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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DEL DIA 31 DE GENER DE 2005.

Sant Celoni, 31 de gener de 2005.

Es reuneixen al saló de sessions de la casa consistorial a les 21:00 hores
del vespre, en primera convocatòria i sota la presidència de l’alcalde Joan
Castaño Augé, a l'objecte de portar a terme la sessió ordinària del Ple de
l'Ajuntament, la regidora M. Lourdes Donado Riera i els regidors Jordi
Arenas Vilà, Josep Alsina Lloreda, Josep M. Pasqual i Arenas, Josep Capote
Martín, Miquel Vega Vega, Francesc Garcia Mundet, Josep M. Bueno
Martínez, Emili Bosch Oliveras, Francesc Deulofeu Fontanillas, Carles Mas
Lloveras, Jordi Cuminal Roquet, Miquel Negre Sánchez, Ramon Segarra
Montesó i Raül Casado Jiménez, assistits pel secretari de la corporació José
Luis González Leal i amb la presència de l'interventor accidental Joan
Muntal Tarragó.

Excusa la seva assistència la regidora Josefa Lechuga Garcia.

Abans d’iniciar-se la sessió, el Sr. alcalde ofereix la paraula al públic
assistent per si algú vol comentar alguna qüestió relacionada o no amb
l’ordre del dia d’avui, sense que ningú faci ús de la paraula.

Es procedeix, doncs, a tractar els punts continguts a l’ordre del dia.

1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES DUES ACTES DEL PLE DEL DIA
28 DE DESEMBRE DE 2004 I 27 DE GENER DE 2005.

El Sr. alcalde pregunta als membres de la corporació si han de formular
alguna observació a les actes de la sessió ordinària del Ple, celebrat el dia
28 de desembre de 2004 i de la sessió extraordinària celebrada el dia 27
de gener de 2005, l’esborrany de les quals s'ha distribuït per correu
electrònic a tots els regidors. En no formular-se cap objecció, per
unanimitat, s'acorda l’aprovació de les referides actes.

2.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONSTITUCIÓ I DEL CONVENI
REGULADOR D’UNA COMUNITAT DE MUNICIPIS AMB
L’AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA PER AL
SOSTENIMENT EN COMÚ DE LES DESPESES GENERALS PEL SERVEI
DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA.

Intervé el Sr. alcalde i diu que es tracta d’un conveni entre els dos
ajuntaments de Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera per
mancomunar el servei de la grua municipal, que a Sant Celoni ja la tenim,
per tal que també Santa Maria de Palautordera pugui disposar d’aquest
servei als ciutadans. La idea és que es deixa oberta aquesta comunitat que
es funda que és Comunitat de Municipis de la Conca de la Tordera per tal
que s’hi puguin incorporar altres municipis, no tant sols de la nostra
comarca sinó de la comarca veïna.
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Després d’aquesta intervenció i,

Vist l’expedient instruït per a la constitució d’una comunitat de municipis
entre els Ajuntaments de Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera pel
sosteniment en comú de les despeses generades pel servei de retirada de
vehicles de la via pública.

Atès que, d’acord amb l’article 25.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local i l’article 66.3.b) del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, els municipis ostenten, entre
d’altres, competències pel que fa a l’ordenació del trànsit de vehicles i de
persones en les vies urbanes.

Atès que en l’actualitat, dins d’aquesta competència, l’Ajuntament de Sant
Celoni exerceix, d’acord amb la legalitat vigent, la potestat de retirar els
vehicles mal estacionats de la via pública cap al dipòsit municipal.

Atès que per a aquesta tasca es compta amb l’assistència d’un servei
extern que auxilia a la Policia Local, cos al qual li és encomanada.

Atès que el volum de vehicles a retirar de la via pública no és suficient per
a justificar la prestació del servei a través de mitjans propis de
l’administració, tradicionalment s’ha optat per la subscripció d’un contracte
administratiu de serveis amb una empresa amb mitjans suficients.

Atès que malgrat tot, el volum de servei, combinat amb la limitació del
mercat en quant a potencials licitadors, no és suficient per a permetre el
seu equilibri econòmic, s’ha considerat la possibilitat de sumar esforços
amb d’altres municipis a fi i efecte de propiciar la concurrència d’economies
d’escala.

Atès que l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera ha manifestat igual
preocupació en allò referent a la retirada dels vehicles mal estacionats de
la via pública, es considerà adequat subscriure alguna fórmula de
cooperació interadministrativa que faci més eficient la prestació dels
serveis, tot sens perjudici de que la fórmula que es tria resti oberta a
d’altres administracions que hi estiguin interessades.

Atès que, d’entre les fórmules que es preveuen a la legislació catalana de
règim local, la més adequada, per la seva senzillesa de constitució i
funcionament, a la finalitat perseguida és la prevista al capítol II del títol X
(articles 123 a 132) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, és
a dir, la comunitat de municipis.

Atès que per decret de l’Alcaldia de 26 de novembre de 2004 es va
expressar la voluntat d’aquest Ajuntament de constituir una comunitat de
municipis amb l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera per al
sosteniment en comú de les despeses generades pel servei de retirada de
vehicles de la via pública.
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Atès que en el mateix decret es va aprovar el projecte de conveni que
regula els aspectes orgànics i de funcionament de la comunitat.

Atès que la mateixa resolució va ser aprovada per l’Alcaldia de
l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, també en data 26 de
novembre de 2004.

Atès que les anteriors resolucions van ser exposades al públic en els
taulers d’anuncis de les dues corporacions, prèvia publicació del
corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número
296 de 10 de desembre de 2004 i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya número 4280 del dia 15 de desembre de 2004.

Atès que durant el tràmit d’informació pública no s’ha rebut cap al·legació
ni suggeriment al respecte, ni a l’Ajuntament de Sant Celoni ni a
l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera.

A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per
unanimitat, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Aprovar la constitució d’una comunitat de municipis entre els
Ajuntaments Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera, anomenada
COMUNITAT DE MUNIPIS DE LA CONCA DE LA TORDERA, per al
sosteniment en comú de les despeses generades pel servei de retirada de
vehicles de la via pública.

Segon.- Aprovar el conveni regulador de l’esmentada comunitat de
municipis, d’acord amb el projecte que va ser aprovat per decret de
l’Alcaldia de 26 de novembre de 2004 i que obra a l’expedient.

Tercer.- Facultar el Sr. alcalde per a la signatura de tots els documents
necessaris per a l’efectivitat dels anteriors acords.

Quart.- Designar el regidor de Seguretat Ciutadana, Sr. Josep Manel
Bueno Martínez, com a representant d’aquesta corporació que ha de
formar part del consell de la comunitat.

Cinquè.- Publicar l’edicte d’aprovació de l’anterior acord i del conveni
regulador de la comunitat al tauler d’anuncis de la casa consistorial, al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.

Sisè.- Notificar els anteriors acords a l’Ajuntament de Santa Maria de
Palautordera, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

3 - APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD D’ALIENACIÓ DIRECTA
D’UN SOLAR SITUAT AL SECTOR “LES TORRES” EN FAVOR DE LLAR
UNIÓ CATALÒNIA SCCL ALS EFECTES DE LA CONSTRUCCIÓ D’UNA
NOVA PROMOCIÓ D’HABITATGES SOCIALS AL MUNICIPI DE SANT
CELONI.
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Intervé el regidor Ramon Segarra i diu: Només recordar el que es va
tractar a la Ponència i ara es tracta de donar-li el vist i plau de part del Ple
i perquè es pugui continuar.

Intervé el Sr. alcalde i diu: Com es deia doncs, l’aprovació d’aquest acord
de cedir uns terrenys a Llar Catalònia com deia en Ramon a la Ponència ja
es va comentar i es tiraria endavant la construcció de 24 noves vivendes
de Protecció Oficial i que és important per anar corregint mancances i
podent facilitar que totes les famílies de Sant Celoni puguin tenir vivenda.

Després d’aquestes intervencions i,

Atès que l’Ajuntament de Sant Celoni, en resposta a la manca d’habitatges
a preu accessible existent a Catalunya i de la que no és excepció el
municipi,  promou, de conformitat amb l’art 25 i 26 de la Llei 7/85 de 2
d'Abril Reguladora de les Bases del Règim Local i la legislació urbanística
d’aplicació, dins el marc d’una política pública d’habitatge, l’obtenció de sòl
urbanitzat per a destinar-lo, majoritàriament, a habitatges protegits,
d’acord amb les tipologies i règims previstos en els Plans d’Habitatges
estatals o autonòmics aprovats per les Administracions competents.

Atès que per a la satisfacció de les aspiracions d’habitatge dels ciutadans
de Sant Celoni és necessari promoure la construcció d’habitatges, per a la
qual cosa es disposa del Patrimoni Municipal del sòl esmentat anteriorment
amb la finalitat de minimitzar la repercussió d’aquest element en el preu
final de venda dels habitatges.

Atès que per tal d’assolir els objectius indicats i poder donar resposta a un
major sector de la població que no té la capacitat econòmica suficient per
accedir als habitatges lliures, és reconeguda com a idònia l’existència
d’estructures d’agents promotors sense afany de lucre, considerant-se com
a tals les organitzacions sindicals nascudes com a resultat de l’exercici del
dret de sindicació, avui consagrat a l’article 28.1 de la Constitució
Espanyola, la creació de les quals i la forma d’adquisició de la seva
personalitat jurídica es regula en la Llei Orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de
llibertat sindical, a partir del principi de llibertat i especificant-se les seves
finalitats a l’article 7 de la Constitució, per la qual cosa són entitats de
caràcter social i no tenen ànim lucratiu.

Atès que el dia 28 de desembre de 2004, el Ple de l’Ajuntament de Sant
Celoni ha aprovat un conveni de col·laboració a signar entre el municipi i
UGT Catalunya han per a la promoció d’habitatges socials al municipi de
Sant Celoni.

Atès que al conveni esmentat es preveu l’alienació directa per l’Ajuntament
de Sant Celoni d’un solar en favor d’una entitat sense ànim de lucre
designada per UGT Catalunya que serà l’encarregada de la gestió de
l’edificació en l’esmentat solar dels habitatges socials.

Atès que amb data 17 de gener de 2005, per part d’UGT Catalunya ha
estat comunicat a aquest Ajuntament que l’entitat sense ànim de lucre
designada a l’efecte és LLAR UNIÓ CATALÒNIA SCCL.
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Atès que s’ha determinat com a finca objecte de l’alienació en favor de
l’entitat esmentada la següent:

• Parcel·la A-9 definida al projecte de reparcel·lació del Sector P-2 Les
Torres.

• Prové de l’adjudicació a favor de l’Ajuntament de Sant Celoni del 10%
de l’aprofitament mig.

• La parcel·la té una superfície de 1.592,80 m2.

• El seu valor, de conformitat amb l’informe de l’Arquitecte Municipal de
16 de desembre de 2004, és de 294.333,51.-€

Vistos els informes de la Secretaria i de la intervenció municipals.

A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per
unanimitat, el Ple municipal ACORDA:

Primer.- Alienar en favor de l’entitat sense ànim de lucre LLAR UNIÓ
CATALÒNIA FASE SANT CELONI SCCL, el terreny de propietat municipal
de la següent descripció:

“URBANA, Parcel·la A-9 definida al projecte de reparcel·lació del
Sector P-2 Les Torres. La parcel·la té una superfície de 1.592,80 m2.
Prové de l’adjudicació a favor de l’Ajuntament de Sant Celoni del
10% de l’aprofitament mig. La finca és inscrita a nom de
l’Ajuntament de Sant Celoni.”

Segon.- Determinar que el preu que haurà de fer efectiu LLAR UNIÓ
CATALÒNIA FASE SANT CELONI SCCL per l’adquisició dels terrenys
ascendeix a 276.717,14.- €,  IVA exclòs.

Tercer.- Aprovar el contracte de compravenda del terreny que obra a
l’expedient i que forma part d’aquest acord.

Quart.- Demanar a la Generalitat de Catalunya, Departament de
Governació i Relacions Institucionals, l’informe per a l’alienació directa a
què es refereix l’art 206,3,a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’Abril,
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Cinquè.- Notificar aquesta resolució als interessats dins el termini de 10
dies per al seu coneixement, als efectes escaients i amb expressió dels
recursos a que tinguin dret.

4.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PRESSUPOST DE LA
CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI DE 2005, LES SEVES BASES
D’EXECUCIÓ I LA PLANTILLA ORGÀNICA.-

Intervé el regidor d’Economia Francesc Garcia i diu: Portem a aquest ple
l’aprovació inicial del pressupost de la Corporació per a l’exercici de 2005,
el pressupost és el següent, la despesa ordinària són 11.806.452 euros, les
inversions 8.069.000 euros i el pressupost total són 19.875.710 euros,
després de la meva intervenció, el Sr. batlle farà una explicació, una
pinzellada de les inversions. Continua el Sr. Garcia dient: A mi el que
m’agradaria ressaltar és les dues gran diferències que hi ha hagut en
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l’elaboració d’aquest pressupost respecte a anys anteriors, la primera
diferència ha estat a nivell metodològic, és a dir el sistema que s’ha fet
servir per a la seva elaboració, d’entrada hi ha hagut la col·laboració per
part de totes les àrees de l’Ajuntament per posar en comú un procediment
pressupostari que ens servís de base per tenir un pressupost actiu, és a dir
un pressupost que es pogués seguir dia a dia, posteriorment les àrees han
fet l’esforç de definir i prioritzar les línies d’acció a seguir i les activitats que
volien dur a terme, i per últim l’assignació o reassignació de recursos
econòmics que hi ha hagut en totes les activitats. Pel que fa a la segona
diferència respecte a anys anteriors, ha sigut a nivell de contingut, és a dir
el nivell d’informació que el pressupost ens dona de la manera que s’ha
fet, s’ha fet un desglossament més exhaustiu de la despesa, la qual cosa fa
que  la informació sigui molt més acurada. En el pressupost d’anys
anteriors, cada àrea definia a grans trets les seves activitats o serveis
principals, en el 2005 s’ha elaborat un pressupost per àmbits o activitats al
detall, per exemple, l’àrea de Comunitat, com podia ser qualsevol altra,
l’any 2004 distingia dos serveis, Serveis Socials i Sanitat, tota una
informació comptable i pressupostària s’imputava a aquestes dos
classificacions, amb el nou sistema, els polítics i tècnics de l’àrea s’han
esforçat en analitzar i fer un sistema per classificar les activitats i han
dividit en 5 àmbits de treball, Serveis Comunitaris, Formació Permanent,
Orientació Laboral, Salut, Comunicació i Equipaments. Una vegada fets
aquests àmbits, dins de cada àmbit han especificat cada activitat que es
vol dur a terme. Per exemple Serveis Comunitaris hi havia les activitats de
Serveis Socials, Servei a la Dona, Tritó, Servei d’Assistència, Lleure,
Solidaritat i Cooperació, i dins de cada activitat s’ha posat la classificació
concreta i una assignació pressupostària, és a dir el que teníem abans amb
dues àrees ara ho tenim amb cinc àmbits i activitats, per la qual cosa
sabem el cost de cada activitat. En conclusió, la informació resultant
d’aquest nou sistema permet d’entrada fer un seguiment més fàcil i acurat
del pressupost, tant pel que fa als polítics com pels tècnics, també una
vegada executat, ens servirà per comprovar el grau d’eficàcia de la gestió.
Finalment, indicar que es tracta d’un pressupost dinàmic i viu, que ens ha
de servir per valorar el grau de compliment dels objectius determinats en
l’inici del procés i concloure o millorar i si cal perfeccionar-lo.

Intervé el Sr. alcalde i diu: Bé, el regidor ja ha comentat la nova filosofia
d’aquest pressupost, que ve a ser una concreció d’aquest nou organigrama
que vam aprovar i ja està d’acord amb totes les noves àrees que es van
crear i les noves funcions de cadascuna de les àrees, perquè en tinguem
una idea molt per sobre, citaré com exemple la incorporació a l’àrea de
Presidència que és Alcaldia més Sostenibilitat i Ciutadania, Comunicació,
Desenvolupament, Infància, Gent Gran i Joventut, doncs aquesta àrea ha
incorporat com deia aquest nou organigrama i a grans trets, com podria
ser l’exemple d’altres àrees, apostem per un pressupost com deia el
regidor, amb serveis, dinàmic i que va concretant el programa de govern
que vam signar i aprovar. Per exemple Sostenibilitat i Ciutadania, aquest
any 2005 s’avançarà amb els sistemes de participació de la nostra població
amb una diagnosi que es farà, s’implantarà el programa de sostenibilitat
del nostre Ajuntament, es faran les bases anuals de subvencions com
marca la llei que ja es va aprovar el Reglament global, també amb
comunicació, s’implantarà la nova oficina d’atenció al ciutadà, creiem que
tal com deia, hem d’augmentar en serveis i en qualitat d’aquests serveis,
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perquè tothom en tingui coneixement, ja s’ha començat l’experiència de
tenir obert les tardes de dilluns a dijous, això ja a l’Ajuntament, que és una
experiència per quan es traslladi aquesta oficina al Safareig on es
continuarà aquest horari de matí i tarda, també s’avançarà amb la
implantació de l’intranet a l’Ajuntament i la pàgina web, nou format en el
Butlletí Municipal, aquests són exemples de les accions que prioritàriament
s’establiran com a noves accions o com a millores de les que portàvem a
terme. Amb Desenvolupament es continuarà donant suport al Pla de
Dinamització Comercial, creiem que és una bona eina, una eina important,
per això es va començar i té continuïtat, es crearà l’oficina del Pla
d’Ordenació d’Equipaments Comercials, POEC, hi havia el compromís de
crear-la i es farà aquest any, també paral·lelament amb això s’impulsa i es
segueixen les inversions que a nivell privat ens interessa que es facin en el
municipi i que es tirin endavant noves zones industrials, com per exemple
a Can Caseta a la zona de Pàmies i també creiem que hem de fer tot el
possible per dinamitzar un espai que fa anys que està en devallada, que és
tot l’aspecte agroforestal del nostre municipi i així es signarà el primer
trimestre d’aquest any 2005 un conveni amb la Diputació de Barcelona que
faci possible avançar amb la gestió forestal especialment dels espais del
Montnegre, intentant també que hi hagi nous espais agrícoles i apuntant la
possibilitat que hi hagi finques que es puguin promocionar a nivell turístic.
També per exemple, en temes comercials es pensa fer un estudi de millora
del Mercat Municipal i entrar a la xarxa de Mercats Municipals de
Catalunya. En Infància hi haurà un nou servei que es pensa posar en
marxa aquest any que és la implantació del CEDIAP Centre de
Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç. Amb Gent Gran es pensa
continuar avançant amb teleassistència de suport a la gent gran, un
conveni amb Diputació per intentar créixer a nivell de Serveis d’Atenció
Domiciliària i per exemple amb Joventut també la redacció del Pla Jove de
Sant Celoni, la ratificació del Safareig com a Centre Jove i la continuïtat o
no continuïtat, ja que aquesta és una decisió del jovent, del Forum. I com
deia el regidor, per a nosaltres, un aspecte molt important i amb el que es
dona un impuls molt important en aquest pressupost, és el pressupost
d’inversions que fa un salt de més del 100%, del 124%, passem de
3.600.000 euros aproximadament a més de 8 milions d’euros i aquí hem
de destacar tant amb el planejament que es farà durant aquest any que és
el Pla de Centre de Sant Celoni d’una vegada per totes, dissenyar el centre
de la vila i tenir unes pautes de tot tipus, des de materials, façanes, etc.
per avançar, el Pla de Centre de la Batllòria també igual que el de Sant
Celoni, el Pla Especial de les Masies que n’hi ha forces i que va bé tenir
aquest Pla Especial per tal de la seva millora, l’estudi socioeconòmic  de la
Batllòria, el projecte del carrer Major de dalt, el carrer Major des de la Salle
fins a la Plaça Comtes del Montseny i carrers com el Torras i Bages i el
projecte de l’Anselm Clavé, també a la Batllòria, l’obertura del carrer Breda
que és una assignatura que tenim pendent. També amb el què es fa una
aposta molt important és amb les infrastructures, amb la rotonda elevada
a la C-35, el pas sota la via del Roger de Flor, l’accés a la porta de Ponent,
cosa  també primordial per Sant Celoni, per millorar el que fins ara és el
pont d’entrada per tal que tingui una altra dimensió. L’estudi de viabilitat,
volem d’una vegada per totes, com Ajuntament, veure si hi pot haver
alguna alternativa a la variant de la Batllòria, ja que aquesta variant trinxa
molt el territori, fa anys que se’ns va fer dibuixar per part d’Urbanisme de
la Generalitat. S’avançarà aquest any 2005 amb l’execució del vial



8

paral·lel, tant per un costat com per l’altre, a la zona de Can Caseta, a les
Torres i fins arribar a la Forestal, que aquest vial  tingui tota la continuïtat
per tal que després es pugui connectar com dèiem amb la rotonda elevada
de la que ja s’està fent el projecte i també els passos de vianants sota la
via com són els del carrer Olzinelles i Sant Francesc també molt necessaris
per connectar els vianants d’un lloc a l’altre del municipi. I amb Urbanisme
residencial també d’una vegada per totes ens posem en llocs que han
costat molt tirar-ho endavant, després de tenir gairebé tots els carrers del
Municipi urbanitzats, doncs s’entra amb la zona del Turó de la Mare de
Déu, la zona de Can Sans i també la zona del Torrent del Virgili fins a
l’Eduard Domènech, amb això tota aquesta zona quedaria d’una vegada
urbanitzada a un costat i altre del Turó de la Mare de Déu. I pel que fa a
equipaments creiem que és bàsic fer aquest any, ja està contemplat al
pressupost, el projecte d’usos i l’executiu de Can Ramis, l’aparcament
soterrani a la Plaça Comtes del Montseny, el projecte del Nou Centre
d’Assistència Primària, el nou CAP, el projecte de remodelació del Centre
Sant Martí que s’ha d’anar transformant en un edifici de Serveis Socials i
Atenció Residencial. El nou tanatori, acabar la piscina i posar-la en
funcionament a la tardor d’aquest any 2005, el projecte d’adequació de
l’Ajuntament en primera fase, la qual cosa resoldria els problemes d’espai
a l’Ajuntament per tenir tots els grups polítics i també un problema molt
important que és el de la supressió de barreres arquitectòniques posant
ascensor a l’Ajuntament, també es faria la primera planta de l’edifici del
carrer Bruc on hi ha actualment l’àrea d’Entorn i també per nosaltres és
una cosa bàsica fer el nou projecte amb la nova ubicació de l’Escola
Bressol on hi aniria incorporat el CEDIAP. A la Batllòria, per demanda dels
veïns i prioritzant, només diré els dos més importants, el projecte de
rehabilitació de la Unió Batllorienca i l’ampliació del Cementiri, els veïns de
la Batllòria van votar les seves prioritats i això és el que ha recollit el
pressupost també de la Batllòria. Com deia és un salt  important, és una
aposta molt important l’augment del 124% en el capítol d’inversions
d’aquest Ajuntament i creiem que això és bàsic per corregir alguns dels
dèficits que teníem com Ajuntament i que  ara ja toca i és l’hora que hi
puguem avançar. Això ben combinat, l’aposta inversora de l’Ajuntament
també amb inversions endarrerides que hi havia amb infrastructures, per
això s’està treballant molt a nivell de carreteres de la Generalitat fent
projectes ja constructius i alguna de les inversions que hem pogut llegir a
la premsa, el Govern de la Generalitat ja està a punt d’adjudicar les
rotondes de la carretera comarcal a la sortida de l’autopista. A grans trets
és això, si cal algun altre aclariment ja el faríem.

Seguidament intervé el regidor Francesc Deulofeu i diu: En primer lloc
voldria excusar l’absència de la regidora Dolors Lechuga ja que per
problemes de salut li ha estat impossible de venir, si l’Ajuntament hagués
estat adaptat per persones amb dificultats amb els mitjans adequats, és
possible que pogués estar aquí en el Ple, però degut a que això no és
possible dons no ha pogut venir. En qualsevol cas si li sembla faré una
primera introducció i passaré després al regidor Carles Mas perquè acabi
de fer la nostra exposició. Malgrat sentir moltes promeses, propostes,
algunes d’elles ja no és la primera vegada que les sentim i encara alguns
dels equipaments que s’han comentat dons encara no estan ni tan sols
projectats, és el cas per exemple de la guarderia de la que ja fa molt
temps que se’n ve parlant, el cas del CAP, per informacions que tenim del
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Departament de Sanitat, no es realitzarà fins el 2007, però be, en
qualsevol cas sembla que aquest pressupost té la intenció de fer moltes
coses. De totes maneres voldríem comentar que la presentació d’aquest
pressupost es fa tard, tot i el compromís adquirit per part de l’equip de
govern de presentar-lo a finals del 2004. L’expectativa creada a partir
d’alguns comentaris referint que aquest any el pressupost s’estava
elaborant per tal de fer-lo més comprensible i fàcil per treballar-hi, de
moment pensem que no s’ha complert, almenys en opinió del nostre grup
de Convergència i Unió, ja que pensem que un aspecte molt important de
qualsevol pressupost és poder disposar de la comparativa amb el
pressupost de l’any anterior i amb el resultat de l’exercici de l’any anterior,
amb un format que permeti aquesta comparació i per tant valorar quins
són els canvis que es produeixin d’un any per a l’altre, aquesta és una
metodologia de treball generalitzada, universalitzada, utilitzada per
qualsevol empresa tant pública com privada i que seguim trobant a faltar
en aquest pressupost i que esperem que es pugui incorporar en el de l’any
vinent. Permeti’m que fem una petita denúncia de les formes en que s’ha
volgut manipular en algun moment o així nosaltres ho hem entès i fer
veure que el nostre grup disposava del pressupost amb suficient antelació
per poder-lo treballar, de fet el dia 20 de gener el Sr. alcalde ens va
convocar a l’Ajuntament a les 7 de la tarda per recollir una còpia del
pressupost per tal que disposéssim de suficients dies per poder-lo revisar,
treballar i fer les consultes pertinents, prèvia conversació que va tenir amb
el nostre cap de llista Sr. Emili Bosch, en aquesta conversa l’alcalde va fer
elogis d’aquest nou pressupost comentant la voluntat de facilitar-nos
aquesta còpia amb aquesta antelació suficient. La nostra sorpresa va ser
quan una vegada entregada aquesta informació i revisada ens vam adonar
de que només teníem una part i un detall de consideració, en el que ni tant
sols hi havia els totals de les sumes de les diferents partides, no
disposàvem ni de la previsió d’ingressos, ni del capítol de personal, per
aquest motiu vam haver de demanar més informació abans que es portés
a terme la Comissió Informativa, la qual vam obtenir, però també una altra
vegada parcial. L’expedient del pressupost està composat per força més
informació que aquesta que se’ns va facilitar, les bases d’execució,
l’informe econòmic, una memòria explicativa, la proposta, el pla
d’inversions, el pressupost de despeses, d’ingressos, plantilla, etc. etc.
Abans s’ha comentat que es farà una dotació per projectes de participació,
si aquesta és la forma de participació de la que s’omplen la boca, que ha
passat amb les famoses ponències on s’haurien de debatre els temes
importants? és que el pressupost no és un tema important per debatre en
una ponència? En resum, pensem que el tarannà de participació no és més
que una capa de maquillatge i probablement barat.

Seguidament intervé el regidor Carles Mas i diu: Continuant amb el tema
de la participació, el grup de Convergència i Unió de Sant Celoni ja va fer
dues propostes concretes, una és el debat de l’estat de Sant Celoni que
s’havia de fer previ al debat dels pressupostos per tal de generar debat i
opinions sobre com havien d’incorporar-se les necessitats de Sant Celoni al
pressupost i de fet ens vam posar a disposició des de sempre a col·laborar
en la confecció d’aquests pressupostos i com ha explicat en Francesc, amb
prou feines hem tingut tota la documentació complerta aquest cap de
setmana, i això contrasta amb paraules del Sr. alcalde amb el que passa a
la Batllòria en què la presidència és de la Dolors que és de Convergència i
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Unió i on es va poder votar precisament quines són les prioritats de la
Batllòria, cosa que aquí a Sant Celoni no s’ha pogut fer. Un cop analitzada
la primera característica d’aquests pressupostos que és la manca de
participació, com qualsevol anàlisi dels pressupostos i evidentment quan és
una aprovació inicial dels pressupostos, doncs serà per marcar una posició
inicial del nostre grup a l’espera que en aquest termini de 30 dies puguem
incorporar les millores que fan falta al pressupost segons les mancances
que hi hem trobat. Amb els ingressos no m’hi estendré gaire, fa
escassament un mes vam poder debatre què ens semblaven la principal
font d’ingressos que són les ordenances, vam trobar que eren en alguns
casos excessives com la taxa d’escombraries i la taxa de l’aigua, però si
que em referiré a un apartat dels ingressos al que també ha fet referència
el Sr. alcalde com son les contribucions especials, no hem d’oblidar que
una part molt important de les inversions no és res més que asfaltar
carrers on el 90% el paguen els veïns. A grans trets amb les ordenances i
el que paguen els veïns doncs ja tindríem els ingressos totals. Després
amb les despeses que són apart dels ingressos que ja vam debatre, és la
part que més interessa explicar avui, la primera característica que
comporten aquestes despeses és el gran increment del deute de
l’Ajuntament, un gran increment és sempre amb comparació amb moltes
coses, però si que les xifres en aquest cas parlen per si soles, aquest any
hi ha previst un increment de gairebé 2,6 milions d’euros, que sumats als
7 milions i escaig que ja es té acumulat de deute, fa que a 31 de desembre
de 2005 hi hagi previst gairebé 10 milions d’euros de deute. Amb un
afegit, que es manifesta que no es complirà l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, és a dir el dèficit públic que tant es parla en els mitjans de
comunicació. És a dir tenim dos elements, un incrementem el deute i l’altre
creem dèficit públic amb les conseqüències que llavors en podem derivar.
Cal recordar que fa un any escassament també es va presentar en el ple
una auditoria financera que ja avisava d’aquestes mesures, que s’havien
de prendre mesures per no arribar a una fallida tècnica per
sobreendeutament. No hem pres aquestes mesures, anem pel mateix
camí, aquest gran increment del deute també forma part del funcionament
del propi Ajuntament. Com és que no funciona la ponència d’estratègia de
pressupostos, sense estratègia, sense definir quines són les prioritats de
futur, el que fa és tenir més endeutament per suplir la manca de projectes,
i això, què podria dir per dir, es demostra en Ajuntaments com aquest cap
de setmana sortia al 9Nou, que a Caldes de Montbui ha anunciat un pla de
sanejament per tal de refinançar el deute i amortitzar deute
anticipadament gràcies a que Convergència i Unió ha entrat a formar part
d’aquest govern, per tant, es pot treure una conclusió que ja deia abans,
els Ajuntament on governa el Partit Socialista amb manques de projecte
de futur, té un increment del deute associat, precisament compensar la
manca de projectes que segurament suposarà, i ja ho vam poder veure el
mes passat, un increment dels impostos locals i han de venir grups com
Convergència i Unió a posar pau a les finances. Després d’aquestes
reflexions genèriques sobre les despeses i sobre el que en opinió del Grup
de Convergència i Unió ens mereixen aquests pressupostos, podem
concretar una mica més el detall de les despeses, amb aquests 30 dies
esperem saber d’una vegada en què es gastaran el més d’un milió d’euros
en estudis i treballs tècnics que és una partida que últimament apareix en
els pressupostos amb unes quantitats enormes i que no veiem concretades
i és més, és un treball que l’Ajuntament paga amb diners públics i que cap
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celoní o celonina en té a la seva disposició per fer-ne l’ús que convingui,
per la qual cosa esperem saber més sobre aquest milió d’euros d’estudis i
treballs tècnics, també volem saber més dels 50.000 euros amb despeses
jurídiques que comporten les denúncies que en aquest cas es posen a
l’Ajuntament i unes partides com la de telèfon que no para de créixer,
malgrat els plans de comunicació famosos i els plans de reducció en
despeses de comunicació. Aquest any 106.000 euros de telèfon, que això
podria ser poc, però que l’any passat n’hi havia 76.000 i a més hem fet un
pla de contenció de les despeses de telèfon. També tenim despeses que
s’incrementen en la comunicació, per exemple a partir d’ara no podem dir
que els celonins no estem ben informats, ja que tindrem una despesa
diària de 320 euros en publicitat i propaganda i a més 84 euros cada dia
de despesa amb premsa, revistes i altres publicacions, en definitiva
estarem informats i amb tota la informació per treballar i per millorar Sant
Celoni. Però aquestes despeses que s’incrementen no s’incrementen les
més importants com són l’atenció a la gent gran o l’atenció a la Joventut,
malgrat que ja es disposa d’un Pla Jove a Sant Celoni, ara es vol tornar a
gastar diners amb el Pla Jove de Sant Celoni, són coses que no s’entenen
ni tampoc s’entén que la principal partida de la gent gran i de joventut
sigui la neteja, és un fet curiós, pel que fa a les inversions que com deia el
Sr. alcalde son la part més important del pressupost, si trèiem l’anàlisi que
hem fet, ens podríem centrar només amb les inversions perquè podem
suposar que això millorarà l’anàlisi previ però no, arribem a que el 50% ja
s’ha dit que són les urbanitzacions dels carrers, prop del 10% es dedica al
manteniment de l’enllumenat de la via pública, que per cert ja fa falta una
inversió en aquests conceptes i la resta són la piscina com a obra
emblemàtica amb l’afegit que no se sap com es gestionarà ni els costos
que comportarà el funcionament, ja vam dir en el seu moment que estem
disposats a parlar-ne, ja que aquest també és un tema seriós, a la
ponència que esperem que algun dia es crei que és la d’estratègia i
pressupostos. Projectes en general que demostren que fins ara s’ha
treballat de paraula i no amb fets, ja ho deia el Sr. alcalde, tenim molts
projectes, precisament això demostra que fins ara s’ha parlat molt però
s’ha fet poc. Més destacables són les mancances, especialment, i abans en
fèiem referència en l’àmbit social i de joventut, donat que per fi veig que
s’ha llegit algú la llei de concessions de les Administracions Públiques i
n’hem incorporat alguna cosa en els pressupostos, gràcies també a les
aportacions que vam fer el grup municipal, doncs trobem a faltar la
residència, que per cert, en un ple extraordinari vam aprovar que faríem
alguna cosa en aquest sentit i en el sentit de millorar el servei de la
dependència i amb concreció doncs no hem vist masses coses. Trobem a
faltar la llar d’infants, també en l’àmbit econòmic més desenvolupament
comercial, el que es fa, ja ho vam proposar a les esmenes de l’any 2004
que són pràcticament sense cost i amb la qual cosa és d’esperar que un
Ajuntament com Sant Celoni, faci un esforç superior. Trobem a faltar coses
per a joventut com l’alberg de joventut, Sax Sala, que per cert és un
projecte que fa ja 3 anys que estava en els pressupostos i ha desaparegut,
amb l’afegit que quan desaparegui el safareig per posar-hi l’oficina
d’atenció al ciutadà, cosa que em sembla molt bé, però ja ens direu on
trobarem aquests serveis que es donaven entre altres coses. En conclusió i
esperant que en aquests 30 dies puguem col·laborar, les característiques
que ens donen aquest pressupost que fa que ens decantem a un vot
negatiu és que no s’impulsa un avanç social, no es dona un impuls
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econòmic i productiu, però en canvi si que és un pressupost que genera
dèficit i per tant més deute i més impostos, és un pressupost que no
treballa pel futur sostenible de Sant Celoni. Com hem dit, el vot serà
negatiu a l’espera que en el termini d’aquests 30 dies serveixi per
col·laborar i apropar les nostres postures per tal de millorar aquest
pressupost, demanarem entrevistes a tots els regidors i esperem doncs
que siguin fructíferes i posem a disposició de qualsevol celoní o celonina
per explicar-li amb detall aquests pressupostos i traslladar la seva
inquietud en forma d’al·legacions.

Intervé el regidor d’Economia Francesc Garcia i diu: Jo intentaré explicar
alguna cosa que en Carles sap més bé que jo, ja que és economista,
suposo que us heu mirat, veureu que el pressupost d’aquest any, és molt
diferent d’altres anys, això ha portat molta feina, si abans en una pàgina
s’especificava una àrea, aquest any s’han necessitat 25 o 30 pàgines, s’ha
fet el pressupost que és el que estipula la llei, el més detallat possible i
darrera de tot això hi ha una feina per activitat on hi haurà unes fitxes, tal
com us comentava l’altre dia on especificarà a cada activitat en què es
gasten els diners. Això és un document intern de treball que es penjarà en
suport informàtic perquè tothom el pugui consultar. No és obligatori
presentar-lo per llei, ja hi era abans, cada cap d’àrea sabia en què es
gastaven els diners, doncs ara ho volem saber tots i això es posarà a
dintre com us vaig comentar l’altre dia. El 20 de gener la documentació
que us vam passar es la documentació que hi havia a l’àrea d’Economia, ni
més ni menys, com us he dit ha sigut un procés una mica llarg i es van
haver d’anar recollint totes les dades i tota la informació, i a mesura que
va anar arribant se us va anar passant, tal com ho vau demanar i si no
recordo malament més i tot del que es va demanar. En aquest expedient
que portem avui al Ple de l’aprovació del pressupost, hi ha l’avançament
de la liquidació pressupostària del 2004, que no hi era i ara hi és, és un
avançament perquè encara no està tancat, com sabeu hi ha gent que
cobren al gener o febrer i ens presenten les factures durant aquests mesos
i per això no està tancat. Pel que fa a l’endeutament, si hi ha alguna
persona que no sap de què va el tema pot pensar que potser si que ho
estem fent malament, però es clar, si no podem vendre terrenys, no
podem fer certes coses com jugar a la loteria com dic sempre jo, ens hem
d’endeutar. La llei estipula que es permet a un municipi endeutar-se un
110% respecte als seus ingressos corrents, en aquest moment
l’Ajuntament està amb el pressupost del 2005 en un 80%, això vol dir que
es pot pagar. Explicarem també el tema de l’estabilitat pressupostària que
es recomana a grans trets que és el següent: Si en el 2004 amortitzem
100 euros d’interessos, la llei em permet per al 2005 gastar 100 euros,
però fixeu-vos-hi bé, si en el 2004 amortitzem 0 euros, l’estabilitat
pressupostària m’està dient que en el 2005 no puc gastar res, així és com
són les coses. El que heu comentat abans d’estudis, treballs tècnics i tot
això, com veureu si us acosteu als tècnics i als polítics us ho explicaran,
però la intenció és que aquestes famoses fitxes que s’estan treballant que
encara no estan acabades ho detallin perfectament. Torno a repetir, abans
el cap d’àrea era el que sabia en què s’imputava, et passava a l’àrea i a
grans trets s’imputava a una partida, en aquests moments amb el nou
sistema que hem fet, podrem detallar activitat per activitat on s’imputa el
cost econòmic. Veureu que tenim previstos molts plans de gestió de
manteniment, d’enllumenat i d’altres.
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Intervé novament el Sr. alcalde i diu: Una mica també per aclarir algun
dels temes i tant de bo puguem acostar posicions tot i que de fet l’equip de
govern és el que assumeix les seves responsabilitats i és el que presenta el
pressupost perquè creu amb unes prioritats i són les que apunta el
pressupost. Com s’ha comentat el pressupost està molt acurat i si que, tal
com deia el regidor, tenim una capacitat d’endeutament com a ajuntament
que ni de bon tros hem arribat al màxim, cosa que altres ajuntaments si
que hi han arribat i ajuntaments de tots els colors, això de citar colors,
aquesta facilitat que té el Sr. Mas de barrejar les sigles, això d’estar
treballant en el partit fa que a vegades ho derivem amb un to partidista i
que no hauríem de caure en aquest parany. Només li recordo que d’aquí a
la comarca hi ha ajuntaments com la Garriga, Lliçà d’Amunt, governats per
Convergència fins fa poc i estan en plans de sanejament, ajuntaments que
tenen un endeutament per sobre del 110% o han tancat amb dèficit i que
això en la gestió pressupostària o la gestió econòmica d’un Ajuntament
sempre s’hi pot caure, no en el parany, fins i tot voluntàriament es pot
passar d’aquest endeutament, si es creu que el municipi necessita serveis i
necessita equipaments perquè sinó si que som contradictoris quan per un
costat es diu per part d’en Francesc Deulofeu que no tenim l’escola bressol
i després es diu que ens passem del deute, que no ens hem d’endeutar,
que no hem de fer tantes inversions necessàries? Exemples com el de
l’Escola Bressol, el Cementiri de la Batllòria etc, són pagats pràcticament,
la majoria, el 100% amb diners de l’Ajuntament, que vol dir dels
ciutadans, però sense passar res als veïns i aleshores creiem que és
necessari fer aquesta aposta com s’ha fet aquests darrers anys d’anar
millorant en serveis i equipaments. També voldria aclarir una cosa, en el
pressupost d’aquest any, com deia en Francesc Garcia, no s’arriba al 80%
d’endeutament, això comptant que tots els préstecs s’haguessin demanat
a data 1 de gener de 2005 no arribaríem ni al 80% i no comptant que
durant l’any hi haurà amortitzacions de préstecs, que vol dir que això es
rebaixarà, la qual cosa vol dir que estem en una situació de normalitat
pressupostària i tant de bo duri anys. També li volia aclarir una cosa, en el
capítol d’inversions, pràcticament el 43% és aportació directa de
l’Ajuntament, no dels veïns, i li he de dir que el que jo he citat com a
inversions fortes són quotes d’urbanitzacions, no són ni contribucions
especials perquè són unitats d’actuació que ja havien d’haver tirat
endavant o bé l’Ajuntament o bé els veïns com pot ser Can Sans, el Turó
de la Mare de Déu, el Nord Cementiri, que és una iniciativa privada i el
Torrent del Virgili que també és una iniciativa privada, això suma gairebé 4
milions d’euros que és el 49,4% que són quotes d’urbanització, és una
realitat que han de fer els promotors d’aquestes urbanitzacions o d’aquests
plans, tan si son residencials com industrials i és el cas d’això, però com
comentàvem abans, l’Ajuntament ja hi aporta directament gairebé 3
milions i mig d’euros per tal de tirar endavant tot el gruix d’inversions que
estan previstes i que creiem que són molt necessàries. Vostè ha fet una
barreja d’inversions i manteniments, nosaltres, en el programa de govern
prioritzem especialment dues coses, i en el pressupost es nota, donar més
serveis als ciutadans i un exemple és que el pressupost d’aquest any, que
contempla com a primer any sencer el funcionament del Centre Municipal
d’Expressió, Escola de Música més altres activitats, vol dir que
l’Ajuntament ha hagut de posar en el pressupost 300.000 euros, que vol
dir una aportació directa descomptant les quotes que pagaran els alumnes
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etc. d’uns 200.000 euros, és una quantitat important però vam fer una
aposta i així ho hem fet acabant aquesta obra l’any passat, recordem que
és un equipament important i que ja està funcionant. També vam
prioritzar l’espai públic en el que també hi ha un increment d’uns 100.000
euros sense comptar les inversions que són millores de manteniment de
jardineria, renovacions d’arbrat, manteniment d’àrees de jocs infantils,
manteniment de lleres al Pertegàs, al Pont Trencat, al Sot Gran de la
Batllòria on tal com deia hi ha un increment d’uns 100.000 euros i
aquestes coses que he citat són un increment de més de 50.000 euros, o
sigui que realment el que dèiem de fer l’aposta per l’espai públic, s’està
traduint en coses concretes a més a més de les inversions que es fan en
equipaments pel personal, maquinària, etc. etc. i també la renovació
d’espais especialment de jocs infantils al nostre municipi. També vam dir
que incrementaríem l’espai públic i els serveis a les persones, i els servei a
les persones estan en camí d’aquests increments, aquest any
s’implementarà aquest nou servei per a nens i nenes de 0 a 4 anys i mares
amb embarassos de risc que és el Centre de Desenvolupament Infantil i
Atenció Precoç, això és una aposta important i els ajuntaments sabem que
ho hem de sol·licitar i que l’Administració corresponent ho ha d’autoritzar i
ja hi ha l’autorització de la Generalitat de Catalunya és a dir que això ja
tira endavant gràcies també a la visita de la Consellera i que va ser una de
les propostes que es van posar sobre la taula de necessitats i també s’està
en procés d’anar ampliant els serveis d’atenció domiciliària, així com també
al llarg d’aquest any ampliar l’atenció psicològica del Servei a la Dona, o
sigui que creiem que són serveis molt directes a les persones i que també
hem de tenir en compte que els Ajuntaments tenim pocs recursos, no
només Sant Celoni, tots el ajuntaments ens queixem que hi hem de posar
pràcticament un 30% del pressupost a serveis que no pertoquen
directament als ajuntaments però que l’aposta aquesta la fem i hi és. Poca
cosa més em queda a dir, sinó que segur que es pot millorar i en som
conscients que es pot millorar la tramesa de documentació, segur que
també hi ha d’haver un esforç de treball per part de tots els grups i per
part del grup de Convergència i Unió com deia en Francesc Deulofeu, el dia
20 – 21 li entregava el capítol 2, el capítol 4 i el d’inversions, creiem que
són molt bàsics perquè són totes les àrees i ja vaig dir que es posaven a
disposició del grup de Convergència i Unió tots els regidors per tal de fer
reunions, trobades, aclariments etc. i em sembla que es podrien comptar
amb els dits de la ma les reunions que s’han fet des d’aleshores i en
sobrarien quatre, i també que hi havia el d’inversions on hi havia una
concreció de les inversions que es pensaven fer a l’Ajuntament i això ho
heu tingut a la vostra disposició, segur que es pot millorar, però tampoc no
hem de buscar excuses sinó que hi ha hagut temps des del dia 20 fins el
dia 31, són 11 dies, a més a més s’ha demanat la previsió de tancament
del 2004 i ja està en el pressupost. Quan es va fer la Comissió Informativa
hi havia aquest document, però per comparar el 2004 i el 2005, altres
anys es podia comparar molt més bé perquè era un pressupost tancat, i el
del 2004 ara no està tancat encara, com més aviat l’aprovem millor, però
després s’haurà de fer una estimació perquè el desembre encara faltaran
forces factures i material per poder tancar-lo i per mi, i durant anys havia
fet el seguiment dels pressupostos, teniu el pressupost del 2004 que se us
va donar que ja està aprovat i teniu l’avanç del 2005, jo crec que costa poc
fer comparances i tenir dades i després poder preguntar a més a més als
regidors d’on venen aquestes diferències si alguna no queda clara amb la



15

documentació que s’ha passat. Per aclariment de tothom, el regidor ho
deia, també un exemple d’una àrea, del material que s’ha passat, l’àrea de
Presidència, el 2004 per exemple hi havia una apartat que era comunicació
ciutadana, allà anava englobat tot, tot lo de Comunicació anava amb una
classificació funcional amb un sol apèndix, ara en el pressupost del 2005, i
això ho heu pogut veure, està desglossada amb 10, és a dir aquí surt des
de les despeses, ingressos de Radio Sant Celoni, l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà, els Butlletins, la web municipal, és a dir d’una sola s’ha passat a
10, és a dir s’ha multiplicat per 10 la informació que està a la vostra
disposició i creiem que això és bo per a tots, per a l’equip de govern,
especialment també per seguir-ho a nivell tècnic el procés de
desenvolupament del pressupost i tenir un control acurat de la despesa
que aquests darrers anys s’ha anat fent i per això gràcies a això podem
anar incrementant els serveis, no gravar excessivament els impostos dels
ciutadans i estar amb un endeutament totalment assumible, que molts
ajuntaments com el nostre amb els serveis que donem, segur que
signarien.

Seguidament intervé el regidor Emili Bosch i diu: Tot i que no tenia previst
intervenir, volia donar les gràcies al Sr. alcalde per rectificar, és a dir,
realment l’aportació de l’Ajuntament a les inversions d’aquest any és de
3.464.000 euros i no de 8 milions i ho dic per als que escolten, perquè és
clar dóna la impressió que aquest endeutament i aquest pressupost està
basat amb unes inversions importants que ho son, no ho neguem, però
realment l’aportació de l’Ajuntament és la que és, la que ha d’ésser,
evidentment, però en gran part són urbanització de carrers on els veïns
paguen el 90%, com ja s’ha dit, la piscina, que tal i com es veu i es
desprèn del pressupost és una part important en aquestes inversions,
esperem que sigui fructífera en la seva posada en marxa, tenia entès que
era al gener i sembla ser que s’ha endarrerit ja, però jo agraeixo que es
diguin les coses pel seu nom i una és que l’endeutament, tal i com està
recollit, evidentment és del 80%, nosaltres no critiquem l’endeutament,
nosaltres diem que aquest endeutament no es veu en el poble, que aquest
endeutament no dinamitza aquest poble, que aquest poble sembla igual és
molt continuista, és l’única cosa que estem dient, és evident i queda molt
clar, que el nostre projecte de poble de Sant Celoni és diferent del de
vostès i per això ve tota aquesta retòrica, però si que m’agradaria aclarir
una cosa, perquè jo vaig ser el que va tenir la conversa amb vostè, jo he
rebut aquests documents per correu electrònic, documents que si, que per
fi, son tots els que fan falta, tots els que se li entreguen a una persona que
ha d’analitzar i ha de donar el seu parer a un grup com en aquest cas que
han de donar el parer a aprovar, abstenir-se o denegar l’aprovació d’un
pressupost, no estem dient que se’ns hagi donat tard, estem dient que
potser aquest ple s’havia d’haver endarrerit, per poder tenir temps de
parlar-ne. Vostè ha dit, no hi ha hagut cap entrevista, si no es sabia per
àrees que hi havia perquè no hi havia totals, era difícil anar a veure algú i
explicar, perquè és que no teníem ni documents, i no és una crítica,
entenem que el canvi porta temps i que la situació de voler fer un
pressupost molt més fàcil de seguir que és cert, porta més temps, però el
que diem és que això ho hem rebut avui, i això ho reconeix, inclus i em
consta, el propi regidor, i això no és dolent, això passa a les millors
famílies, l’única cosa que passa és que si canviem les paraules, no ens
entendrem, el que volem és que Sant Celoni vagi bé, que tingui un
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pressupost adequat i si l’endeutament és més alt, però es repercuteix en el
poble, en els seus aspectes més vitals, com són els socials, com son els de
participació, com són la dinamització del comerç, com són projectes de
futur, que no en tenim cap, estem continuant-lo, el projecte de més futur
que tenim en aquest moment és la piscina i em sembla meravellós tenir
una piscina, però alguna cosa més haurem de tenir d’aquí a dos anys, i tal
com volem ser, i ens ho van dir l’altre dia, volem ser la capital de la
comarca. Bé, nosaltres entenem que aquest pressupost no representa la
capital de la comarca. És tot el que volia dir. Moltes gràcies.

Seguidament intervé el regidor Josep Alsina i diu: Com a Grup municipal
d’Esquerra Republicana dir que aquest pressupost es pot millorar, es pot
millorar amb les formes, perquè tenim un pressupost que aquest any l’hem
començat de nou, amb tota una nova categoria funcional, amb tot un
recull de fitxes que quan el Grup de Convergència i Unió vingui a parlar a
cadascuna de les àrees veurà que en conjunt passen de les 700 pàgines i
aquest pressupost es pot treballar molt més i anticipar-ho molt més, és a
dir, l’equip de govern portem treballant-hi des del mes de setembre,
l’objectiu d’Esquerra Republicana per aquest any, juntament amb la resta
de l’equip de govern era que aquest pressupost s’aprovés abans d’acabar
el 2004, com que l’hem estat treballant tant tècnicament com políticament
i aquí hem d’agrair especialment a tots els caps d’àrea i a tots els tècnics
que la casa l’esforç que han fet per dibuixar aquest nou pressupost, tal
com comentava el Sr. alcalde és un pressupost que s’ha desglossat molt,
actualment ja podrem saber on s’imputa cadascuna de les partides i a
quina categoria, el podem millorar, el millorarem, com dèiem en aquest
any 2005 aprovant-lo, el del 2006 aprovant-lo abans que s’acabi el 2005,
el podrem millorar fent-lo participatiu, però comparar el del 2005 amb el
del 2004 on hi ha una estructura totalment nova, funcional, és molt difícil,
aquí el que veig amb tota aquesta demagògia que ha estat fent
Convergència i Unió a l’hora de dir que a la Batllòria ho hem fet be perquè
tenim la presidència, de comparar les despeses de telefonia, les despeses
de publicitat, de comparar per dies, dient que ens gastem 332 euros per
cada dia, això és demagògia barata de no haver-se mirat els pressupostos,
perquè el dia 21 de gener us vam donar el 75% del pressupost, el capítol
2, de totes les àrees, és a dir, no us heu mirat ni què hi ha a cadascuna de
les àrees ni quin és aquest nou desglossament de partides funcionals, és
així de senzill, si les coses no es miren, no es treballen i no es valora la
feina que han fet els tècnics de l’Ajuntament, la feina feta per Intervenció i
la feina dels polítics a l’hora de fer aquests nous pressupostos, simplement
el que es fa és tirar escopetades enlaire. Heu dit, no s’ha fet res per la gent
jove ni la gent gran, simplement la neteja, és que no heu entès el
pressupost, quan es compara es diu s’incrementa el deute, el dèficit públic
és que no esteu entenent el pressupost perquè no us l’heu mirat, heu
tingut des del dia 20 fins avui, 11 dies per treballar aquest pressupost,
quan nosaltres estàvem a l’oposició i ja ens hagués agradat tenir tot
aquest temps, ja ens hagués agradat haver tingut tota aquesta informació,
a n’en Jaume Figueras, ex company vostre, ja li agradaria haver tingut
tota aquesta informació per poder treballar els pressupostos, però com que
vosaltres ni us els heu mirat, l’única cosa que podeu fer és demagògia
barata i tirar escopinades cap al cel que us cauen a la terra d’aquesta
manera, així de senzill.
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Seguidament intervé el regidor Francesc Deulofeu i diu: Molt be, Sr. Alsina,
la seva intervenció ha estat brillant, el felicito, demostra una bona
categoria com a polític, moltes gràcies pels comentaris. Sàpiga que hem
treballat, ens hem revisat el pressupost, ens l’hem mirat, no se qui es
pensa que és vostè per dir-nos que no hem treballat, i no ens l’hem mirat,
no sé qui es pensa que és vostè, no ha estat darrera nostre per veure el
que fèiem o deixàvem de fer. Si li molesta que li diem el que costa una
despesa concreta s’haurà d’aguantar, perquè això és el que surt en el
pressupost i aquests números que hem donat és perquè estan en el
pressupost i si els donem és perquè ens els hem mirat. Si pretén dir que
no els hem entès, els números són els que canten, la partida la que és i la
despesa és la que allà consta, i el detall que l’hem sol·licitat, encara no
l’hem obtingut a la data que correspondria tenir-la. Informar vol dir donar
la informació adequada i complerta, donar-la parcial és desinformar, no
tenir la partida d’ingressos és no tenir una part important del pressupost,
no tenir la despesa de personal és una part important del pressupost i tenir
la despesa parcial que es sumava a ma perquè no sortien els totals a la
informació que ens van passar, era la despesa corrent i prou, per tant no
digui el que vostè no sap perquè no se si va veure la documentació que
ens van passar. Nosaltres si que ens hem mirat el pressupost, ho hem
hagut de fer amb molts pocs dies i vostè m’acaba de reconèixer que des
del mes de setembre estan treballant aquest pressupost, la diferència és
prou evident, han parlat de la qüestió tècnica del detall en el que s’ha fet
aquest pressupost on s’han creat moltes més partides, molt més
detallades que permeten fer un molt millor seguiment de la despesa i de la
gestió de l’Ajuntament, felicitats, ens sembla perfecte, no sé perquè no ho
havíem fet abans, perquè això és el que fa qualsevol empresa, tenir ben
comptabilitzada tota la seva despesa per poder-la controlar i potser, a
partir d’ara veurem que alguna de les despeses que aquí hem fet constar,
probablement són exagerades i alguna cosa caldrà fer. Potser aquest
dèficit el podríem reduir o potser podríem reconduir algun dels diners que
ens estem gastant en algunes partides, amb altres més socials i també
necessàries, per exemple la de l’atenció a la gent gran que aquí ja ha sortit
en algun altre ple i que nosaltres reivindiquem perquè pensem que és una
necessitat important ara, però molt més important de cara al futur per les
perspectives que hi ha amb tot el que té a veure amb la dependència, no
hem vist un increment en el pressupost, i ens l’hem mirat, i sàpiga que a
més a més m’he reunit amb la cap de l’àrea i amb el regidor responsable
d’aquesta àrea que és el Sr. Arenas que li pot confirmar que això va ser
així, i que vam comentar, vaig preguntar i vaig obtenir alguna informació,
no vaig tenir còpia de les fitxes, espero que probablement la podré tenir en
el futur, igual que podran tenir els altres companys de les diferents àrees,
per tant, em sembla de demagògia més que barata la que vostè ha fet en
la seva intervenció dir que nosaltres no ens hem mirat el pressupost i no
ens l’hem revisat, no hem tingut tres mesos per treballar-lo com han
tingut vostès i com és lògic, com a equip de govern que porta un temps
treballant-lo intentant millorar-lo però em sembla que la seva intervenció
és d’una política bastant barata.

Intervé novament el regidor Josep Alsina i diu: El Sr. Francesc Deulofeu
quan pregunta i diu qui és en Josep Alsina, qui soc jo per dir el que he dit,
doncs jo simplement això ho he dit perquè m’he passat 8 anys en aquest
Ajuntament a l’oposició, treballant-me 8 anys els pressupostos, veient 8
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anys com es presentaven els pressupostos i veient els pressupostos que es
presenten ara i els que es presentaven fa 8, 6, 4 anys enrera, no
s’assemblen en res, aquests pressupostos són uns pressupostos treballats,
tant per l’equip tècnic com per l’equip polític i ja dic s’han fet amb la
intenció de que siguin el màxim d’entenedors, es poden millorar, i tant que
es poden millorar, com deia abans, les formes d’aquests pressupostos es
poden millorar molt més. Vostè diu que els han treballat, jo puc entendre i
tinc constància que vostè ha sigut l’única persona que s’ha reunit amb una
cap d’àrea i amb un dels polítics, quan fan comentaris sobre comunicació,
a mi ningú del grup de Convergència i Unió m’ha fet ni la mínima
pregunta, ningú de Convergència i Unió ha fet cap pregunta al regidor
Josep Alsina sobre temes de Comunicació, sobre temes de Joventut, sobre
temes de Promoció Econòmica, cap regidor de Convergència i Unió,
repeteixo i torno a dir ha preguntat res, per tant, en Josep Alsina diu que
Convergència no ha treballat aquest pressupost i torno a dir com que
Convergència no ha treballat el pressupost, el que fa és demagògia a l’hora
de dir les coses. Despeses de Comunicació, en aquest Ajuntament fa uns
anys, cadascuna de les àrees, tot el que eren els seus fulletons
informatius, convocatòria d’actes, programes de Festa Major, Xerrades, tot
això anava a cadascuna de les àrees, ara això està assignat a
Comunicació, si des de Comunicació cada setmana, cada dia surten, ja
sigui un fulletó, una xerrada sobre immigració i empresa, qualsevol paper
que surt d’aquest Ajuntament ara sabem on està consignat, a quina
partida pressupostària, això és així, i a mi com a regidor de Comunicació
no m’ho ha preguntat ningú i a mi em sembla que al regidor de Cultura
tampoc se li ha preguntat res ni al regidor d'Esports, ni al regidor d’Espai
Públic, ni al regidor d’Entorn hi ha anat cap regidor de Convergència i Unió
a preguntar-li sobre el pressupost. Doncs si no hi han anat és que no hi
han treballat, simplement se l’han mirat, no se’ls ha pogut explicar i
Convergència ara el que fa és tirar les coses enlaire perquè després
caiguin, simplement em sap molt de greu que Convergència digui les coses
com les diu, la demagògia aquí si que ha sigut ja brutal amb el tema de la
Batllòria, dir que com que ells tenen la Presidència del Consell de Poble de
la Batllòria s’ha fet una cosa participativa, el regidor de Participació
Ciutadana ja us farà els comentaris oportuns, però això ha sigut una mica
de mal gust i si la gent de la Batllòria, quan sentin aquesta afirmació, que
gràcies a la seva presidenta del Consell de Poble s’ha fet la priorització de
les inversions a la Batllòria, companys, d’aquí a tres anys, ja en parlarem,
senzillament, aquests pressupostos es poden millorar en formes, els
podrem tenir tots molt més detallats d’aquí a uns dies quan estiguin fetes
les fitxes amb un document PDF únic i consensuat, perquè ara està tot
amb múltiples documents word i quan hi hagi aquest document que es
pugui donar via CD o que estigui penjat a la xarxa, l’única cosa que fa això
és senzillament explicar els números perquè els puguem entendre. Per
acabar, els pressupostos del 2006, el Grup d’Esquerra Republicana i entenc
que l’equip de govern, ens comprometem a treballar-los ja des d’avui i que
els puguem aprovar en temps i forma abans de que s’acabi l’any com un
dels objectius que ens havíem fixat. Cada any s’aprenen coses i cada any
es poden anar millorant.

Seguidament intervé el regidor Josep Capote i diu: Jo no soc economista ni
soc historiador, però tinc bona memòria i cal dir, encara que no agradi
escoltar-ho, com ha dit que Convergència és la panacea, li recordo que a
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Sant Celoni Convergència i el PP van estar 11 anys en el govern i no cal
més que trucar als veïns de les Illes Belles, de les Borrelles, de Sant Ponç i
de la Plaça de l’Estació i ja li diran quina va ser aquella política com li dic
ara al Sr. Emili Bosch, quin era aquell projecte que tenia el seu partit a
Sant Celoni aquells 11 anys, quan es diuen les coses, cal tenir una visió
històrica, mirar una mica cap enrera perquè no sembli que vosaltres aquí
heu fet molt, mai heu fet res a Sant Celoni, no heu fet res, ni el que havien
de pagar els veïns, és a dir que agafeu, truqueu als veïns, sobretot als
barris i pregunteu a veure aquells 11 anys quina panacea va ser CIU.

Seguidament intervé el regidor Carles Mas i diu: Es poden millorar les
formes del pressupost en paraules de l’equip de govern, sempre es poden
millorar les formes, el problema és quan s’han de millorar els fons i els
projectes i les formes sobretot en quan es diuen les coses en un ple que és
el lloc més solemne que hi ha per explicitar les polítiques que es duen a
terme amb la qual cosa és un joc de despropòsits per part d’algun regidor.
Pel que fa al treball, ni mencionar-ho, divendres, dissabte, diumenge, són
tres dies per mirar-ho, no recordo el número que ha dit el Sr. Alsina que hi
ha de pressupostos, si ha dit 100 o 300, però bé, se’ns van entregar 30
folis el dia 21 i el divendres se’ns va entregar tota la resta, tres dies per
treballar el pressupost, però malauradament és com ha dit en Francesc
Deulofeu, els números són els que canten i quan es diuen xifres i fan mal,
doncs és perquè no tenen gaire més explicació. Algunes coses concretes
inclus podríem arribar i no caldria preguntar-ho, és a dir, si hi ha una
subvenció oficial per una pàgina web de 9.000 euros i per la pàgina web es
pressuposten 8.250 euros, doncs, serieu vosaltres que ens hauríeu de
trucar per dir que els pressupostos els heu fet malament perquè ha vingut
una subvenció i no l’hem fet be el pressupost, si de cas, 11 anys de govern
de Convergència i Unió, després de la transició o en plena transició,
després d’instaurar la democràcia i treballant per construir realment un
poble, davant de 15 anys de govern del Partit Socialista, ara no em vingui
amb que vostè no és historiador, perquè vostè no és historiador ni
economista com ha dit, però memòria històrica en podem tenir tots, jo ho
vaig dir un dia, espero que el dia que tinguem televisió, puguem fer un
debat per explicar-ho, i si mol m’apura ho podem fer a la ràdio que és més
immediat, i si tan convençut està el Sr. alcalde de que estan fent més
serveis als ciutadans, doncs fem un debat per Sant Celoni, que és una
proposta innovadora que ja vam fer i si teniu projecte per tirar endavant,
doncs creem la ponència d’estratègia de pressupostos, perquè no s’ha
constituït ja? I si no hi ha problema amb l’endeutament, creem una
comissió per controlar el pressupost que ens reunim trimestralment per
veure quina és l'execució, són coses molt fàcils, tres coses, un debat, una
ponència i una comissió, si voleu i voleu demostrar que tot això ho esteu
fent, fem-les i nosaltres, disposats a treballar-hi.

Intervé el Sr. alcalde i diu: Només una pinzellada a dues o tres coses que
s’han citat, una el darrer que s’ha comentat, la idea i el compromís de fer
un ple de debat, en principi, després del referèndum del dia 20, els grups
ens hem de posar d’acord en la forma d’organitzar aquest ple de debat, a
poder ser dins d’aquest mes de febrer per tal que hi hagi un “timing” en la
manera de presentació de les propostes del govern i dels diferents grups
de l’Ajuntament i poder fer un debat ordenat i entenedor. Aquest és un
compromís que vam agafar i així el mantenim. Només un comentari, s’ha
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dit que el pressupost és una eina viva, abans ho deia el regidor, i és una
eina que l’hem anat adaptant als temps, això està claríssim, quan vam
entrar el PSC a l’Ajuntament el pressupost es feia d’una manera, es va
canviar i s’ha anat produint un procés de millora continuada. Ara sí que hi
ha un tall, un tall per un nou organigrama, una nova manera de funcionar i
aquí es produeixen els canvis que s’han de produir havent-hi àrees noves i
intentant simplificar i poder fer un seguiment que anys enrera el podies fer
d’una manera acurada amb la forma que hi havia però que ara ja no es
podia fer el seguiment pressupostari de la mateixa manera, per això es
produeix un canvi a millor, entenem que és millor tot i que aquest any serà
de rodatge i tots els tècnics que són els que han fet l’esforç més fort
durant aquests darrers mesos i els polítics tindrem eines molt més
acurades per retocar, per canviar i per incorporar noves necessitats. El que
si que estic totalment en desacord i segurament, perquè no coincidim en
algunes coses del projecte de poble, després en el debat ja sortirà, però
em sembla que l’Emili Bosch ho deia, els ciutadans són els que avaluen
l’actuació de cadascú i ho manifesten amb la seva opinió, en aquests
darrers dies ja comentàvem que se’ns ha fet arribar una enquesta de
valoració i opinió dels serveis de l’Ajuntament i que estem en procés de
mirar-la i podrem discutir tots els grups i que realment ens sembla que els
ciutadans valoren el que abans ha comentat en Josep Capote de les
diferències de govern, a més a més, ara fem auditories, durant els anys de
CIU - PP no hi va haver mai cap auditoria econòmica, tenim enquestes que
es donen a tots els grups, no com altres ajuntaments que les guarden en
un calaix i que es pot analitzar també el parer dels ciutadans i potser que
aquest missatge, no diré catastrofista, però pessimista del nostre Sant
Celoni de CIU, d’una vegada per totes, l’esborrem i ja hi ha gent que ho
diu i amb molt d’encert, potser que ens sentim orgullosos d’estar a Sant
Celoni, no només per la seva situació, que això ja ve donat, quan naixem
estem a Sant Celoni amb aquest entorn que tenim que per a la majoria de
nosaltres és privilegiat, sinó perquè Sant Celoni és un poble viu, és un
poble que té una activitat que té unes entitats, que té una gent que sort
n’hi ha de la seva empenta, i realment i gràcies a això, per exemple hi ha
una Unió de Botiguers que tira endavant, i que tira endavant conjuntament
amb l’Ajuntament, la Generalitat i la Diputació el Pla de Dinamització, que
segur que voldríem més coses, però ara tenim les eines, tenim el Pla
d’Orientació d’Equipaments Comercials que es veurà avançat d’aquí a un
any o dos també serà una nova empenta, el Pla del Centre que aquest any
es redactarà per millorar la urbanització de la zona centre de Sant Celoni la
peatonalització, el pàrquing..... Tot això és un procés que deu anys enrera
no es podien preveure, fins hi tot, ni tirar-ho endavant, perquè no era
viable, no era el moment, no hi havia els canvis que hi ha hagut en
aquests pocs anys i per això dic, aquest pessimisme i aquest com si fóssim
encara en campanya electoral, que per a mi una campanya electoral no ha
de durar quatre anys, sinó que s’han fet les eleccions, hi ha hagut uns
resultats i després doncs es tira endavant el municipi, perquè a vegades
les eleccions ens porten a fer promeses i jo no en soc partidari de fer
promeses, però si que després al cap d’un temps ve gent i ens diuen: “a
mi se’m va dir que se’m compraven uns terrenys per fer no se que”  i això
s’ha esfumat, no hi ha res, no hi havia cap concreció, hem de ser seriosos i
no embarcar a la gent amb aventures que no tenen fonament. I només
mirant aquests darrers mesos, aquest darrer any, això de que no s’ha fet
res, s’ha fet la Plaça de la Vila, una assignatura pendent del centre del
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poble i em sembla que en podem estar força contents. S’ha tirat endavant
i s’ha acabat l’obra del Centre Municipal d’Expressió i s’ha posat en marxa
l’Escola Municipal de Música amb més de 180 nens i nenes, persones que
estan allà aprenent, això ha sigut una inversió d’alguns milions d’euros, si
no volem endeutament, doncs no ho fem, fins i tot després no s’ha valorat
potser l’esforç d’algunes persones de tirar endavant aquest gran centre.
S’està acabant la piscina, s’ha fet una gran inversió durant el 2005, serà
una instal·lació per a tota la població i per nosaltres molt important i també
els vull aclarir que per tirar endavant la piscina hi ha un projecte de gestió
que està a la seva disposició ja fa temps, a l’anterior legislatura, es va fer
una reunió, es va convocar a tots els grups per explicar el projecte de
gestió de la piscina i està a la seva disposició, ja vam creu en aquell
moment que era necessari per tirar endavant. Quan parlem de necessitats,
l’Ajuntament hem hagut de gastar aquests darrers anys molts diners amb
coses que no ens pertoquen directament, com per exemple l’Escola
Pública, el nou govern de la Generalitat, he de dir que s’ha posat les piles,
quan en l’altre govern no hi havia ni un euro pressupostat per l’escola La
Tordera, els Ajuntaments vam agafar el compromís de fer el projecte i el
vam fer pagant els dos ajuntaments, tot i que no ens pertocava, però el
compromís que es va agafar a la Conselleria d’Educació s’està veient, els
resultats hi són, només cal anar a veure l’obra com està avançant dia a dia
i es farà el projecte de remodelació de l’Institut que fa anys que no s’hi
dedicava ni un euro, es farà el projecte de l’ampliació de l’escola
Montnegre de la Batllòria, tot això és perquè hi ha una voluntat, amb
endeutament o sense, però gastant bé els diners i gastant bé els diners
públics, no com alguna Conselleria, ara em recordaven abans de començar
el ple que alguna Conselleria ens deia que hi havia una gran despesa amb
publicacions, publicitat i altres despeses sumptuàries per part de l’altre
govern de Convergència i Unió a la Generalitat. I aquest darrer any, aneu
a veure els veïns del carrer Pitarra, Ramon Llull, Josep M. de Sagarra que
ja tenen uns carrer urbanitzats i amb llum etc. o els veïns de la carretera
de Gualba on s’està fent la urbanització amb pressupost de l’any passat, o
com deia el Pla d’Equipaments Comercials, és a dir que deu n’hi do, i per a
mi el més important, apart de les obres, el més important són els serveis,
l’Escola de Música, serà la piscina i per mi l’important és que és un poble
que hem d’agrair lo viu que és, aquest cap de setmana s’inaugurava
l’exposició de 25 anys de Gitanes, de gent que voluntàriament s’ho treballa
i va ser un èxit segons els regidors que hi van poder assistir, nosaltres
estàvem amb els Geganters en un altre lloc, és a dir que hi ha entitats a
les que hem d’agrair el que fan que ens hem de sentir orgullosos de ser de
Sant Celoni, no ser pessimistes, posar cadascun el seu granet de sorra i
tirar endavant coses del nostre poble i per mi és el més important i ja seria
hora que tots tinguéssim aquesta visió del poble, segurament, anys
enrera, tots hem sigut pessimistes.

Seguidament intervé el regidor Emili Bosch i diu: Només dos punts, el
pessimisme no és envers el nostre poble, estem aquí perquè hi creiem, el
Sr. alcalde ha dit una cosa molt important, que ens havíem compromès
tots plegats en un ple a començaments de l’any passat que era a fer un
debat dels criteris, de les maneres, les formes en que tots ho veiem, tots
ho veiem diferent però parlant la gent s’entén i aquest és l’eslògan d’algun
partit que a vegades s’enfada però que jo diria que aquest debat no seria
més lògic abans de donar les assignacions pressupostàries, que no fer les
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assignacions pressupostàries que són pràcticament inamovibles i després
fer el debat que no serveix per a res perquè ja està pressupostat, és una
pregunta que deixo enlaire i segona, si d’alguna cosa no se’ns pot acusar, i
això ho sap el Sr. alcalde, nosaltres tenim optimisme, ganes, il·lusió i a
més tenim o intentem tenir una sensibilitat per transmetre-ho al poble
perquè, per molt que fem aquí a l’Ajuntament, si no engresquem al poble,
si la gent no hi participa, si la gent no se sent part del que estem fent aquí,
no servim per a res, per tant jo li agraeixo la lliçó de que som pessimistes
o no, però li dic que no, que no ho som, vostè sap que compartim la major
part del projecte, la major part del projecte de Sant Celoni, però no en el
temps, repeteixo, per nosaltres era vital fer un debat, arribar a acords i
després pressupostar-ho que no aprovar el pressupost i després arribar a
acords que ja no es poden fer perquè està pressupostat, gràcies.

Intervé novament el Sr. alcalde i diu: Només per puntualitzar-ho, el
pressupost, tal com ha dit el regidor, és una eina viva, el pressupost, és
l’any que s’aprova més aviat, el mes de gener, encara que sigui el darrer
dia, l’aprovem el mes de gener i durant el transcurs de l’any hi ha temps
per fer modificacions, només faltaria que no es pogués fer, això ho hem fet
a casa nostra i és un document viu. El Sr. Emili Bosch, recordi que el mes
de desembre aprovàvem el pressupost del Consell Comarcal, s’aprova un
pressupost de mínims i d’aquí a un mes o dos incorporarem tot un seguit
de modificacions en el pressupost del Consell Comarcal i es faran les
inversions i/o accions en el territori que després s’incorporin, fins i tot li he
de dir que hi ha coses que ara estan en el pressupost, que hi són perquè
es volen fer i hi ha coses que estan pendents, que depèn de segons quines
circumstàncies es podran incorporar ( per subvencions, per disposició de
terrenys, per projectes.....) hi som a temps, pot ser a l’abril, al maig, al
juny..... com sabem en el pressupost, a vegades una obra es comença al
setembre i no s’acaba fins a l’altre any, doncs, per tant, no hi ha d’haver
cap problema si ens posem d’acord i coincidim amb algunes de les
prioritats que si no estan en el pressupost, doncs s’incorporaran.

Intervé el regidor Josep M. Pasqual i diu: Bé des del Grup Municipal
d’Iniciativa Verds m’agradaria fer una petita pinzellada sobre l’ideari que
amaga aquest pressupost municipal, nosaltres entenem que governar
evidentment significa molt clarament rendir comptes, està clar que els
recursos públics són de tota la ciutadania, recursos que gestionem des
d’aquí, i per tant la informació relativa a l’activitat pública ha d’estar a
disposició de tot el públic i de la manera més detallada possible. Aquesta
manera de fer els pressupostos d’enguany, tot i reconeixent que encara hi
ha hagut errors i que encara han sigut incomplets, té molt clarament
aquesta idea de que la població, per primera vegada, m’ha fet gràcia quan
abans heu dit que una empresa es gestiona, com ho voleu fer ara, que
s’hauria d’haver fet sempre. Ja es feia abans, el que passa és que el que
ha canviat és la manera de reflectir-ho, la manera de fer-ho arribar a la
ciutadania. Per altra banda, també ha de quedar clar que governar és la
manera de dissenyar i executar les polítiques que són fruit d’un pacte, d’un
pacte de govern, en aquest cas entre el tripartit, per tan entenc que el
participar en el disseny de la política, recau sobretot en l’equip de govern,
fruit d’un pacte, d’un Pla d’Actuació Municipal i això, en tot cas, després és
quan poden haver-hi les aportacions del grup de l’oposició, però penso que
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cadascú s’ha de situar al seu lloc, per altra banda, els programes de les
diferents regidories
és evident que són un instrument, on es concreten els programes i
projectes també que reflecteixen l’acord de govern. Si bé és cert, tal com
s’ha dit abans que a partir del 20 de gener ja se us va facilitar aquesta
informació, jo no soc ningú per dir-ho, que semblava que ens
qüestionàvem qui feia bé la seva feina, com a govern o com a oposició,
tampoc es tracta d’això, si que és cert que s’ha intentat facilitar-vos-la per
tal que en qualsevol moment poguéssiu contrastar-ho amb nosaltres, i
també és cert que aquestes fitxes que volem que siguin molt clarificadores,
ja que no tant sols han de servir per a l’oposició sinó que tota la ciutadania
ha de poder-les entendre i això potser ens ha endarrerit una mica més del
compte, però com que ja comptàvem que avui seria l’aprovació inicial, és a
dir que de temps ja n’hi haurà perquè us les pugueu mirar, després
tindrem i estarem a la vostra disposició per poder-ne parlar, per tant
l’elaboració del pressupost municipal per programes i projectes de manera
que sigui més accessible per a la ciutadania, ha estat el motiu bàsic
d’aquest pressupost. Per altra banda, Iniciativa sempre ha tingut molt clar
lo dels pressupostos participatius, que són els que han popularitzat més el
tema de democràcia participativa, una de les reflexions que hem fet l’equip
de govern és que volem impulsar aquests pressupostos participatius en el
municipi, m'ha agradat el que heu dit de la Batllòria, perquè d’alguna
manera, no es contradiu, sinó que es reafirma amb el que us estic dient,
l’equip de govern té molt clar avançar cap aquí, a la Batllòria, donat que ja
portem un any treballant-hi amb el Consell de Poble i donades les
dimensions també i l’entusiasme de la gent, ha sigut factible, però com
podeu comprendre l’esperit nostre no és fer-ho a la Batllòria i negar-ho a
Sant Celoni, això seria una incoherència total, per tant a Sant Celoni el que
si que ens hem marcat per aquest any és la formació de tècnics, de polítics
i de ciutadans en matèria pressupostària, així com la preparació del futur
procés de pressupostos participatius amb més garantia, i un primer pas ha
sigut aquest, elaborar d’una altra manera els pressupostos d’enguany, de
manera que siguin més entenedors i al llarg d’aquest any ja anirem
facilitant a la ciutadania com van funcionant per tal que els vagin entenent
i sens dubte, a partir de l’agenda 21 que considerem un model de poble,
serà perquè la ciutadania de Sant Celoni tingui a l’abast i pugui participar
de la mateixa manera que la Batllòria. És evident que no podem entrar en
aquesta contradicció. Pel que fa sostenibilitat i ciutadania, si us sembla en
un proper ple en podem parlar més detalladament, però sens dubte amb
programes, projectes i actuacions, en tenim per donar i vendre, potser
l’assignatura pendent era que arribessin més clarament a la ciutadania i
això penso que aquest any ho aconseguirem. Gràcies.

Intervé novament el regidor Francesc Deulofeu i diu: M’agradaria potser no
ben be contestar, però si que fer un aclariment d’alguna de les diverses
coses que han sortit en aquest debat que hem tingut. El primer punt on
surt la paraula demagògia, el problema és que la demagògia la utilitzem
potser tots, cal saber-ho reconèixer. Quan es fa demagògia entrant en el
debat del paper de la Generalitat, potser també s’ha de mirar què ha
passat amb 23 anys de govern de Convergència i Unió, que s’han fet
moltíssimes coses i per tant, treure aquest petit apunt final em sembla
desdibuixar una realitat, la xarxa d’hospitals, per exemple, és que no n’hi
havia i ara n’hi ha més de 70 d’hospitals a Catalunya, escoles, etc. és a dir
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s’ha fet moltíssima feina i evidentment quan s’està molts anys hi ha errors
i segurament hi ha mancances, hi ha problemes, segur que el Sr. alcalde,
tot i que aquí no ho reconeixerà, però probablement ell també reconeix
mancances en la seva pròpia gestió, com és normal en qualsevol govern,
per tant, el tema demagògia... A Sant Celoni, quan va governar
Convergència i Unió durant 11 anys, no es va fer res, una altra vegada
demagògia, va propiciar que es creés el propi hospital del que ara n’estem
gaudint, inclus, probablement també es podrà ampliar, el Centre Verge del
Puig, també es podrà ampliar, el Pavelló d’Esports, segurament en aquells
11 anys es van fer moltes coses també pel que fa a arranjament de
carrers, si volguéssim ser justos, hauríem d’anar-ho a mirar i fer la llista i
les trobaríem perquè això és així, per tant, no fem demagògia, discutim el
que volem discutir ara que és el pressupost, com ho veiem i deixem-nos
de coses que, a vegades la manipulació pot donar una idea equivocada de
la realitat. En un altre moment ha sortit un tema electoral, quatre anys de
campanya electoral, ha semblat com si diguessin que les nostres
intervencions tinguessin aquest sentit, penso en campanya electoral i hi ha
qui hi està de forma permanent, llavors també és un comentari que no
acabo d’entendre. I en el tema de pressupostos participatius, em sembla
molt bé, el primer pas és amb l’oposició també, ja que en aquests
moments som els representants d’una part important de la població i per
tant pensem que si que hem de poder participar, hi ha unes normes, unes
consideracions legals que s’han de complir i es compleixen, que sinó les
denunciaríem com a tal, després hi ha unes formes en les que pensem que
son millorables i al final és la voluntat de l’equip de govern que siguin així
o no i ho tenim clar que això és d’aquesta manera, per tant si que ens
posicionem al nostre lloc però d’alguna forma intentem reivindicar aquesta
possibilitat de ser partícips del projecte i en algun moment ha semblat que
tot passava perquè anéssim a les àrees, parléssim amb els regidors,
tinguéssim el detall de les coses que son importants, però aquest, és un
procés una mica posterior, és el procés una mica de control on es veu per
on va la cosa, és una mica en els gran números, on es veu realment la
inversió, on es veu per on tira la despesa, després podem anar a mirar el
detall, hem tret alguns exemples de detall, que si ens reunim amb els
diferents regidors, els trobarem, però el pressupost es veu mirant els
grans números, no cal anar-se a reunir per veure per on va el pressupost.

Intervé el regidor Jordi Arenas i diu: Només volia fer un petit aclariment,
quan es parla en el pressupost del que son els serveis a les persones, hem
de tenir en compte que un tema tan important com és aquest que tots hi
donem molta importància, les despeses que aquests serveis generen, no
han d’ésser una exclusivitat de les arques de l’Ajuntament, evidentment,
només faltaria, sinó que estem molt pendents d’aquestes lleis que estan
apunt de posar-se en marxa com és la nova llei de l’atenció a la
dependència que està apunt d’aprovar-se, inclus s’ha presentat el llibre
blanc de la dependència a nivell del govern de l’Estat i també la nova llei
de Serveis Socials, és a dir en el pressupost també estem una mica
pendents d’aquestes variables i evidentment en un tema tan important i
que genera tantes despeses com son els serveis socials, crec que és molt
important, no considerar una despesa exclusivament de les arques
municipals sinó estar pendent de tots aquests ingressos d’altres
institucions estatals i autonòmiques que evidentment si tots es generessin
i vinguessin a l’Ajuntament esta clar que els podríem posar en el
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pressupost, què més voldríem. Últimament sembla que cada vegada els
ingressos per aquests serveis es derivaran més als Ajuntaments per tal
que puguin fer l’atenció més directa.

Intervé el Sr. alcalde i diu: Sembla que després d’aquests aclariments
queda clar que apostem i abans ho comentàvem que una de les prioritats
fonamentals per a l’equip de govern són els equipaments així com els
serveis a les persones, en Jordi ha acabat d’aclarir el que s’està movent a
nivell de l’Estat i a nivell de Catalunya on els governs són sensibles de que
l’interlocutor més directe i qui dona els serveis de primera ma són els
Ajuntament i per això s’estan redactant aquestes lleis que faran possible
de ben segur augmentar els serveis a les persones i compensar d’alguna
manera el que sabem i hem pogut llegir que els Ajuntaments estem
gastant un 30% del pressupost amb serveis que no són pròpiament de
l’Ajuntament, per tant haurien de venir recursos econòmics, per tal de
poder-los continuar fent i incrementant, la qual cosa seria molt important
perquè les finances municipals puguem realment abaixar el deute, fer
inversions i tenir els pobles millors, ja que a tots els pobles ens està
passant el mateix. Doncs el que passaríem sense més preàmbuls a la
votació d’aquest punt.

Després de totes aquestes intervencions,

Vist l'expedient instruït per a l'aprovació del pressupost de la Corporació
per a l’any 2005 i les seves bases d'execució.

Atès que el mateix s'ha elaborat conforme les directrius establertes al Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i demés legislació aplicable.

A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 11 vots
a favor de la Sra. Donado i els Srs. Alsina, Arenas, Bueno, Capote, Casado,
Garcia, Pasqual, Segarra, Vega i Castaño i 5 vots en contra els dels Srs.
Bosch, Cuminal, Deulofeu, Mas i Negre, el Ple municipal ACORDA:

1) Aprovar inicialment el projecte del pressupost general per a l'exercici de
2005, les seves bases d'execució i la plantilla orgànica i quadre de llocs de
treball d'aquesta Corporació, que amb la seva aprovació resten elevats a
pressupost, conforme han estat redactats i que resumits donen el següent
resultat:

 ESTAT DE CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST
(ART. 166, 1, c) Reial Decret Legislatiu 2/2004)

AJUNTAMENT DE SANT CELONI
-------------------------

PRESSUPOST  ECONÒMIC DE DESPESES

RESUM PER  CAPITOLS

 I      Despeses de personal                  5.218.632,40
         II     Despeses en béns corrents i serveis          5.066.011,58

III    Despeses financeres                 370.165,00



26

  IV   Transferències corrents                         539.751,10
 VI    Inversions reals                        8.049.258,00

VII   Transferències de Capital                              20.000,00
 IX    Passius financers                                     611.892,00
                                                   -------------
          TOTAL DEL PRESSUPOST PREVENTIU       19.875.710,08

===========================================

AJUNTAMENT DE SANT CELONI
-------------------------

PRESSUPOST ECONÒMIC D'INGRESSOS

RESUM PER CAPITOLS

   I      Impostos directes                                          5.757.868,08
 II     Impostos indirectes                                          750.000,00
 III    Taxes i altres ingressos                                 6.899.240,00
  IV    Transferències corrents                                2.388.174,00
  V     Ingressos patrimonials                                     222.360,00

VII   Transferències de capital                              1.260.321,48
  IX    Passius financers                                           2.597.746,52
                                                   -------------
      TOTAL DEL PRESSUPOST PREVENTIU         19.875.710,08 euros

===========================================

PLANTILLA ORGÀNICA I QUADRE DE LLOCS DE TREBALL
DE L'AJUNTAMENT ANY 2005

PLACES OCUPADES PER FUNCIONARIS DE CARRERA

a) FUNCIONARIS DE CARRERA AMB HABILITACIÓ NACIONAL

Cos nacional

  1. Secretari A 28 José Luis González Leal
  2. Interventor A 28 vacant

b) FUNCIONARIS DE CARRERA SENSE HABILITACIÓ NACIONAL

Escala d’administració general

Sub-escala A) Tècnics superiors

3. tècnic juridic A 26 vacant

Sub-escala B) Tècnics gestió

4. tècnic grau mitjà B 20 vacant

Sub-escala C)  Administratius
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  5.  Administratiu C 16 Neus Lechón
  6. Administratiu C 16 Maria Àngels Garcia
  7. Administratiu C 16 Roser Renau
  8. Administratiu C 16 Josepa Caballé
  9. Administratiu C 16 Mercè Mesa
 10. Administratiu C 16 Rosa Maria Roma
 11. Administratiu           C 16 Anna Puig
 12. Administratiu           C 16 Mercè Riera

Sub-escala D) Auxiliars

13. Auxiliar adm. D 12 Margaret Ripoll
14. Auxiliar adm. D 12 Marta Prat
15. Auxiliar adm. D 12 Montserrat Mesa
16. Auxiliar adm. D 12 Vacant
17. Auxiliar adm. D 12 María José Navarro
18.Auxiliar adm. D 12 Glòria Massagué
19.Auxiliar Adm. D 12 Yolanda García
20.Auxiliar Adm. D 12 Marta Prat
21 Auxiliar Adm D 12 Vacant
22 Auxiliar Adm D 12 Vacant

Escala d’Administració especial

Sub-escala A) Tècnics

a) Tècnics superiors

23. Advocat S. Tècnics A 26 Pilar Puig
24. Economista A 26 Joan Muntal
25. Tècnic RRHH A 26 Isaac Morist
26. Arquitecte A 26 Vacant

b) Tècnics mitjans

27. Tècnic grau mitjà B 20 Carme Puchol
28. Tècnic grau mitjà B 20 Roser Puig
29. Assistenta social B 20 Dolors Horta
30. Assistenta social B 20 Eva Ribot
31. Tècnic grau mitjà      B20 Vacant

Sub-escala B) Serveis especials

Classe a) Policia local

32.Sots Inspector           C 20 Francesc Xavier Fernández
33. Sergent C 18 Manuel Morales
34. Sergent C 18 Sergi Boronat
35. Caporal D 16 Primitivo Giménez
36. Caporal D 16 Santiago Fradera
37. Caporal D 16 Josep Francesc Guasch
38. Caporal D 16 Jordi Capote



28

39. Caporal D 16 José Luis Roca
40. Caporal D 16 Vacant
41. Policia D 12 Cristobal Fernández
42. Policia D 12 Sebastià Marmolejo
43. Policia D 12 José Cárdenas
44. Policia D 12 Antonio Forés
45. Policia D 12 Narcís Acedo
46. Policia D 12 Jordi López
47. Policia D 12 Francisco Pérez
48. Policia D 12 Marcel Fradera
49. Policia D 12 Leticia Hernández
50. Policia D 12 Ricardo Castro
51. Policia D 12 Cristóbal Navarro
52. Policia D 12 Rafael Coto
53. Policia D 12 Xavier Bornes
54. Policia D 12 Angel Garcia
55. Policia D 12 J. M. Grimas
56. Policia D 12 P. Mañas
57. Policia D 12 A. Morón

Classe b)  Personal d’oficis

58. Paleta D 12 Francisco Ramírez

TOTAL: 58 llocs de treball reservats a funcionaris de carrera

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIX

  1. Joan Pujals B 20 Tècnic grau mitjà
  2. Joan Urrútia D 12 Oficial 1ª electricista
  3. Andreu Gómez D 12 Auxiliar administratiu
  4. Alejandro Delgado E 10 Vigilant zona blava
  5. Sandra March D 12 Auxiliar administratiu
  6. Albert Ardèvol E 10 Agutzil
  7. Vicenç Argemí E 10 Peó jardiner
  8. Joan Homs E 10 Peó obres
  9. Joan Muntaner E 10 Peó ajudant lampista
10. Antoni Tortosa E 10 Peó esports
11. Argimiro Ferrero E 10 Peó esports
12. Fulgencio Peña E 10 Peó esports
13. José Luís Parada E 10 Peó esports
14. José Luís García E 10 Peó esports
15. Rafael Coto D 12 Oficial 1ª paleta
16. Esther Vives C 16 Responsable Punt Informació
17. Rosa Martínez E 12 Treballadora familiar
18. Conxita Molist E 12 Treballadora familiar
19. Carmen Perea E 12 Treballadora familiar
20. M.Antònia VilarrodonaB 20 Mestre Escola d’adults
21. Francisca Garcia B 20 Mestre Escola d’adults
22. Ana Maria Navarrete B 20 Mestre Escola d’adults
23. Pablo Jiménez D 12 Oficial 2ª escoles
24. Vacant B 20 Educador social
25. Quim Colominas A 26 Tècnic superior
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26. Esther Prat B 20 Tècnic mig
27. Josep M. Abril B 20 Tècnic mig
28. Marta Miralles B 20 Tècnic mig
29. Lluís Garcia B 20 Tècnic mig
30 Vacant C 16 Auxiliar Biblioteca
31.Vacant C 16 Auxiliar Biblioteca
32.Vacant C 16 Auxiliar Biblioteca
33.Vacant C 16 Tècnic auxiliar informàtica
34 .Manuel Prado E 10 Peó Cultura
35. Antònia Montal D 12 Auxiliar administratiu
36. Josep Mª Oliveras D 12 Oficial Jardiner
37. Antonio Márquez E 10 Peó Medi ambient
38. Vacant B 20 Tècnic mig
39. Vacant D10 Peó.
40. R. Parada E 10 Peó
41. Vacant E 10 Peó
42. Vacant E 10 Peó
43  Vacant E 10 Peó
44. Vacant E 12 Treballadora familiar

TOTAL: 44 llocs de treball reservats a personal laboral

2n.- Que el pressupost inicialment aprovat i la plantilla orgànica s'exposin
al públic durant quinze dies, termini durant el qual qualsevol habitant del
terme o persona interessada podrà presentar contra aquest i davant el Ple
les reclamacions i suggeriments que estimi convenients. En el supòsit que
no sigui presentada cap reclamació, l'acord d'aprovació inicial serà elevat a
definitiu sense necessitat d'adopció d'un nou acord.

Seguidament el Sr. alcalde pregunta si algun regidor té algun punt per
sotmetre a consideració del Ple per urgència.

Intervé el regidor Jordi Cuminal i diu: Si em permeteu fer un apunt, a
vegades es diu que per una mala tarda, grans acords polítics se n’han anat
a l’aigua i també s’ha dit que nosaltres no teníem il·lusió ni ganes i en
aquest cas i després de sentir una mica el debat he de dir que il·lusió,
ganes i més moral que mai a l’hora de disposar-me a demanar l’esforç de
tots els partits que estem representats a l’Ajuntament per proposar-vos un
acord polític després del debat que hi ha hagut que considero que és prou
important. El fet que presentem una proposta a favor del concert econòmic
o d’un pacte de finançament dins del nou estatut que es basi en les fonts
del concert econòmic, es deu a una activitat que està prevista per al dia 20
de febrer coincidint amb el referèndum sobre el tractat de la Constitució
Europea en forma de consulta popular, aquest és l’únic motiu, no seria la
proposta política en sí, el que si que us demanaria és que per poder entrar
a discutir la proposta política ens donéssiu l’oportunitat de poder-la
expressar i per tant que acceptéssiu de bon grat com a mínim discutir-ne
la urgència. Després establim el debat polític de la proposta.

Contesta el Sr. alcalde i diu: Si, endavant amb la urgència.

Seguidament el Sr. Cuminal diu: Doncs si us sembla passo a llegir-la i diu:
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“MOCIÓ QUE PRESENTA AL CONSELL PLENARI DE L’AJUNTAMENT
DE SANT CELONI EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ.

Que presenta al Consell Plenari de l’Ajuntament de Sant Celoni, el Grup
Municipal de Convergència i Unió a proposta de la Joventut Nacionalista de
Catalunya.

Atès que avui Catalunya disposa d’un sistema de finançament que
consisteix en que rep anualment una transferència de diners del govern de
l’Estat espanyol, corresponent només a una part dels impostos que
paguem els catalans i les catalanes.

Atès que aquest sistema provoca un dèficit fiscal anual molt important.
Que l’any 2002 va ser quantificat en uns 12.000 milions d’euros (2 bilions
de pessetes), resultat de pagar al voltant de 26.500 milions d’euros (el
21,9% del total dels impostos que es recapten a l’Estat espanyol) i rebre
per part de l’Estat uns poc més de 15.000 milions d’euros (el 12,4%).

Atès que Catalunya és una de les zones més riques i que més
contribueixen a pagar els impostos de l’estat, i que aquest dèficit fiscal
impedeix fer múltiples inversions necessàries al nostre país, abocant-nos a
l’endeutament.

Atesa la voluntat de tots els partits de tradició democràtica i catalanista del
nostre país de voler corregir aquesta situació.

Atès que s’ha iniciat un debat sobre un nou sistema de finançament català,
en el sí del procés de redacció del Nou Estatut de Catalunya, que ens ha de
dur a una autonomia real vers l’estat espanyol a nivell econòmic, però
també social i polític.

Atès que el concert econòmic és un sistema de finançament que consisteix
en cedir la potestat tributària de gestió i recaptació dels impostos a la
comunitat autònoma a canvi d’establir un pagament anual a l’Estat com a
compensació dels serveis que aquest ha desenvolupat en la comunitat,
sistema que avui s’aplica al País Basc i Navarra.

Atès que la Joventut Nacionalista de Catalunya  organitza una consulta
popular el proper 20 de febrer, per tal que els catalans puguin decidir si
volen o no la inclusió del concert econòmic dins el nou estatut de
Catalunya, per tal de corregir la injusta situació actual.

Per tot això, es proposa de prendre els següents:

ACORDS:

Primer – Donar suport a la inclusió d’un sistema de finançament basat en
el concert econòmic en el redactat del nou estatut de Catalunya.

Segon – Donar suport institucional a la consulta popular de la JNC del
proper 20 de febrer, per tal que els catalans puguin votar, si volen o no
s’inclogui en el nou estatut de Catalunya.
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Tercer – Instar als partits presents en la ponència per a la redacció d’un
nou estatut per Catalunya del Parlament de Catalunya, a que defensin i
aprovin un text on es contempli un sistema de finançament basat en el
concert econòmic per a Catalunya.

Quart – Comunicar a tots els Grups Parlamentaris  del Parlament de
Catalunya, a la FMC, a l’ACM i a la JNC l’adopció d’aquests acords”.

Intervé el regidor Josep Maria Pasqual i diu: D’entrada m’ha sobtat
aquesta entrada d’urgència com a participació i com a dret que té a
expressar-se qualsevol ciutadà i evidentment a qualsevol grup polític i
entenem que quan un presenta una moció d’urgència l’acceptem perquè
tothom pugui expressar-se, però també significa alguna cosa que quan
parlem del tema del finançament o del concert econòmic, entrar-lo
d’aquesta manera quan tenim els nostres representants polítics al
Parlament, on hi ha una ponència, que hi ha un pacte del Tinell que estan
elaborant tot aquest nou estatut amb el finançament evidentment inclòs.
Sobte que ara de cop i volta es vulgui incorporar una nova lectura o una
nova eina de pressió, potser, posem de banda els nostres representants,
que són els que ens representen a nosaltres i els donem suport perquè ells
facin justament en una ponència en què tothom hi participa i que està
avançant molt bé, que el pacte del Tinell en el fons també ho diu que s’hi
encaminarà, per tant, jo no acabo d’entendre que ara s’hagi de debatre
una història d’aquesta mena, quan d’altra banda també, s’ha fet tot un
debat molt previ, molt obert a la ciutadania, en Joan Saura es va apropar a
tots els ciutadans i s’ha organitzat perquè tothom digui la seva, per altra
banda, també voler incloure una consulta popular el dia del referèndum
sobre el tractat de la Constitució Europea, tampoc ho acabo d’entendre,
justament Europa, que segons com ens queda tan lluny i que cal que la
gent estigui ben informada i que s’ho replantegi bé i cadascú ja tindrem
una obstrucció davant del referèndum europeu i ja ho sabeu prou, però
justament jo penso que l’esforç que hem de fer és informar a la ciutadania
i que la gent realment s’aboqui en aquesta consulta que és prou important
i per tant barrejar-ho amb una futura consulta popular de concert
econòmic que ni correspon a nivell municipal ni porta enlloc i d’alguna
manera desautoritza als nostres representants polítics que justament, altra
cosa seria que estiguéssim renyits, però justament hi ha una ponència on
hi són tots i ho estan debatent, per tant entenc que no és oportú, i ja dic,
penso que sí que s’accepta la moció d’urgència perquè el dret del ciutadà
és poder aportar-ho però el fons, jo no veig per on agafar-la, m’agradaria
en tot cas que ho exposessis més clarament perquè de totes totes, penso
que és, com deia un antic president, penso que ara no toca, no és el
moment, no li veig el sentit, m’agradaria saber perquè heu preparat
aquesta moció i amb quina intenció.

Seguidament intervé el Sr. Cuminal i diu: Entenc que se’m  demani una
certa explicació perquè hi ha uns motius obvis, la primera és que la
urgència simplement és perquè hi ha una voluntat en aquesta activitat de
que hi hagi un suport municipal a una acció que no només emprenem com
a organització política juvenil, que també, però que va molt encarada a
representar la veu d’una generació que actualment és la dels joves i les
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joves que vivim entre els 15 i els 35 anys en el moment de la creació d’un
nou estatut a Catalunya, perquè és evident que aquest nou estatut ha
d’ésser ambiciós políticament i que a més a més l’estatut afecta a tothom
però tenim molt clar tots, que una llei que es preveu que durarà 25 o 30
anys si a algú afecta d’una manera molt especial el seu projecte de vida,
doncs és a la gent jove, perquè evidentment és una llei que regularà a
tothom, però en els joves ens afectarà en el moment d’acabar els estudis,
d’incorporar-nos al mercat laboral a l’hora de trobar una feina digna,
d’emancipar-nos i buscar una vivenda, de buscar escoles per als nostres
fills, de conviure amb la nova immigració, de voler preservar el Medi
Ambient, això afecta a tothom, però molt especialment als joves, i els
joves per la perspectiva històrica que hem pogut anar veient, hem vist
molt clar que això sense un sistema de finançament que resolgui el
problema del dèficit fiscal no té solució, és a dir, si agafem un estatut
políticament ambiciós però no va acompanyat dels diners que ens
corresponen, evidentment aquest tema no ens permetrà tirar endavant, i
les persones que a dreta llei tenim tota la vida per davant hem d’ésser els
més interessats en defensar-ho. El fet que això aquí a Sant Celoni s’hagi
fet per urgència és perquè el ple també es va convocar una mica de pressa
i no ens va donar temps a entrar-ho abans, en altres municipis de
Catalunya i més endavant m’hi referiré, s’ha presentat correctament en
temps i forma, simplement perquè la voluntat d’aquesta iniciativa és tenir
també el suport municipal. Per altra banda, he de dir que aquesta iniciativa
no és només de la JNC, li donen suport altres entitats i algunes no gens
susceptibles de ser Convergents etc., és a dir, no és una proposta en cap
cas partidista sinó l’aposta de tota una generació de joves que vivim a
Catalunya, entre ells per exemple Avalot Joves de la UGT ja han
manifestat públicament que donen suport a aquesta campanya, a més a
més perquè ja hi ha jurisprudència respecte al tema de les consultes
populars, i no té res a veure amb el que es voti el dia 20 de febrer,
simplement és un dia en que la gent surt a participar, per tant surt a
votar, i a més a més hi ha prou campanya institucional que convida a la
gent a fer sentir la seva veu que per tots aquests motius que les entitats
que volem promoure alguna activitat de participació ciutadana sobre algun
tema que creiem que ens afecta, decidim sortir al carrer a demanar
aquesta opinió, a més a més recordar que fins no fa massa, coincidint amb
unes eleccions al Parlament de Catalunya també es va fer una altra
consulta popular que preguntava sobre si érem partidaris de condonar el
deute extern o no, o potser era en unes municipals, bé, en tot cas eren
unes altres eleccions en les que tampoc es tractava explícitament aquest
tema i es va veure bé fer una consulta popular, bàsicament sota aquest
paràmetre que és un dia que la gent surt a participar, i en aquest sentit,
fer molt explícita aquesta demanda, no ho mireu com una proposta només
de la JNC, sinó veieu-ho com una proposta d’una generació de catalans
que té endavant un futur que pot ser molt més senzill si el nou estatut ve
acompanyat d’un sistema de finançament adequat i enteneu-ho també
com una generació de catalans que hem vist la via municipal com una
bona via per expressar les nostres inquietuds, com una via de proximitat i
que veiem en la democràcia participativa i, amb això segurament el
regidor Josep M. Pasqual hi estaria molt d’acord, algunes iniciatives que
valen la pena a l’hora de moure determinades conjuntures polítiques o
determinats processos que a vegades via administració són molt
ferregosos, evidentment que és una via de pressió, no l’entengueu com
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una via partidista, l’ús que es farà d’aquests resultats no seran d’una via
partidista sinó com una via d’expressió d’una generació de catalans i
catalanes. I per acabar, recordar només dues coses, la primera les
referències múltiples que ha fet l’alcalde durant la seva intervenció de la
vitalitat de les entitats, en aquest cas a Sant Celoni hi ha una entitat que
conjuntament amb altres entitats de tot el país es proposa fer una cosa el
mateix dia a tot Catalunya, a totes les comarques del país i a tots els
districtes de Barcelona, per tant ens agradaria molt que Sant Celoni en
pogués formar part i que l’Ajuntament ens doni suport en aquest sentit i
una cosa que a mi no m’agrada gaire però que aquí es fa i per tant com
que vaig aprenent de l’alcalde, m’he permès el luxe de portar i comentar-
vos que per exemple Ajuntaments on hi ha una situació semblant com la
d’aquí com podria ser un Ajuntament gran, que és el de la ciutat de
Badalona en el qual governa el tripartit, aquesta moció ja ha sigut
aprovada i per tant té el recolzament municipal. És per tots aquest motius
que trobaria molt legítim que ens féssiu un vot de confiança als joves que
ens donéssiu una oportunitat i que ens donéssiu suport a aquesta
iniciativa. Moltes gràcies.

Intervé el regidor Josep Capote i diu: Penso que l’única cosa que està fent
aquí la joventut de Convergència i Unió és dissimular el canvi de vot del
NO al SI, no a la Constitució és aprofitar una consulta i dir això. Aquesta és
la meva opinió i és lògic que dieu que no amb el cap i tal però penso que
una mica per dissimular i disfressar el canvi de parer dels vostres joves
que fa un mes dèieu que no a la Constitució i ara dieu que si, doncs que
més que fer aquesta consulta coincidint amb el dia del referèndum, això és
fum, com tot el que fa Convergència, molt fum.

Intervé novament el Sr. Cuminal i diu: Sense ànim de polemitzar, diuen
que normalment som propietaris dels nostres silencis i esclaus de les
nostres paraules, bé, jo em vaig presentar com a secretari general de la
JNC fa aproximadament dos mesos i mig, per presentar-te com a secretari
general has de presentar unes ponències que aprova el Congrés i
simplement convidar a tothom que vulgui escoltar la ponència de la JNC
quan el mes de novembre es deia que el 20 de febrer es faria aquesta
consulta popular. Moltes gràcies.

Intervé novament el Sr. alcalde i diu: En Josep Maria ho ha comentat, fins i
tot jo no voldria ser tremendista ni molt menys, però a nivell jurídic, legal
tinc els meus dubtes de que es pugui tirar endavant una consulta popular,
primer pot ser un problema jurídic legal, però també comparteixo el què
aquí s'ha dit de que no em sembla, no diré ètic, sinó oportú fer-ho coincidir
amb la votació de la Constitució Europea a nivell de partit, a més a més de
les Joventuts Nacionalistes de Catalunya, altra cosa que es va fer l’any
2003 va ser una consulta a nivell d’ONGS del deute dels països del tercer
món etc., però no em sembla oportú fer coincidir, quan la gent ara, avui
per exemple s’ha fet un acte de posicionament sobre la Constitucióper part
d’Esquerra Republicana a Sant Celoni, el que intentem és fer arribar a la
gent l’explicació del que és la Constitució Europea amb matisos, amb
postures diferenciades, totalment respectables, i barrejar això amb una
consulta popular, que després si cas el Sr. secretari que ens digui la seva
apreciació d’aquesta consulta, entenc que és barrejar les coses, entenc que
no és ni el dia ni el lloc a fer-ho. Aquí s’ha comentat, el tripartit, els partits
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que van pactar al govern de la Generalitat en el seu pacte ja ho diuen que
el finançament que tenim no és ni de bon tros el millor, ni és bo, quan
recordem que el darrer pacte de finançament, el pacte del Majèstic que es
va signar entre Convergència i Unió i el Partit Popular, es deia per part de
CIU que era el millor finançament per al país i que no contemplava ni la
revisió i no oblidem que van ser els partits d’esquerra que van posar sobre
la taula que s’havia d’anar ja cap a un nou estatut on un dels punts, entre
altres coses, ja que el mon ha anat canviant amb aquests anys, i tenim
altres reptes, doncs un era el finançament que era un dèficit i el pacte del
Tinell ho diu que els ingressos per habitant de la Generalitat han de tendir
a equiparar-se progressivament als obtinguts en aplicació dels sistemes de
concert i conveni vigents a les Comunitats Autònomes Forals. L’Agència
Tributària per Catalunya, això també, el govern actual de la Generalitat ho
té molt clar que és una fita a aconseguir i així s’està treballant i jo, primer
faig confiança a la gent que està a la ponència de l’estatut, perquè són els
que amb ells conflueixen totes les demandes que pugui fer la JNC, els
Joves d’UGT, les Joventuts del Partit Socialista de Catalunya, els ciutadans
que han pogut enviar amb la visita del bus per a l’estatut o entitats,
tothom ha pogut fer arribar les seves propostes i tot això allà és on es
debatrà i almenys, pel que sembla hi ha un consens força important que és
el que ha d’aconseguir que el nou estatut tiri endavant, tiri endavant a
Catalunya i tiri endavant després a l’aprovació a nivell estatal, per això que
a mi també m’estranya que es tiri endavant aquest procés en aquest
moment, la JNC si ho ha volgut enviar ho ha pogut enviar a la ponència, té
els canals de participació com ha tingut tothom i no és ni el lloc ni el
moment per debatre-ho, perquè imaginem-nos que això que dèiem del no
diré pessimisme, però el dir no estem satisfets, tots sabem que un estatut,
una constitució, sovint no estem d’acord amb el 100%  normalment, altra
cosa és que sigui una eina i que consideris vàlida per al país i la votis, però
i si no s’arriba al concert econòmic que nosaltres voldríem?, perquè la
paraula concert econòmic pot semblar la panacea depèn del pacte que
facis dels serveis que després l’Estat està prestant a la Comunitat
Autònoma pot ser més bo o pot ser més dolent, per això es parla de pacte,
de concert, de conveni i d’un finançament just i que sigui millor per al
nostre país, per a Catalunya. Ara el secretari no se si ens podria dir el seu
parer com a persona que és el màxim responsable en el municipi en els
processos electorals, quins problemes adivina que es poden produir amb
una consulta popular que coincideixi exactament el mateix dia que hi ha
programat el referèndum per a la Constitució.

Contesta el Sr. secretari i diu: El tema de consultes populars és sabut que
està regulat a nivell municipal, n’hi ha diverses classes, la consulta popular
és equivalent al referèndum en el seu cas ja que la pregunta seria si o no,
llavors està regulat a nivell de consultes populars locals i requereixen tot
un procediment, un acord del ple, una convocatòria de part de l’Alcaldia, i
després un informe favorable de la Generalitat i per fi una autorització per
part del Govern Central, per tant, l’única consulta popular que es podria fer
a nivell municipal, legal, hauria de seguir aquest tràmit, alternativament hi
poden haver consultes a nivell estatal o a proposta de la Generalitat, per
tant consultes que estiguin convocades per entitats que no siguin les
autoritats previstes a la llei en principi són il·legals. Fins i tot a l’última
reforma del Codi Penal, a l’article 506 bis es va introduir un delicte que és
el recolzament a aquest tipus de consultes populars que estan convocades
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per persones que no són competents per fer-ho, llavors un acord del ple en
el qual es recolzi institucionalment o qualsevol actuació, ja no cal un acord
del ple, qualsevol actuació que fos encaminada a facilitar la realització
d’aquesta consulta seria un acord, apart d’il·legal, seria constitutiu de
delicte amb tres anys d’inhabilitació i alguna cosa de presó també, és a dir
que en principi l’acord és il·legal, fins i tot és un delicte.

Intervé novament el Sr. Cuminal i diu: Només per puntualitzar una mica,
estic d’acord amb el Sr. secretari, és la llei, però tampoc era la meva
voluntat ara que ens poséssim a dramatitzar, jo el fet de dir-li il·legal o
que, a veure en tot  cas no és cap delicte i entenem ben clar que consisteix
en posar una taula amb tres joves al mig de la pl. de la Vila, per tant, si,
evidentment que segurament la llei no ho regula, però a l’hora de
dramatitzar, a l’hora de posar-ho amb tota la franquesa que ho he fet a
discussió en un ple, doncs simplement anava per aquí, és a dir, tant el Sr.
Capote com l’alcalde han opinat sobre si ells creien que valia la pena fer-ho
o no, totes les opinions són legítimes i entenc que en un ple municipal no
és on a nosaltres ens toca discutir sobre temes de política nacional,
bàsicament perquè això es farà, és a dir, creiem que és prou significatiu
que les joventuts d’un sindicat com la UGT o que les joventuts d’un partit
polític com Convergència Democràtica de Catalunya es posin d’acord i a
més a més segurament s’hi sumaran altres entitats per tirar endavant una
proposta d’aquest tipus, per tant això es farà i a més a més hi ha molts
ajuntaments que li han donat suport, simplement el que demanàvem, és
amb aquesta franquesa i essent conscients de tot plegat, era el vot de
confiança de l’Ajuntament de Sant Celoni perquè els joves de Sant Celoni
també ens hi haguéssim pogut sumar, simplement és això, entenc que no
estem incitant a que el ple esdevingui amb un acte delictiu, etc., perquè
com hem dit, cal situar be les coses i si quan estem parlant de tres joves
durant un dia en què hi ha eleccions europees al mig de la pl. de la Vila,
amb una urna de plàstic i un paper i un bolígraf, tampoc seria qüestió de
dramatitzar-ho tant i simplement la intenció era que el ple de l’Ajuntament
en tingués constància i si ens permetíeu doncs el vot de confiança per
poder-ho fer.

Intervé novament el Sr. alcalde i diu: A mi em sembla que repetiríem
segurament els mateixos arguments, però abans, fins i tot una cosa que jo
no he comentat, jo diria que l’estatut de Catalunya és important per a
tothom, pels joves de 15 a 35 anys, pels que estan naixent avui, per la
gent que passem dels 35 anys, és una eina que ha d’ésser bona per al país
i ha d’ésser bona per a tothom, jo no ho circumscriuria només en una
etapa o a una edat, i el que està clar, no per dramatitzar-ho, però el que si
que no podrà fer l’Ajuntament ni podrà fer l’alcalde perquè a més a més hi
haurà un advertiment de la il·legalitat és que si es demana una
autorització per posar una urna a la plaça, doncs és normal que, davant
dels risc d’inhabilitació i pena de presó, és normal que ens els puguem
estalviar tots, si això la JNC ho hagués fet d’aquí a 15 dies i s’hagués
realitzat en algun indret exterior del municipi com han fet altres entitats,
seria normal, però fer-ho coincidir el dia 20, em sembla que és desviar
l’atenció que hi ha d’haver amb una cosa important com és la primera
Constitució Europea, ens agradi més o ens agradi menys, és desviar
l’atenció mediàtica i em sembla que no s’hauria de fer, almenys jo soc de
l’opinió de que cada cosa al seu moment i no barrejar els temes perquè
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són ben diferents, la Constitució Europea respecte al finançament de
Catalunya i com he comentat abans, el pacte del Tinell apunta per anar
avançant cap el concert econòmic, es digui concert econòmic o es digui
d’una altra manera, el que importarà serà la plasmació econòmica de la
relació entre el nostre país Catalunya amb l’Estat Espanyol i amb això hi
estan treballant i em consta que hi estan treballant tots els partits per
arribar a acords. Imaginem-nos si avui es vota aquesta proposta i d’aquí
15 dies se’n vota una altra de temes socials o de la immigració, per a mi és
tot un paquet l’estatut amb una diversitat molt important i que com he dit
hi ha una ponència que hi està treballant i com a partits podem enviar i
proposar tot el que creiem convenient.

Intervé novament el regidor Josep Alsina i diu: El Grup Municipal
d’Esquerra Republicana amb la moció que ha presentat el Grup Municipal
de Convergència i Unió ens fa gràcia, ens fa certa gràcia perquè,
Convergència a l’oposició de la Generalitat és una cosa favorable, és molt
favorable que Convergència estigui a l’oposició de la Generalitat perquè
poc a poc anem aconseguint que les tesis defensades per Esquerra durant
molts anys, ells se les vagin fent seves i que poc a poc el que diu Esquerra
també ho digui Convergència i Unió i així anirem creixent tots. O sigui
Esquerra va començar demanant el concert fa uns anys, Convergència i
Unió l’única cosa que feia era pactar amb el PP, Esquerra va fer campanyes
a favor del concert econòmic i treballant-hi amb ells i Convergència durant
23 anys no ho havia demanat mai. Si ara que Convergència està a
l’oposició i demana el concert, d’aquí a 4 anys potser ja demanarà la
independència, però aquesta independència difícilment la podrem
aconseguir si en lloc de demanar el concert econòmic que tots volem,
dient-ho d’una manera o d’una altra, doncs en lloc de votar no a la
Constitució Europea que és el què hem de fer el dia 20 de febrer i que a
partir d’aquest dijous comença la campanya electoral i Esquerra està dient
clarament que s’ha de votar que no i senzillament hi ha un punt en
l’articulat d’aquest tractat que és la relació entre la Unió Europea i els
Estats membres on es diu que una de les funcions especials del tractat de
la Unió Europea és els que tenen com objecte garantir-ne la integritat
territorial, mantenir l’ordre públic i salvaguardar la seguretat nacional, si
en lloc de fer això, que és votar en contra d’aquest tractat de la Unió
Europea, ens dediquem a demanar el concert, quan nosaltres com a
Esquerra hem estat anys i anys demanant-lo i no se’ns ha fet mai suport
per part de cap dels partits, doncs no ho acabem d’entendre. Amb tot, hi
ha un acord en el pacte del Tinell on es diu que hem d’anar aconseguint
anar cap a aquest concert, el president Maragall, aquests dies està fent
unes coses que no ens agraden gens, quan diu que hem de pagar per
renda i rebre per població, amb això des d’Esquerra hi estem totalment en
contra, és a dir, ni aquí la JNC hauria d’estar fent això d’anar per uns
camins estranys ni el partit socialista amb boca del president Maragall
n’està fent uns altres, el que Esquerra ha estat demanant és que els diners
de Catalunya s’han de recaptar tots a Catalunya, hem de pagar pels
serveis que es presten a l’Estat i després establir una quota de solidaritat
amb la resta de Comunitats Autònomes, però d’aquí a pagar per renda i
rebre per població, quan tenim un país que cada dia se’ns fa més gran,
nosaltres podem créixer amb renda, però aquest país cada dia se’ns fa
més gran, la gent cada dia té més edat i els serveis per a aquesta gent
cada dia son més costosos, és a dir que no anem pas be, Esquerra com a
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gran del pacte del tripartit en el govern de la Generalitat, torno a repetir,
demana aquest concert econòmic, o amb altres paraules que és, recaptar
tots els impostos a Catalunya, pagar pels serveis que ens presta l’Estat i
després la quota de solidaritat. Actualment els estudis que està fent la
Generalitat actual com l’anterior està parlant de que s’està pagant un 10%
dels ingressos que recapta Catalunya quan països com Alemanya estan
amb el 0,7, els landers alemanys és un 1,4%, si nosaltres arribéssim al
2% seríem l’estat que més es solidaritza amb els altres, i aquí estem ja
parlant del 10% i fins i tot hi ha un estudi que diu el 12%, tot això fer-ho
el 20 de febrer en el marc d’una consulta popular quan estem en un dia
d’un referèndum on s’ha de votar aquest tractat de la Unió Europea,
entenem que la JNC aquí s’està equivocant. Si això en lloc de fer-ho el dia
20 de febrer ho féssim el 20 de març entenc que el portaveu nacional
d’Esquerra Pere Aragonés podria estar-hi d’acord i jo no he parlat amb el
portaveu d’Avalot, però m’estranya que Avalot doni suport a aquesta
campanya de la JNC, podríem parlar amb Oscar Riu, que és el seu
portaveu i dir-li que el 20 de febrer el que s’ha d’estar és contra el tractat
de la Unió Europea, a favor del concert hi estem tots, com a Esquerra hi
estem, com a Pep Alsina hi estic, etc. però el 20 de febrer ens toca fer
unes altres coses, i el partit socialista haurà d’aprendre que a l’acord del
Tinell diu que hem d’anar cap a aquest acord el màxim acostant a les
comunitats forals però això que diu el president Maragall, que suposo que
és un globus sonda de pagar per renda i rebre per població, res de res,
aquí s’equivoca i aquí amb Esquerra no hi trobarà suport, senzillament
això, nosaltres no votarem aquesta moció de Convergència i Unió perquè
no hi estem d’acord, ni en la forma de plantejar-ho ni en el moment. Com
deia al principi, estem especialment contents que Convergència estigui a
l’oposició a la Generalitat perquè cada cop s’acosten més a les tesis
d’Esquerra, fins ara no havien demanat mai el concert i aviat ja
demanaran la independència.

Intervé novament el regidor Jordi Cuminal i diu: Bé, no vull continuar
avorrint a la gent amb aquest discurs, perquè per això hi ha la gent del
Parlament, simplement he tornat a demanar la paraula perquè
definitivament constato que avui en Josep, al meu entendre, té un mal dia
i he trobat molt divertit que em digui que li fa gràcia que nosaltres
plantegem això perquè així les tesis d’Esquerra influeixen en el govern de
la Generalitat i així nosaltres ens hi acostem, bé només recordar que avui
l’acte d’Esquerra que heu fet aquí era a favor del no, mentre que el govern
en el qual vosaltres tant incidiu farà una campanya pel si, és a dir, tenim
Consellers de la Generalitat que com a partit aposten pel no i com a
Consellers de la Generalitat aposten pel si, per tant aquesta influència tan
forta que tenim en aquest govern potser no seria la més desitjable perquè
el nostre país vagi be. Per altra banda Pep, i això és el que em referia al
teu mal dia i ho he demanat com es diria a nivell de carrer de bon rotllo i
abans tu a l’explicació del tema dels pressupostos deies que ningú t’havia
vingut a veure i que no n’havieu pogut parlar, doncs bé, ara no se que
contestaràs però en tot cas jo crec que estic capacitat de dir la veritat i
espero que no em contradiguis i jo amb tu d’aquest tema si que n’havia
parlat i si vols en parlem, però tenim molt clar que tots dos hem parlat
amb en Pere Aragonès, se que tu el vas trucar, m’ho vas reconèixer, en
Pere Aragonès portaveu de la JERC no veu malament la idea i tots dos
sabem que no es deu a qüestions polítiques nacionals el fet que avui
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Esquerra Republicana no doni suport a aquesta iniciativa de la JNC sinó
que és més una estratègia vostra de tripartit de l’Ajuntament de Sant
Celoni que trobo molt legítima i una sèrie de compromisos adquirits que
tampoc us deixen tanta llibertat de moviment com potser podríem pensar,
he comentat abans i em sap greu reconèixer públicament que a vegades
alguna mala tarda fan que alguns pactes polítiques o algunes
aproximacions no es portin a terme, espero que d’això n’aprenguem tots i
que més endavant les coses puguin anar més be.

Intervé el Sr. alcalde i diu: Amb això del mal dia jo no m’hi poso, el que
passa és que només voldria fer un incís amb la llibertat de moviment,
cadascú ha de saber la llibertat de moviments que te, hi ha partits que,
també ho hem de dir molt clar, hi ha partits que quan a les Corts de l’Estat
s’ha aprovat una llei per part del PSOE el PSC a Sant Celoni en ple
municipal hem votat en contra d’aquesta llei, és a dir que les corretges de
transmissió són les que són, les llibertats de moviment són els que són,
Jordi no fa massa dies que en parlàvem tu i jo d’això de la Constitució, i tu
deies, les joventuts votarem que no, direm que no i hi ha uns canals de
participació en els partits que si hi ha consells nacionals, allà s’ha d’acatar
el que vota la majoria i per tant, si dieu que no, feu campanya que no, les
Joventuts Nacionalistes ja sou un òrgan sobirà com ho son les joventuts
del PSC i a vegades el partit diu una cosa i si les joventuts creuen una altra
doncs es fan cartells, es diu que no i es fa una campanya per al no i no
passa res, no ens hem d’estripar els vestits, la gent ha de votar el que
cregui, per a mi l’important és que el 20 de febrer s’ha d’anar a votar, que
cadascú voti amb consciència, voti que si, voti que no, voti en blanc o no hi
vagi, però l’important com a eina de participació és que la gent hi vagi
lliurement amb tots els coneixement que haguem pogut tenir, pocs o molts
de realment que diu i com s’interpreta el redactat del tractat de la
Constitució Europea i per a mi ha d’ésser una festa com hauria de ser
sempre, un dia d’anar a votar, que la gent voti el que li sembli millor. Però
barrejar-ho amb una proposta que no te res a veure com és el concert
econòmic i que els partits que estem aquí, tots tenim clar que hi hem
d’anar cap aquí, que és la via millor, si es pacta be el concert, però que no
és el moment, i això ja s’ha comentat per varis dels regidors que han
intervingut, ni és el lloc ni és el moment de portar una moció d’aquest
tipus a l’Ajuntament, segur que tots quan enviem com a partits la nostra
proposta a nivell local etc. doncs direm que es vagi cap al concert
econòmic, però una cosa no treu l’altra, per tant si us sembla be passem a
votar.

Intervé novament el regidor Josep Alsina i diu: Jordi, simplement dir-te
que no és un mal dia, la moció aquesta a nivell del Grup Municipal
d’Esquerra, l’hem comentat a nivell de secció local, l’he comentat com be
deies amb la gent de la JERC i amb els nostres assessors amb política
municipal, els dos regidors del Grup Municipal d’Esquerra de Sant Celoni
tenim total llibertat de vot, en Ramon i jo, fins i tot en alguna votació hem
votat coses diferents al tripartit, hi ha mocions com la del Free Catalònia
que la vam votar, a proposta d’Esquerra i de la JNC, vam votar una moció
en desacord amb la Constitució Europea, etc. Aquesta moció, si l’entreu en
el proper ple ordinari tal com està, retocant alguna cosa la podríem
aprovar tranquil·lament, hi ha el tema del suport institucional, però entenc
que aquesta moció entrada en un altre ple ordinari es pot votar, almenys
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des d’Esquerra defensaríem de votar-la, tal com està entrada avui perquè
sigui aquest 20 de febrer, dia del referèndum, doncs com a Esquerra no, i
torno a dir, tal com he iniciat aquesta intervenció, no és un mal dia.

Després d’aquestes intervencions, es sotmet a votació el contingut de la
Moció amb el següent resultat:

Per 11 vots en contra de la Sra. Donado i els Srs. Alsina, Arenas, Bueno,
Capote, Casado, Garcia, Pasqual, Segarra, Vega i Castaño i 5 vots a favor
dels Srs. Bosch, Cuminal, Deulofeu, Mas i Negre, es rebutja la Moció
presetada pel Grup Municipal de convergència i Unió .

-----------------------------

5.- INFORMACIÓ DE LA CORRESPONDÈNCIA REBUDA DES DE LA
CELEBRACIÓ DEL DARRER PLE ORDINARI.

L'Alcaldia proposa que es doni compte al Ple municipal de la següent
correspondència rebuda darrerament a l'Ajuntament de Sant Celoni:

 Un escrit de la Direcció General d’Emergències amb l’explicació
tècnica de l’empresa Federal Signal Vama per l’incident que es va
crear el passat 19 d’octubre en activar-se involuntàriament una de
les sirenes de Sant Celoni.

Intervé el Sr. alcalde i diu: Tothom sap que aquest any celebrem el 25
aniversari del Ball de Gitanes a Sant Celoni des de la fase de recuperació, i
s’havia fet una invitació expressa a Presidència de la Generalitat perquè
creiem que serà un dia prou important perquè vinguin les màximes
autoritats i que avui per FAX ha arribat un escrit d’excusa del President de
la Generalitat per motius personals dient que no pot assistir, el Conseller
en Cap tampoc pot assistir i han delegat la Consellera Sra. Montserrat Tura
que presidirà el Ball de Gitanes el proper diumenge.

6.- INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I DEL
REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA DEL MES DE DESEMBRE DE
2004.

LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA DURANT EL
MES DE DESEMBRE DE 2004

Dia  Descripció
01  Aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació de Can Sans
01  Aprovació definitiva del projecte d’urbanització de Can Sans
01  Contractació d’un tècnic superior
01  Concessió de llicència d’obres menors
01  Alta padró d’habitants
01  Alta padró d’habitants
02  Resolució d’al·legacions presentades per ENDOINA
02  Declarant extingida una llicència d’activitats
02  Concessió llicència d’obres menors
02  Alta padró d’habitants
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02  Alta padró d’habitants
02  Alta padró d’habitants
02  Alta padró d’habitants
02  Alta padró d’habitants
02  Alta padró d’habitants
02  Alta padró d’habitants
02  Aprovant una despesa
02  Concessió de beques per a llibres
02  Concessió de beques per menjador escolar
02  Aprovant relació de factures
02  Aprovant una despesa
03  Adjudicant un contracte del Parc de Nadal
03  Concessió de llicència d’activitats a Chiquitin’s SCP
03  Contractació d’una educadora de carrer
03  Autoritzant a fer un rodatge a la pl. Mercè Rodoreda
03  Donant resposta a unes qüestions plantejades pel Sr. Joanb Marín
03  Concessió de llicència de primera ocupació
03  Baixa padró d’habitants
07  Alta padró d’habitants
07  Alta padró d’habitants
07  Alta padró d’habitants
07  Alta padró d’habitants
07  Alta per omissió al padró d’habitants
07  Alta per omissió al padró d’habitants
09  Aprovant la devolució d’un dipòsit
09  Prenent coneixement d’un informe de la Intervenció
09  Concessió llicència de gual
09  Autorització de canvi de destí d’una parada del Mercat Municipal
09 Concessió de llicència de primera ocupació
09  Ordenanat la modificació dels senyals d’aparcament del carrer Sant Roc
09  Aprovant alta al mercat setmanal
09  Aprovant la concessió d’una subvenció al Futbol Sala AFIN
09  Aprovant la concessió d’una subvenció al Club Arc Sant Celoni
09  Aprovant la concessió d’una subvenció al Club Arc Sant Celoni
09  Aprovant la concessió d’una subvenció al Club Atletisme Sant Celoni
09  Aprovant la concessió d’una subvenció al Club Petanca les Borrelles
09  Aprovant la concessió d’una subvenció al Centre Excursionista de S.Celoni
09  Aprovant la concessió d’una subvenció al Club Petanca Sant Celoni
09  Concessió d’una subvenció al Club Amics Tennis Taula
09  Concessió d’una subvenció al Club Amics Tennis Taula
09  Aprovant una despesa
09  Alta padró d’habitants
09  Baixa padró d’habitants
09  Aprovant una relació de factures
09  Aprovant despeses nòmina novembre
09  Aprovant una despesa
10  Facilitant dades sobre un projecte d’obres
10  Adjudicació contracte per al subministrament de projectors per al C.Futbol
10  Autoritzant a la UBIC a organitzar un Mercat de Nadal durant 2 diumenges
10  Alta padró d’habitants
10  Aprovant una despesa
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10  Aprovant una despesa
10  Concedint una informació
10  Aprovant una despesa
13  Contractació d’una auxiliar administrativa
13  Autoritzant canvi de drets funeraris
13  Aprovant definitivament el projecte tècnic d’enllumenat de diferents

carrers de les Borrelles
13  Denegant sol·licitud d’instal·lació de bandes rugoses al c/E. Cardelús
13  Autoritzant reserva aparcament vehicle per minusval·lia
13  Concessió llicència d’obres menors
13  Concessió llicència d’obres menors
13  Aprovant una liquidació del mercat setmanal
13  Desestimant una sol·licitud de retorn d’una matrícula
13  Concessió d’una subvenció al Club Patí Sant Celoni – despeses generals
13  Concessió d’una subvenció al Club Patí Sant Celoni – patinatge artístic
13  Concessió d’una subvenció al Centre Excursionista – despeses generals
13  Alta padró d’habitants
13  Alta padró d’habitants
13  Alta padró d’habitants
13  Alta padró d’habitants
13  Alta padró d’habitants
13  Alta padró d’habitants
13  Alta padró d’habitants
13  Concessió de subvenció per enllumenat a Boscos del Montnegre
13  Aprovant una despesa
13  Alta per omissió al padró d’habitants
13  Aprovant una despesa
13  Aprovant una despesa
13  Aprovant una despesa
13  Aprovant una despesa
13  Aprovant una despesa
14  Concessió llicència d’obres menors
14  Alta padró d’habitants
14  Alta padró d’habitants
14  Aprovant una despesa
14  Aprovant la devolució d’una garantia definitiva a Envirotècnia
14  Aprovant el pressupost estimatiu de la Festa Major d’hivern de la Batllòria
14  Aprovant una generació de crèdit
14  Aprovant una despesa
14  Aprovant una despesa
14  Aprovant una despesa
15  Autoritzant el canvi de nom de drets funeraris
15  Autoritzant el canvi de nom de drets funeraris
15  Autoritzant el canvi de nom de drets funeraris
15  Concessió de llicència d’obres menors
15  Concessió llicència de primera ocupació
15  Autorització per allargar horari les festes de Nadal Pride i Turó
15  Aprovant una factura de Cedia
15  Alta padró d’habitants
15  Alta padró d’habitants
15  Alta padró d’habitants
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15  Alta padró d’habitants
15  Alta padró d’habitants
15  Baixa padró d’habitants
15  Baixa padró d’habitants
15  Aprovant una despesa
16  Aprovant una despesa
16  Autoritzant allargar horari durant les Festes de Nadal a Discoteca 4
16  Desestimant unes al·legacions
16  Autoritzant allargar horari durant les Festes de Nadal a Llum de Lluna
16  Aprovant una liquidació del Mercat setmanal
16  Aprovant una liquidació del Mercat setmanal
16  Concessió d’una subvenció a l’Associació de Propietaris de finques del

Montnegre per manteniment de la carretera
16  Alta padró d’habitants
16  Aprovant una despesa
16  Baixa padró d’habitants
16  Concessió d’una subvenció per enllumenat a Can Coll
16  Aprovant una despesa
16  Aprovant una despesa
17  Contractació de dos peons
17  Encomanant la direcció de les obres de construcció del Nou Dipòsit del

Turó
17  Autoritzant als Gels per poder fer la recollida d’ampolles de cava
17  Declarant extingida una llicència
17  Notificant tràmit d’audiència en un expedient de R. Patrimonial
17  Notificant tràmit d’audiència en un expedient de R. Patrimonial
17  Declarant que la responsabilitat sobre un accident era de l’empresa que

feia les obres
17  Notificant el tràmit d’audiència en un expedient de R. Patrimonial
17  Estimant la petició de R. Patrimonial
17  Estimant la petició de R. Patrimonial
17  Declarant extingida una llicència per trasllat a un altre emplaçament
17  Aprovant la liquidació per taxa de tancament de carrers
17  Aprovant la liquidació per taxa de tancament de carrers
17  Alta padró d’habitants
17  Alta padró d’habitants
17  Alta per omissió al padró d’habitants
17  Concessió d’informació a Sorea
20  Comunicant als veïns la situació d’un restaurant
20  Autorització a Gas Natural
20  Autorització a Gas Natural
20  Autorització a Gas Natural
20  Autorització a Gas Natural
20  Autorització a Gas Natural
20  Autorització a Gas Natural
20  Autorització a Gas Natural
20  Autorització a Gas Natural
20  Autorització a Gas Natural
20  Concessió llicència d’activitats classificades
20  Incorporant un canvi en una llicència d’activitat d’una aparcament
20  Concessió llicència d’ocupació
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20  Aprovant una parcel·lació
20  Alta padró d’habitants
21  Aprovant una despesa
21  Autorització a telefònica
21  Aprovant una relació de crèdits incobrables
21  Aprovant relació liquidacions per ocupació de via pública
21  Concessió de subvenció al Centre excursionista – expedició Aconcagua
21  Concessió de subvenció a Futbol Sala – despeses generals
21  Concessió de subvenció al GRIMM
21  Concessió de subvenció al Moto Club S.C. – despeses generals
21  Concessió de subvenció al Moto Club S.C. – IX Campionat resistència Terra

50 c.c.
21  Concessió subvenció al Club Esportiu Pitres – Torneig Futbol Vila de

S.Celoni
21  Aprovant una despesa
21  Aprovant beques de menjador i llibres
21  Aprovant relació d’alumnes desembre Centre Municipal d’Expressió
21  Alta per omissió al padró d’habitants
21  Alta per omissió al padró d’habitants
21  Prenent coneixement d’un informe d’Intervenció gestió econòmica F.Major
21  Aprovant el pressupost estimatiu de les festes de Nadal i Reis
22  Autoritzant allargar l’horari de tancament la nit de Reis a Discoteca 4
22  Concessió de llicència d’activitats
22  Alta padró d’habitants
22  Alta padró d’habitants
23  Autoritzant allargar l’horari les festes de Nadal i Reis al Berlin
23  Autoritzant allargar l’horari les festes de Nadal i Reis a Canela SCP
23  Contractació d’una tècnic mig
23  Contractació d’una administrativa
23  Contractació d’una auxiliar administrativa
23  Contractació d’un peó
23  Autoritzant al CUP a instal·lar una taula informativa a la pl. de la Vila
23  Autoritzant el canvi de titularitat de drets funeraris
23  Autoritzant el canvi de titularitat de drets funeraris
23  Concessió de gratificacions a diferent personal
23  Denegant una sol·licitud de gual
23  Concessió d’un complement de productivitat a diferent personal
23  Autoritzant allargar l’horari de tancament a Xavorna Musical
23  Concessió de subvenció a Club de Bàsquet la Salle – despeses generals
23  Concessió de subvenció a Club Patí Sant Celoni – despeses generals
23  Concessió de subvenció a Penya Barcelonista S.Celoni – despeses generals
23  Concessió de subvenció a Pena Barcelonista –monitors Futbol Base
23  Alta padró d’habitants
23  Alta per omissió padró d’habitants
24  Autoritzant a Plataforma Solidària Arrels a col·locar dues pancartes
24  Aprovant una factura de Cèdia
24  Concessió d’una subvenció a la UBIC
24  Alta padró d’habitants
24  Alta padró d’habitants
24  Alta padró d’habitants
24  Alta per omissió al padró d’habitants
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24  Alta per omissió al padró d’habitants
24  Aprovant relació de factures
24  Prenent coneixement d’un informe d’Intervenció  gestió econòmica F.Major

de la Batllòria
27  Alta padró d’habitants
27  Alta per omissió al padró d’habitants
27  Alta per omissió al padró d’habitants
28  Estimant una reclamació feta a l’Ajuntament
28  Declarant un vehicle com a residu sòlid urbà
28  Alta padró d’habitants
28  Alta padró d’habitants
28  Alta padró d’habitants
28  Alta padró d’habitants
28  Alta per omissió al padró d’habitants
29  Alta padró d’habitants
29  Alta padró d’habitants
29  Alta padró d’habitants
29  Alta padró d’habitants
29  Alta padró d’habitants
30  Acord sobre la posta en servei amb retard de vehicles de C.Barcelonesa
30  Alta padró d’habitants
30  Alta padró d’habitants
30  Alta padró d’habitants
30  Alta per omissió al padró d’habitants
30  Concessió de drets funeraris
31  Aprovant una despesa
31  Concessió de subvenció a Futbol Sala Afin
31  Concessió de subvenció a A.C. Quico Sabaté
31  Concessió de subvenció al C.E. Sant Celoni
31  Concessió de subvenció a CRJE Alastor
31  Aprovant la realització d’una aportació al Fons Català de Cooperació pels

afectats pel Tsunami
31  Concessió d’una subvenció a la Fundació Xarxa
31  Concessió d’una subvenció a Club Handbol
31  Concessió d’una subvenció a l’ADF Forèstec
31  Concessió d’una subvenció a l’Associació Montseny-Guilleries
31  Concessió d’una subvenció a la Societat de Caçadors
31  Concessió d’una subvenció al GRIMM
31  Concessió d’una subvenció a l’Agrupament Escolta i Guia Erol “La Salle”
31  Alta padró d’habitants
31  Alta padró d’habitants
31  Alta padró d’habitants
31  Canvis de domicili
31  Alta per omissió al padró d’habitants
31  Alta per omissió al padró d’habitants
31  Alta per omissió al padró d’habitants
31  Alta per omissió al padró d’habitants
31  Contractació de serveis de consultoria per a l’Agenda 21
31  Aprovant certificació 1 C. Deumal per obres addicionals a les Torres
31  Aprovant una despesa per un mòdul de bar per al Camp d’Esports
31  Prenent coneixement d’un informe d’Intervenció gestió F. Major novembre
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31  Aprovant l’expedient de contractació per treballs reasfaltat Dos de Maig i
Rajoleria

31  Aprovant l’expedient de contractació per treballs de reasfaltat Grup Escolar
31  Aprovant l’expedient de contractació per treballs de reasfaltat Pl. Bestiar i

J.Alfaras
31  Aprovant contractació treballs sanejament de la façana de la Biblioteca
31  Aprovant transferències de crèdit

LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE SEGURETAT
CIUTADANA DURANT EL MES DE DESEMBRE DE 2004

3 Desestimar recurs d’expedient Sr. Juan Cortina Crous
3 Estimar recurs d’expedient Sra. Maria Teresa Costa Tolosa
20 Estimar recurs d’expedient Sra. Maria Monica Bellavista Vega
22 Resolució sancionadora lot 409

7.- DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS DE PERSONAL
REALITZADES PER L’ALCALDIA EN EL MES DE DESEMBRE DE 2004.

Vist l'expedient instruït per a donar compte de les contractacions urgents
de diferent personal realitzades durant el mes de desembre de 2004.

Atès que durant el mes de desembre de 2004 s'ha procedit a la
contractació del següent personal:

- Un tècnic Superior per a l’àrea d’Entorn per realitzar el servei de
redacció de la modificació puntual del Pla General que faci possible
aquesta actuació a la porta de ponent i de millora d'accés a la població.

- Una educadora de carrer per realitzar el servei de substitució del
treballador Enric Pujol metre duri la IT del mateix.

- Una auxiliar administrativa per realitzar suport administratiu per a
l’adequació dels serveis de l’equipament del safareig al nou
organigrama de l’Ajuntament.

- Dos peons per realitzar tasques de servei de manteniment de les
instal·lacions esportives municipals i preparació dels espais esportius
per a l’ús de les mateixes.

- Una tècnic mig per a la millora i implementació de la nova Oficina
d’Atenció Ciutadana.

- Una administrativa per realitzar la creació de la base de dades SIG.
- Una auxiliar administrativa per realitzar suport a l’administració en

general.
- Un peó per realitzar la millora de la xarxa d’il·luminació pública i

manteniment d’enjardinaments.

Atès que l'Alcaldia per raons de màxima urgència ha procedit a la
contractació del personal descrit anteriorment.

Atès allò establert a l'article 298.3 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril,
municipal i de règim local de Catalunya, sobre contractació urgent de
personal.

L'Alcaldia dóna compte al Ple de la contractació temporal del següent
personal, i la corporació se’n dóna per assabentada:
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F. Xavier Fàbregas Tomàs Tècnic Superior
Sílvia Cantallops Jiménez Educadora de Carrer
Montserrat Guitart Sala Auxiliar Administrativa
Francisco Sànchez Requena Peó
Bonifacio Màrquez de la Torre     Peó
Ana Maria Ayllo Mohino Tècnic Mig
Eulàlia Silvente Bach Administrativa
M. Elena Asensio Hortelano Auxiliar Administrativa
Xavier Sadarangani Millet Peó

8.- PRECS I PREGUNTES.

El regidor Francesc Deulofeu formula la següent pregunta:

Demanem la resposta a les preguntes que vam fer el darrer ple ordinari
que no ens han arribat.

Contesta el Sr. alcalde dient que ja en prenen nota i que es contestaran
per escrit com més aviat millor.

I en no haver-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió,
essent les 23,30  hores de la nit i s'estén la present acta de la que jo, el
secretari municipal, en dono fe.

       L’alcalde     El secretari
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