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

Extraordinari
11/03/2015 19:00
sala de plens

Assisteixen
Alcalde
JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI
Regidors
ISABEL VALLS I BASSA
ARACELI POLO I VELASCO
FRANCESC BONET I NIETO
CRISTINA PARERA I SALLENT
VICENÇ FUERTES I BERGUA
PERE CABOT I BARBANY
RAMON VILAGELIU I RELATS
JOAQUIM BLANCH I CONEJOS
MARTI FERRES I OLLE
FRANCESC MONTES I CASAS
AGUSTIN GONZALO I ALVAREZ
Excusen la seva assistència
ANGEL EXOJO I LOZANO
Secretari
Josep Lluís Llavata i Ferrer

Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
Carretera de la Sagrera, 3. 08187 - Telf. 93.844.80.25 Fax. 93.844.93.80
www.ser.cat - st.eulaliaron@diba.cat

A la Casa de la Vila a les 19:00 hores del dia 11/03/2015, es van reunir
sota la Presidència del Sr. Alcalde, els regidors que al marge es relacionen,
assistits pel Secretari, 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:

1. Propostes
1.1. Serveis Econòmics
1.1.1. Aprovació inicial del pressupost general de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana i del seu Organisme Autònom Set Comunicació, així com les seves bases
d'execució i la plantilla per l'exercici 2015.
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1. Aprovació inicial del pressupost general de l'Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana i del seu Organisme Autònom Set Comunicació,
així com les seves bases d'execució i la plantilla per l'exercici 2015.
L’Alcalde diu que hi havia un únic punt a l’ordre del dia que era l’aprovació del
pressupost general de l’ajuntament de Santa Eulàlia i de l’organisme autònom Set
comunicació. Que s’ha demanat a l’Interventor del l’ajuntament que assisteixi a la
sessió, perquè es puguin respondre directament a qüestions de caràcter més tècnic
que es poguessin plantejar. Que l’import del pressupost era lleugerament superior
al de l’any anterior i que per fer-ho més ajustat a la realitat s’havia pres com a
base el pressupost executat de l’any 2014. Destaca que al capítol d’inversions s’hi
produïa un increment, però que es finançava amb recursos ordinaris, subvencions i
una petita part amb contribucions especials, per tant, en cap cas, es generava més
endeutament.
La proposta disctaminada favorablement per la Comissió Informativa és la següent:
Atès que el Pressupost General de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana per al
2015, tant pel que fa a l’estat d’ingressos com de despeses, les seves bases
d’execució i la plantilla de personal s’ajusten plenament en el seu contingut i
estructura al que s’assenyala a legislació d’aplicació Reial Decret 500/1990, de 20
d’abril, RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
reguladora de les Hisendes Locals, l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, pel qual
es modifica l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals i l’Ordre EHA/3565/2008, de 3
de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats
locals.
Atès que configuren els documents del pressupost i dels seus annexes tots aquells
que així es determinen a la legislació esmentada anteriorment, següents: Memòria
explicativa del contingut i de les principals variacions respecte a l’anterior;
Liquidació del pressupost de l’exercici de 2013 i avenç de la liquidació de l’exercici
2014; Annex de personal; Annex de les inversions a realitzar; informe econòmic
financer, en el que s’exposi les bases utilitzades per a l’avaluació dels ingressos i de
les operacions de crèdit previstes, la suficiència dels crèdits per atendre el
compliment de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis
i, en conseqüència, l’efectiu anivellament del pressupost i informe d’estabilitat i de
compliment de la regla de la despesa.
És pels motius anteriorment exposats, que la Comissió Informativa emet dictamen
favorable sobre els antecedents exposats i, en aquest sentit, proposa al Ple de
l’Ajuntament, l’adopció dels següents acords:
ACORDS:
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PRIMER. APROVAR inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana i del seu Organisme Autònom Set Comunicació i les seves bases
d’execució per l’exercici de 2015, el resum del qual per capítols és el següent:
INGRESSOS
Capítol I: Impostos Directes
Capítol II: Impostos Indirectes
Capítol III: Taxes i Preus Públics
Capítol IV: Transferències
Corrents
Capítol V: Ingressos Patrimonials
Capítol VI: Alienació d'Inversions
Reals
Capítol VII: Transferències de
Capital
Capítol VIII: Actius Financers
Capítol IX: Passius Financers
TOTAL

DESPESES
Capítol I: Personal
Capítol II: Béns Corrents i
Serveis
Capítol III: Despeses de Capital
Capítol IV: Transferències
Corrents
Capítol VI: Inversions Reals
Capítol VII: Transferències de
Capital
Capítol VIII: Actius Financers
Capítol IX: Passius Financers
TOTAL

Ajuntament
3.596.996,02
42.241,00
1.262.877,27

Set
TOTAL
Comunicació Eliminacions CONSOLIDAT
0,00
0,00
3.596.996,02
0,00
0,00
42.241,00
0,00
0,00
1.262.877,27

2.401.126,47

76.660,00

-70.000,00

2.407.786,47

78.650,36

0,00

0,00

78.650,36

0,00

0,00

0,00

0,00

627.400,92

6.000,00

0,00

633.400,92

0,00
0,00
8.009.292,04

0,00
0,00
82.660,00

0,00
0,00
-70.000,00

0,00
0,00
8.021.952,04

Ajuntament
2.647.378,70

Set
TOTAL
Comunicació Eliminacions CONSOLIDAT
52.750,00
0,00
2.700.128,70

2.944.093,80

5.850,00

0,00

2.949.943,80

88.395,74

60,00

0,00

88.455,74

575.112,16

6.000,00

-70.000,00

511.112,16

1.128.395,84

18.000,00

0,00

1.146.395,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
625.915,80
8.009.292,04

0,00
0,00
82.660,00

0,00
0,00
-70.000,00

0,00
625.915,80
8.021.952,04

SEGON. APROVAR la plantilla de personal al servei de la Corporació corresponent a
l’exercici de 2015 que s’annexa:
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PERSONAL FUNCIONARI
ESCALA
Hab. Caràcter Nacional
Administració general

SUBESCALA
Secretaria
Intervenció
Tècnica
Administrativa

CATEGORIA
Secretari
Interventor
T.A.G
Enginyer tècnic
Arquitecte
Aparellador
Delineant
SotsInspector
Sergent
Agents
TOTALS

Tècnica
Administració especial
Serv. Especials

GRUP SUBGRUP
A
A1
A
A1
A
A1
C
C1
A
A2
A
A1
A
A2
C
C1
A
A2
C
C1
C
C2

PLACES
1
1
2
6
1
1
1
1
1
1
12
28

VACANTS
1
1
1
2

P ERSONA L LA B ORA L
DENOM INA CIO P LA ÇA

GRUP

P LA CES

Tècnic/a Serveis Jo ventut

A2

1

VA CA NTS
0

Educado r/a So cial

A2

1

0

Dinamitzado r/a cultural

A2

1

0

Tècnic/a M edi A mbient

A2

1

0

Treballado r/a So cial

A2

1

0

M estre Esco la B resso l

A2

2

0

A judant Set Co municació

A2

2

0

Tècnic/a Espo rts

A2

1

0

Tècnic/a P ro mo ció Eco nò mica

A2

1

1

Tècnic/a Co municació

A2

1

1

Tècnic/a Ensenyament

A2

1

1

P sicò leg/a

A1

1

0
0

Tècnic/a A ux. B iblio teca

C1

3

Educado r/a Esco la B resso l

C1

7

1

Encarregat/da B rigada d´Obres

C2

1

0

A uxiliar A dministratiu/va

C2

4

4

A ux. A dm. Centraleta P o licia Lo cal

C2

2

2

A ux. Educado r/a

C2

3

0

B iblio tecari/a

C2

1

0

Oficial 1ª

C2

3

1

Oficial 2ª

C2

1

0

Co nserge esco la

AP

2

1

Vigilant P o liespo rtiu

AP

3

0

P erso nal neteja

AP

1

1

Treballado r/a Familiar

AP

1

1

Co nserge instalacio ns espo rtives

AP

1

0

P eó B rigada

AP

9

4

Co nserge Ccivic La Fàbrica

AP

2

1

58

19

TOTALS
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1
1
1
8

TERCER. EXPOSAR al públic - un cop aprovats- el Pressupost, les seves bases
d’execució i la plantilla de personal, per un termini de 15 dies a comptar des del
següent a la publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província.
Durant l'esmentat termini els interessats podran examinar la documentació a la
secretaria de l’ajuntament i presentar els suggeriments o les reclamacions que
consideren oportú d’interposar. Amb el benentès que si transcorregut el període
d’exposició pública no es presenten reclamacions el Pressupost, les seves bases i la
plantilla de personal s’entendran aprovats definitivament.

Intervencions.
El Sr. Cabot diu que no faran preguntes tècniques, perquè tot i que no l’havien
analitzat amb detall entenen que el pressupost estaria ben fet, ja que per alguna
cosa l’ajuntament tenia bons tècnics. Però el que si que volen comentar són les
decisions polítiques, d’entrada és bo que hi hagi més inversió i que es contracti
personal per a la brigada municipal degut a una subvenció per a plans d’ocupació.
S’han de veure els criteris utilitzats per prioritzar les inversions, perquè no estan
d’acord en l’ordre en que s’han establert i sobre tot critiquen la manca de
participació de l’oposició. Continuen constatant que els ciutadans aporten més
diners que serveis reben i aquests són molt inferiors als de l’anterior mandant. Que
l’increment dels impostos que han patit els ciutadans, en cap cas es correspon amb
les inversions que ha fet l’ajuntament, fora de tapar alguns forats. Que les
despeses han augmentat considerablement, sobretot tenint en compte que en el
tancament de l’any passat hi havia més de 400.000 euros de despeses que en
l’anterior, i per tant no es poden comptabilitzar com a despesa real de l’any. També
hi ha molta despesa per gestió, i poca pels ciutadans, a tall d’exemple existeixen
despeses inexplicables como ara la del local davant de l’ajuntament que el grup d’IERC va decidir deixar-lo fa dos anys en comprovar la poca utilització i ser una
despesa inútil, i malgrat tot, l’ajuntament encara el té llogat i sense ús. Com que
algunes coses no s’han aplicat i d’altres s’han deixat per l’any vinent, etc.., els
resulta difícil saber com evoluciona el pressupost i en que s’inverteixen els diners.
Entenen que no es poden aprovar aquests pressupostos, i que en tot cas ja els
modificarà el nou govern municipal. Respecte al pressupost de set-comunicació
s’abstindran perquè tot i saber que Canal Set estava d’acord amb la proposta de
l’ajuntament, des d’I-ERC entenen que és una proposta de mínims, i que en els
últims anys Set-comunicació ha tingut moltes retallades que ha perjudicant als
voluntaris privant-los de fer accions en benefici de tot el poble.
L’alcalde contesta que agraïa molt la intervenció del Sr. Cabot sobretot en el fons,
perquè si tota la critica que feia als pressupostos es limitava a criteris polítics,
reconeixent expressament que tècnicament estaven ben fets, pel govern era una
satisfacció molt gran. Que naturalment els criteris polítics han de ser diferents i
decidir fer una inversió en comptes d’una altra obeïa precisament a això. Que de
fet, passa a cada mandat, perquè en l’anterior l’oposició va demanar, sense èxit,
participar en el “Plan Zapatero” i finalment es va implantar un carril bici per on no
s’hi ha circulat mai, i malgrat tot la decisió política de fer-ho va ser desencertada
però legitima. Ara l’equip de govern ha decidit fer unes altres inversions, les que
considera prioritàries i més adients.
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El Sr. Blanch diu que és dels plenaris més importants de l’any, en primer lloc
manifesten el descontent per presentar-lo tan tard, quan el més adient hauria estat
presentar-lo abans d’acabar l’any. També que al ser l’últim del mandat emmanillava
al nou govern municipal, el que es podria evitar si les eleccions fossin al novembre.
Que el pressupost es composava de dues branques, la política i la tècnica, però que
no parlaran de la tècnica per no ser partícips d’unes polítiques, que potser
canviaran si els ciutadans ho volen a finals del mes de maig. Que els socialistes
proposaran recuperar serveis que malauradament s’han perdut en l’actual mandat,
com la recollida porta a porta, el bus, l’escola bressol, ajuts a les entitats, despeses
populars a les que havien assistit fins a 800 persones, etc., . L’altre problema era el
del barri de la Font de Sant Joan amb les inscripcions al Registre de la Propietat que
afectaven als titulars, i que ara l’equip de govern, a corre-cuita, volia arranjar
alguns carrers, potser per guanyar-se alguns vots quan era una necessitat des de
feia molt de temps. Afegeix que si l’alcalde vol contestar, que ho faci, però que
només el sentirà i que no l’escoltarà perquè no el podrà convèncer i que votaran en
contra de l’aprovació del pressupost.
L’alcalde manifesta que aspirava sinó a convèncer, a que entengués les explicacions
que volia donar tant per educació com per respecte al treball del regidor. En primer
lloc agraïa que no es qüestionés la correcció tècnica del pressupost. En segon lloc,
que també agraïa que el regidor fes una primícia del seu programa electoral,
malgrat que aquestes intencions, com ara la recollida porta a porta, el bus, l’escola
del rieral, etc., ... s’enfrontaven a un pressupost ja quadrat i que per incorporar
nous serveis s’hauran de treure diners d’altres llocs. Que respecte a l’assumpte de
la Font de San Joan, li recorda que precisament s’havia iniciat en el mandat anterior
i que l’actual equip de govern s’ho va trobar a mig fer. Que no pot criticar quelcom
que van iniciar ells i que si l’equip de govern ho hagués aturat s’hauria trobat amb
l’obligació de tornar els diners de la subvenció rebuda. Que li pot semblar
l’aparença de que és a finals del mandat quan, a corre-cuita com ha mencionat, es
pretenia fer aquestes obres, però la realitat és que precisament en aquest moment,
és quan via subvencions finalistes s’han rebut els diners per executar obres com
l’Ermita de San Simple, l’Skatepark o el Camí de Can Costa. Que no es pot
renunciar i perdre aquestes inversions malgrat que es pugui fer una critica fàcil
dient que es tracta d’actuacions electoralistes i que n’està segur que el Sr. Blanch
comparteix aquesta opinió i creu que ell tampoc hauria deixat perdre’s aquests
diners.
El Sr. Blanch replica respecte a la Font de Sant Joan, diu que l’alcalde s’havia
compromès a que no hi haurien inscripcions al Registre; i referent a les
subvencions, diu que efectivament eren finalistes, però que essent fons provinents
de la Diputació i governada per un determinat partit polític, sens dubte que feien un
esforç d’última hora als ajuntaments de CiU, perquè disposessin d’aquests
resultats.
L’alcalde comenta que acabava de rebre la comparativa dels diners que la Diputació
socialistahavia entregat a l’ajuntament de Santa Eulalia en el període 2007-2011,
(970.000 euros) i la que governada per CiU, havia entregat en el període 20112015 (2.800.000 euros). Que aquesta mateixa tarda, al Consell Comarcal l’alcalde
de Canovelles, socialista, manifestava la seva satisfacció amb la Diputació per la
manera en que havia ajudat a tots els ajuntaments. Que en qualsevol cas es
tractava de que la Diputació, fos del color polític que fos, ajudés als ajuntaments.
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El Sr. Gonzalo diu que li semblava positiu que el pressupost arribi als 8 milions
d’euros i 1.100.000 euros per inversions. Que personalment encara no ha participat
en la formulació de cap pressupost municipal però que confia en poder-ho fer i
realitzar-lo d’una altra manera. Reconeix que potser parla des de la voluntat, i
finalment els números podrien imposar-li limitacions. Com exemple, observa que
els 200.000 euros d’inversió al camp de futbol es podrien destinar total o
parcialment, a completar la partida de sanitat o de serveis socials que era de
185.000 euros i considera que aquestes partides han d’estar molt més dotades.
Que molt probablement en el proper mandat tindrà d’aprovar pressupostos similars
a aquest o com aquest perquè la situació l’imposi, però que socialment, no són els
pressupostos que desitja aprovar i per aquest motiu ara votarà en contra.
L’alcalde contesta que a l’equip de govern també els preocupen les qüestions
socials i s’ha fet tot els que es podia fer. Que tal com s’ha assenyalat, les partides
de serveis socials s’han incrementat. Que a més, la Diputació ha comunicat que feia
una transferència de 60.000 euros que principalment es destinava a evitar talls de
subministrament elèctric. Respecte al camp de futbol diu que efectivament pot
semblar una despesa evitable, però cal tenir en compte d’una banda que el bar té
aluminosi, i d’altre que al camp de futbol hi assisteixen més de 200 nens i joves, i
que de no disposar-ne marxarien a altres llocs, com ara a Lliçà d’Amunt o Bigues, i
entenen que per responsabilitat, l’objectiu ha de ser que els nens de Santa Eulàlia
es quedin a Santa Eulàlia a fer esport i que la demanda justifica la inversió.
El Sr. Montes diu que encara que no s’hagi entrat en l’examen del pressupost, i que
com ha dit l’Alcalde tots el regidors de manera més o menys explicita, han
reconegut la seva correcció tècnica, vol deixar constància de que aquest resultat en
gran mesura es deu al personal de l’àrea econòmica i particularment l’interventor
municipal. Per això vol fer públic un reconeixement i agraïment per aquesta tasca a
tot el personal de l’àrea econòmica. Que ho fa en nom propi i entén que també per
part de tots els regidors.
L’alcalde diu que comparteix les paraules del Sr. Montes i que el rigor de
l’interventor en la feina, incloent-hi a vegades objeccions a determinades
propostes, també havia contribuït a sanejar els comptes de l’ajuntament i d’altra
banda proporcionava una tranquil·litat afegida en saber que la gestió econòmica
disposava d’un control rigorós i les coses es feien de manera absolutament
correcta.
Votació. Posat a votació la proposta fou aprovada pel vota favorable de sis regidors
de CiU, i el regidor no adscrit Sr. Montes, que constitueixen majoria absoluta legal.
Votaren en contra el dos regidors d’I-ERC, dos regidors del PSC i el regidors d’ICVEUIA.
I a les 19:35 hores, es dóna per finalitzada la sessió i s’estén aquesta acta, i jo, el
secretari, ho certifico, amb el vist-i-plau de l’Alcalde.

L’Alcalde

Josep Lluís Llavata i Ferrer
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