha tingut a la seva disposició la informació dels Serveis 
Econòmics com cada any. 
 
El Sr. Francesc Montes explica que ell cada any ha manifestat que s’incrementava 
l’endeutament, mentre l’equip de govern anunciava que es reduïria a l’any següent, 
però no ha estat així. A més considera que no és un pressupost realista, quasi tot la 
legislatura s’ha finançat amb crèdits. 
Expressa el seu desacord en què es posin en marxa equipaments que no són 
necessaris com el Casal de Joves, si ja disposen de local a Sant Simple, quan per 
exemple equipaments com el de la Policia pateixen mancances. 
Li hauria agradat disposar de l’esborrany del pressupost, per poder participar en la 
seva elaboració. 
 
L’Alcalde explica que des de l’equip de govern sempre han volgut estar en un nivell 
d’endeutament entre el 80 i el 90%, i en aquests nivells és on s’ha mantingut.  
Rectifica que no és cert que s’hagi  finançat tot mitjançant crèdits. 
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Sobre la participació, reitera que va explicar les línies generals del pressupost als grups 
de l’oposició, i que esperava la seva participació. 
 
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER 7 VOTS A FAVOR D’I-ERC I PSC I 
6 EN CONTRA DE CIU i PP. 
 

7. MOCIÓ DE REBUIG DE LES SENTÈNCIES DEL TRIBUNAL SUPREM 
CONTRA LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA A LES ESCOLES CATALANES  

 
Que presenta conjuntament els grups municipals al ple extraordinari del 29 de 
desembre de 2010. 
 
El Tribunal Suprem espanyol ha emès tres sentències que, basant-se en la recent 

sentència del Tribunal Constitucional espanyol sobre l'Estatut, insten al Govern a 

modificar el sistema educatiu per equiparar el castellà com a llengua vehicular al costat 

del català a totes les escoles "com a llengua vehicular de forma proporcional i 

equitativa en tots els cursos del cicle d'ensenyament obligatori", és a dir, fins als 16 

anys, el final de la ESO. La sentència anuncia que la Generalitat haurà d'adaptar el 

sistema d'ensenyament per garantir la presència del castellà de manera "equitativa" 

respecte del català. 

 
El Suprem declara "el dret del recurrent al fet que el castellà s'utilitzi també com a 
llengua vehicular en el sistema educatiu de la Comunitat Autònoma Catalunya i, en 
conseqüència, la Generalitat haurà d'adoptar les mesures que calgui per adaptar el seu 
sistema d'ensenyament a la nova situació creada per la sentència 31/2010 del Tribunal 
Constitucional, que considera també el castellà com a llengua vehicular de 
l'ensenyament a Catalunya, juntament amb el català". "De la mateixa manera, 
declarem el dret del recurrent al fet que totes les comunicacions, circulars i qualsevol 
altra documentació tant oral com escrita que li siguin remeses pel centre 
[d'ensenyament] siguin també en castellà", conclou la part dispositiva de la sentència. 
 
Aquesta és la primera afectació directa de la sentència del Tribunal Constitucional 
sobre l'Estatut que es produeix a més, contra un aspecte nuclear com és la immersió 
lingüística, que ha estat elogiat internacionalment com a model per preservar la llengua 
i garantir la integració de les persones nouvingudes. 
 
Darrerament la Defensora del Poble espanyol va manifestar que només es pot regular 
la obligatorietat de l’espanyol, ja que així ho reconeix la Constitució espanyola, i perquè 
el català és una llengua “per a usar en la intimitat, amb la família”.  
 
La Plataforma per la Llengua ha presentat aquest any tres informes que comparen el 
reconeixement legal que té el català a l’Estat espanyol amb la situació que 
experimenten altres llengües amb un nombre similar de parlants en el context europeu i 
en d’altres països plurilingües. La conclusió és que la legislació de l'Estat espanyol, de 
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manera excepcional, fa un tracte discriminatori vers el català, i que la nostra llengua és 
la menys protegida de la Unió Europea si la comparem amb la resta de llengües amb 
un nombre similar de parlants. Els informes, per exemple, destaquen el tracte impositiu 
desmesurat que aplica el Govern espanyol, amb almenys 500 lleis que imposen la 
llengua castellana al nostre territori.  
 
Atès que el català és la llengua pròpia dels Països Catalans, i que com a càrrecs 
electes no acceptarem cap agressió contra de la nostra llengua amb l’objectiu de la 
seva extinció, 
 
Es proposa al ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
  
Primer.- Manifestar el nostre rebuig a aquestes Sentències del Tribunal Suprem que 
poden significar la fi del sistema d’immersió lingüística de les escoles catalanes, que ha 
suposat i d’una manera demostrada, com així ho exposa el darrer informe PISA, un 
model d’èxit. 
 
Segon.- Manifestar el nostre suport al sistema d’immersió lingüística de les escoles 
catalanes. 
 
Tercer.- Instar al Parlament de Catalunya a rebutjar les sentències i a complir la Llei 
d’Educació de Catalunya. 
 
Quart.- Comunicar aquesta decisió als Parlaments català i espanyol, al Tribunal 
Suprem, i als diferents Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya. 
 
 
El Sr. Joaquim Brustenga exposa la moció, incidint en què existeix igualtat a Catalunya 
entre el català i el castellà, l’èxit que ha suposat la immersió lingüística, i el perill que 
poden suposar aquestes sentències per la convivència de les dues llengües. 
 
L’Alcalde considera que en el nostre país la convivència es viu sense problemes, i que 
les sentències poden afectar de manera negativa en aquesta convivència. 
 
El Sr. Joaquim Blanch diu que no hi ha cap conflicte a Catalunya i precisament la 
convivència dels dos idiomes contribueix a la riquesa de Catalunya. 
 
 
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT. 

 
8. PROPOSTA EN RELACIÓ AL DESENVOLUPAMENT DE LA LLEI 

D'ESTRANGERIA 
 
 

Atès que actualment pels tràmits de l’arrelament social i del reagrupament familiar, en 
l’àmbit de la normativa d’estrangeria, s’exigeix un informe emès per l’Ajuntament: 
informe d’habitatge suficient pel reagrupament familiar i informe d’arrelament social per 
demanar la residència temporal. 
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Atès que el Ministeri de Treball, està elaborant el nou Reglament sobre estrangeria, 
que regularà els criteris i els tràmits que regiran per a les sol·licituds d’arrelament social 
i de reagrupament.  
 
Atès que creiem en la necessitat de que els Ajuntaments participin de forma més activa 
en l’elaboració dels informes d’arrelament i reagrupament com a administració més 
propera als ciutadans i ciutadanes. 
 
És per aquests motius que el Grup Municipal del Partit Popular proposa al Ple l’adopció 
dels següents, 
 

ACORDS 
 
Primer.- Sol·licitar al Govern de l’Estat que el nou Reglament de desenvolupament de 
l’anomenada Llei d’Estrangeria estableixi  en els casos dels tràmits d’arrelament o de 
reagrupament la necessitat d’un informe emès per l’Ajuntament de residència, en els 
que es contemplin les infraccions de les ordenances municipals que regulin la 
convivència i/o el civisme. 
 
Segon.- En concret, en el cas de l’arrelament que el reglament contempli que cada 
Ajuntament tindrà la potestat per a comprovar l’existència d’infraccions a les 
ordenances municipals produïdes, bé pel sol·licitant, bé al domicili on aquest declari 
residir. A més, en el cas d’haver recaigut sanció ferma per infracció de les ordenances 
municipals que regulen la convivència i el civisme, durant els últims dotze mesos, 
podrà constituir motiu suficient per a que la corporació local emeti informe de caràcter 
negatiu. 
 
Tercer.- Pel que fa al reagrupament familiar que el reglament estableixi que 
l’Ajuntament tingui la potestat de comprovar l’existència d’infraccions a les ordenances 
municipals produïdes, bé pel sol·licitant, bé al propi domicili objecte d’inspecció, amb 
l’objecte de garantir un adequat nivell de benestar als familiars  que es pretenen 
reagrupar. A més, en el cas d’haver recaigut sanció ferma per infracció de les 
ordenances municipals que regulen la convivència i el civisme, durant els últims dotze 
mesos, podrà constituir motiu suficient per a que la corporació local emeti informe de 
caràcter negatiu. 
 
Quart.- Donar trasllat d’aquests acords anteriors, al Ministeri de Treball i d’Immigració, 
al Ministeri de l’Interior, al Ministeri de Justícia, a la Delegació del Govern de 
Catalunya, a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) i a les 
Associacions Municipalistes de Catalunya (FMC i ACM). 
 
S’acorda deixar aquest punt  sobre la taula. 
 
 

 
 
I a dos quarts menys quatre minuts de deu , 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 


