
 

 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 

DEL DIA 22 DE MARÇ DE 2007 
 

 
 
 
 
 
Sant Celoni, 22 de març de 2007   
 
Es reuneixen al saló de sessions de la casa consistorial a les 22:05 hores del 
vespre, en primera convocatòria i sota la presidència de l’alcalde Joan Castaño 
Augé, a l'objecte de portar a terme una sessió extraordinària del Ple de 
l'Ajuntament, les regidores M. Lourdes Donado Riera i Josefa Lechuga Garcia, els 
regidors Jordi Arenas Vilà, Josep Capote Martín, Francesc Garcia Mundet, Raül 
Casado Jiménez, Josep M. Bueno Martínez, Miquel Vega Vega, Emili Bosch Oliveras, 
Francesc Deulofeu Fontanillas, Carles Mas Lloveras, Jordi Cuminal Roquet, Miquel 
Negre Sánchez, Josep Alsina Lloreda, Ramon Segarra Montesó i Josep M. Pasqual 
Arenas, assistits pel secretari de la corporació José Luis González Leal i amb la 
presència de l’interventor accidental Joan Muntal Tarragó. 
 
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 DEFINITIVA, SI S’ESCAU, DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE 
L’EDIFICI DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL – CDIAP – SAM.  
 
El Sr. alcalde explica que es porta a aprovació del Ple l’aprovació definitiva del 
projecte constructiu de l’edifici que ha de contenir l’Escola bressol municipal, el 
Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) que ara s’ubica al 
local de la Mútua Cyclops, i el Servei d’atenció multiprofessional (SAM) que s’està 
prestant a les escoles des de l’edifici municipal del carrer Santa Fe. 
  
L’Escola bressol constarà de 8 aules amb 122 places. El passat 23 de febrer va 
arribar la resolució del director general d’educació aprovant la creació de la llar 
d’infants pública a Sant Celoni i donant el vistiplau a aquest projecte constructiu, 
redactat per l’equip d’arquitectes de Petritxol 6 SCP, amb el que es pretén donar 
resposta a les necessitats de la població i a la voluntat política de posar en marxa 
una escola bressol municipal a Sant Celoni.  
 
Intervé el Sr. Casado per indicar que aquest projecte s’ha treballat conjuntament 
amb tota la comunitat educativa del municipi: hi han participat els directors i 
directores de les escoles, tan públiques com concertades, el Consell escolar 
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municipal i diferents membres de l’àmbit educatiu. Això és remarcable i important. 
 
Després d’aquestes intervencions i, 
 
Vist de nou l’expedient instruït per a l’aprovació del projecte tècnic d’obres 
ordinàries de construcció de l’edifici d’escola bressol, CEDIAP i SAM a Sant Celoni. 
 
El referit projecte tècnic redactat pels arquitectes Eduard Prats Nadal i Pere Ramos 
Pascual, representants de Petritxol 6 Arquitectes SCP, va ser aprovat inicialment 
pel Ple municipal en sessió del dia 27 de desembre de 2006, amb un pressupost 
l’import del qual puja la quantitat de 3.414.319,49 €. 
 
En relació a l’informe favorable de 8 de novembre de 2005 emès per l’Agència 
Catalana de l’Aigua envers l’estudi d’inundabilitat de la riera del Pertegàs, el dia 5 
de gener de 2007 es va notificar l’aprovació inicial d’aquest projecte a l’Agència 
Catalana de l’Aigua. 
 
L’anunci d’informació pública s’ha publicat en el diari el Periódico del dia 12 de 
gener de 2007, en el Butlletí Oficial de la Província número 16 de 18 de gener de 
2007 i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 4803 de 19 de 
gener de 2007. 
 
Consta a l’expedient certificat del secretari de la corporació conforme el projecte ha 
estat exposat al públic durant el termini de trenta dies i no s’ha presentat cap 
al·legació al respecte. 
 
El dia 8 de gener de 2007 el veterinari oficial va emetre informe de protecció de la 
salut en relació al projecte, on fa constar que l’activitat no serà susceptible de 
produir efectes negatius significatius sobre la salut i indica una sèrie de condicions. 
 
El dia 12 de febrer de 2007 el tècnic de prevenció de la Direcció General de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació va emetre informe al respecte on fa constar que la 
documentació presentada reuneix les condicions de seguretat contra incendis que 
demana la legislació vigent per poder exercir l’activitat, sempre que es compleixin 
les mesures de protecció contra incendis previstes al projecte i les proposades pels 
Serveis Tècnics municipals i/o comarcals. 
 
La Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu del Departament d’Educació 
va trametre el dia 23 de febrer de 2007 la resolució del director general per la qual 
es va aprovar el projecte de centre de creació de la llar d’infants pública de Sant 
Celoni, ubicada al carrer Pere Ferrer, 15, amb una capacitat màxima de 8 unitats i 
122 llocs escolars. 
 
Paral·lelament es tramita l’expedient per l’adequació de l’activitat municipal 
d’escola bressol CEDIAP i SAM a la LIIAA i donar viabilitat a l’ús educatiu i 
administratiu i social, per la qual cosa es tramitaran els esmentats informes al 
Consell Comarcal del Vallès Oriental i es sol·licitarà l’informe de la Ponència 
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comarcal de l’activitat. 
 
El projecte té la consideració d’obra ordinària i li és d’aplicació l’article 218 de la Llei 
8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya i 9.3 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 
 
Segons allò assenyalat a l’article 219 de la Llei de règim local i municipal de 
Catalunya i vistos els informes que figuren a l’expedient. 
 
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Personals, per unanimitat, el Ple 
municipal ACORDA: 
 
Aprovar definitivament el projecte executiu de l’edifici d’escola bressol, CEDIAP i 
SAM redactat pels arquitectes senyors Eduard Prats Nadal i Pere Ramos Pascual 
representants de l’empresa Petritxol 6 Arquitectes SCP, el pressupost del qual puja 
la quantitat de 3.414.319, 49 €. 
 
 
2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD D’ACCEPTACIÓ DE LES AJUDES 
PROCEDENTS DEL PUOSC PER AL FINANÇAMENT DEL PROJECTE “ESCOLA 
BRESSOL I CENTRE CÍVIC MUNICIPALS” 
 
Intervé el Sr. alcalde per explicar que la subvenció de 300.000 € atorgada pel Pla 
únic d’obres i serveis de Catalunya ens ajudarà a fer front a una inversió tan 
important com és la construcció de l’Escola bressol municipal. D’acord amb la 
normativa del PUOSC, cal procedir a l’acceptació d’aquesta subvenció i comunicar-
ho posteriorment a la Generalitat de Catalunya. 
 
Després d’aquesta intervenció i atès que: 
 
Per Decret GAP/360/2006, de 20 de febrer de 2006, pel qual es fa l’atribució inicial 
de l’anualitat 2006 del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC), s’ha 
assignat a l’Ajuntament de Sant Celoni una subvenció de 300.000 € per a l’actuació 
anomenada “Escola Bressol i centre cívic municipals”, amb el número de referència 
2006/1041, programa PG. 
  
D’acord amb les bases d’execució del PUOSC per al quadrienni 2004-2007, cal que 
l’ens beneficiari accepti les ajudes i normativa aprovada per desenvolupar el pla, 
alhora que es designa la direcció facultativa de l’obra objecte de subvenció. 
 
Per normativa del PUOSC és necessari que el Ple de la corporació accepti els ajuts, 
als efectes de la seva justificació i percepció. 
 
A la vista d’aquests antecedents, a proposta de la Comissió informativa de Serveis 
Comunitaris, per unanimitat, el Ple municipal ACORDA:  
 
1. Acceptar la subvenció d’import 300.000 € inclosa en el Pla únic d’obres i serveis 
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de Catalunya, anualitat 2006, per a l’actuació anomenada “Escola Bressol i centre 
cívic municipals”. 
 
2. Acceptar la normativa aprovada per desenvolupar el Pla. 
 
3. Considerar garantida la capacitat de gestió administrativa i tècnica d’aquesta 
Corporació perquè les obres s’executin amb normalitat, i designar com a director 
facultatiu de les obres el senyor Jaume coris i Veray, arquitecte municipal, amb 
DNI número 43.670.425-A i número de col·legiat oficial 26830-5. 
 
4. L’Ajuntament de Sant Celoni es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, 
qualsevol incidència que sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva 
execució. 
 
5. Comunicar aquests acords al Departament de Governació i Administracions 
Públiques de la Generalitat de Catalunya, als efectes de gestió de la subvenció 
atorgada. 
 
 
3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, QUE 
COMPREN ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS, 
PER L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE LLAR D’INFANTS – CDIAP – SAM 
 
Intervé el Sr. alcalde i explica que en aquest punt es tracta d’aprovar l’expedient 
de contractació que farà possible l’execució de les obres de construcció de l’edifici 
de l’Escola bressol municipal, el Centre de desenvolupament infantil i atenció 
precoç (CDIAP) i el Servei d’atenció multiprofessional (SAM). Simultàniament a 
l’aprovació del Plec de clàusules, s’obrirà el període de licitació del concurs, es 
valoraran les pliques presentades i s’adjudicarà el contracte a l’oferta més 
avantatjosa. 
 
Pren la paraula el Sr. Alsina i diu que pel grup municipal d’ERC la construcció de 
l’Escola bressol és un dels projectes més importants d’aquesta legislatura, i 
constitueix un dels eixos principals que l’equip de govern s’havia marcat com a 
objectiu. Des de començaments d’aquest mandat fins ara, que som gairebé al final, 
l’equip de govern no ha deixat de treballar en tota una sèrie de projectes. La 
construcció de l’escola bressol municipal donarà servei a més d’un centenar de 
nens de 0 a 3 anys. Era –diu- un dels projectes prioritaris que figuraven tant en el 
programa electoral d’ERC, com en l’Acord de Govern d’Entesa de l’Ajuntament de 
Sant Celoni i ara finalment tirarà endavant. 
 
Intervé el Sr. Deulofeu i manifesta que per al grup municipal de CiU tots aquells 
projectes d’atenció a les persones (en aquest cas, d’atenció als infants) també són 
prioritaris i importants. Òbviament –diu- la construcció de l’Escola bressol també 
figurava al nostre programa electoral. Probablement ens hauria agradat que se li 
hagués donat més celeritat, però, en tot cas, hi estem totalment d’acord i per això 
el nostre vot serà favorable. 
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El Sr. Casado indica que l’Escola bressol estarà formada per 8 unitats escolars: 2 
unitats per a infants menors d’1any, 2 per a infants de 1 a 2 anys i 4 per a infants 
de 2 a 3 anys. Quan es posi en funcionament, l’Ajuntament rebre un ajut anual de 
la Generalitat de Catalunya de 5.000 € per alumne. Cal remarcar que aquest ajut 
era abans de 1.800 € per alumne, i afortunadament per nosaltres s’ha vist 
incrementat substancialment. 
 
El Sr. alcalde diu que, gràcies a aquests importants ajuts de la Generalitat de 
Catalunya, els ajuntaments ens veiem amb més capacitat d’entomar projectes com 
aquest, que requereixen una gran inversió i un elevat cost de manteniment 
posterior. Afortunadament l’actual govern de la Generalitat, amb una visió més 
municipalista, ha triplicat pràcticament els ajuts per a la creació de places escolars 
d’educació infantil Això fa més suportable per als municipis poder oferir un servei 
d’atenció a les persones tant important com el és aquest. 
  
Després d’aquestes intervencions i, 
 
L’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local 
atorga competència als Ajuntaments per a la promoció de tota classe d’activitats i 
prestació de tota classe de serveis públics que contribueixin a satisfer les 
necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.  
 
El mateix precepte, al seu apartat 2.k) i n) contempla la possibilitat de la prestació 
de serveis socials i culturals, així com la participació en la programació de 
l’ensenyament i la cooperació amb l’administració educativa per a la creació, 
construcció i sosteniment dels centres docents públics.  
 
El municipi de Sant Celoni no disposa d’oferta pública o sostinguda amb fons 
públics per atendre l’escolarització de la població de 0 a 3 anys. Per això, 
l’Ajuntament de Sant Celoni té interès de promoure la creació de 82 places escolars 
de primer cicle d’educació infantil en un centre docent de titularitat municipal.  
 
L’article 15.1 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableix que 
les administracions públiques promouran un increment progressiu de l’oferta de 
places públiques en el primer cicle. Així mateix coordinaran les polítiques de 
cooperació entre elles i amb altres entitats per a assegurar l’oferta educativa en 
aquest cicle. A tal fi, determinaran les condicions en les quals podran establir-se 
convenis amb les corporacions locals, altres Administracions i entitats privades 
sense fins de lucre. 
 
Per l’Ordre EDC/236/2005, de 26 de maig, el Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya obre convocatòria pública per a la concessió de 
subvencions per a la creació i la consolidació de places per a infants de 0 a 3 anys 
en centres de titularitat municipal, on, dins les seves bases reguladores, s’exigeix 
que l’Ajuntament es comprometi a executar les obres si es concedeix la subvenció 
del Departament d’Educació.  
 
Als efectes, l’Ajuntament de Sant Celoni va presentar el projecte de centre 
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d’educació infantil de dues línies, 8 unitats i 122 alumnes, per donar servei a la 
població de Sant Celoni, així com sol·licitar l’obtenció de subvenció per part de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
El projecte constructiu de l’edifici de la llar d’infants municipal – CDIAP – SAM, 
redactat pels senyors Eduard Prats Nadal i Pere Ramos Pascual, arquitectes 
associats de Petritxol 6 Arquitectes SCP, aprovat inicialment pel Ple de la corporació 
en sessió de 27 de desembre de 2006, ha estat exposat al públic pel termini 
legalment previst amb la inserció d’edictes als diaris oficial corresponents sense 
que s’hagin presentat al·legacions. 
 
El projecte s’ajusta a les determinacions del Text refós de la revisió del Pla general 
d’ordenació aprovat el 18 de juny de 1997, pel que fa al règim urbanístic del sòl i la 
qualificació urbanística. 
 
Les administracions locals tenen plena capacitat per a contractar qualsevol obra 
que sigui necessària per a la consecució de les finalitats que tenen encomanades 
per la llei i, d’acord amb la legislació aplicable, la competència per a la contractació 
d’aquesta obra correspon al Ple municipal.  
 
Atès allò que disposa l’article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, podran 
adquirir-se compromisos de despeses que hagin d’estendre’s a aquell exercici en 
què s’autoritzin, sempre que la seva execució s’iniciï en el propi exercici i es tracti, 
entre d’altres, de despeses referides a inversions, sempre que el número 
d’anualitats no excedeixi de quatre. 
 
Com sigui que les obres que es contracten s’iniciaran en el segon semestre de 2007 
és preveu, atesa la seva durada de 12 mesos, que s’estengui durant l’exercici de 
2008; al pressuposat municipal es preveu que la despesa que representa la seva 
execució tingui caràcter de plurianual, de conformitat amb el següent detall: 
 

− Exercici de 2007.................................................................... 1.127.783,00 € 
− Exercici de 2008.................................................................... 2.286.536,49 € 

 
Atès que l’article 174.25 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, disposa que el 
Ple de la corporació pot ampliar els percentatges de despesa a imputar als exercicis 
futurs que es consignen a l’apartat 3 del mateix precepte, s’acorda la modificació 
del percentatge corresponent a l’exercici de 2008. 
 
Vistos els informes emesos pel secretari i l’interventor municipals. 
 
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Personals, per unanimitat, el Ple 
municipal ACORDA: 
  
1. Aprovar l’expedient de contractació, que conté el plec de clàusules 
administratives particulars corresponent, per a l’execució de les obres 
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contemplades al projecte constructiu de l’edifici de la llar d’infants municipal – 
CDIAP – SAM, redactat pels senyors Eduard Prats Nadal i Pere Ramos Pascual, 
arquitectes associats de Petritxol 6 Arquitectes SCP, i procedir a la seva exposició 
pública pel termini de vint dies per tal que es puguin presentar reclamacions, 
prèvia publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província i al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
2. Simultàniament, dins el termini d’exposició del Plec de clàusules administratives 
particulars s’anunciarà la licitació en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, si bé la licitació s’ajornarà en el supòsit que 
es presentin reclamacions contra el referit Plec de clàusules. 
 
3. Aprovar, de conformitat amb l’article 155.5 de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals, la modificació del percentatge del 
crèdit que es pot destinar durant l’any 2008 a finançar la referida obra, el qual 
s’estableix en el 202,7461391%. 
 
4. Als efectes, el finançament de l’execució plurianual de les obres comprendrà dos 
exercicis, d’acord amb el següent detall: 
 

− Exercici de 2007.................................................................... 1.127.783,00 € 
− Exercici de 2008.................................................................... 2.286.536,49 € 

 
5. D’acord amb el punt precedent, serà necessari consignar al pressupost 
corresponent a l’exercici de 2008 una partida per inversions suficient per al 
finançament de l’execució de la part del contracte prevista per a la segona 
anualitat, la qual s’haurà de finançar bé amb recursos propis o mitjançant la 
concertació d’operacions de crèdit amb aquesta finalitat. 
 
6. Habilitar el senyor alcalde o persona en qui delegui als efectes de que pugui 
signar quanta documentació sigui adient a l’efectivitat dels acords presos. 
El Sr. alcalde comunica que queda aprovat aquest expedient, que seguirà el seu 
curs per tal d’adjudicar l’obra amb el temps necessari de publicació, presentació 
d’ofertes, anàlisi de les ofertes i finalment adjudicació. 
 
 
4. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PROJECTE D’ESTABLIMENT DEL 
SERVEI PÚBLIC DE BAR AL CAMP MUNICIPAL D’ESPORTS DE SANT CELONI  
 
Pren la paraula el Sr. alcalde i explica que, abans de contractar la gestió d’un servei 
públic nou, cal aprovar-ne el projecte d’establiment, tal com s’ha fet amb l’Escola 
de música o la piscina coberta. Les obres de reforma del camp municipal d’esports, 
que estan en fase d’execució, preveuen la construcció d’un bar per donar servei als 
usuaris de la zona d’equipaments esportius (camp de futbol, pista coberta, pista 
descoberta i pavelló) i al públic en general. Posteriorment, la concessió del servei 
es farà per concurs públic, tal com estableix la normativa i com ja s’ha fet amb 
altres serveis municipals.  
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Després d’aquesta intervenció i atès que: 
 
Per resolució de l’Alcaldia de data 19 de setembre de 2002 es va aprovar 
definitivament el projecte executiu per a la “Reordenació del camp d’esports de 
Sant Celoni” redactat per l’arquitecte Josep Lluís Bolao Baró, del qual s’ha executat 
la fase I. 
 
La Junta de Govern Local, en sessió del dia 8 de març de 2006, va aprovar 
l’expedient de contractació per a l’execució de les obres contemplades a la separata 
del projecte de Reordenació del camp d’esports de Sant Celoni, “Coberta de la zona 
de les noves grades i tribuna superior”, aprovada inicialment en sessió de la Junta 
de Govern de 9 de febrer de 2006 amb un import de 179.109,58 €, IVA inclòs. 
 
Les obres contemplen la construcció d’un espai destinar a bar restaurant al servei 
dels usuaris de les instal·lacions i també del públic en general. 
 
Un cop hagi estat construït aquest espai, l’Ajuntament de Sant Celoni vol engegar 
la prestació del servei, per la qual cosa, com per a tot nou servei municipal, és 
necessari, de conformitat amb la legislació aplicable, procedir a la redacció i 
aprovació del projecte d’establiment.  
 
Vistos els informes de la Secretaria i de la Intervenció municipals i a la vista de 
l’expedient instruït a l’efecte, a proposta de la Comissió informativa de Serveis 
Personals, per unanimitat, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Aprovar inicialment del projecte d’establiment del servei públic de bar al camp 
municipal d’esports de Sant Celoni. 
 
2. Exposar al públic aquest acord juntament amb el projecte d’establiment del 
servei i la resta de l’expedient per un termini de 30 dies a comptar de l’endemà de 
la darrera inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província, Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i tauler d’edictes de la corporació als efectes 
de que tot aquell que estigui interessat pugui presentar quantes al·legacions i 
suggeriments consideri escaients.  
 
3. Donar audiència per igual termini a tot aquell que ostenti la condició 
d’interessat, amb notificació personal d’aquesta acord.  
 
4. Determinar que, en cas que no es presenti cap al·legació, s’entendrà aquest 
acord pres definitivament així com definitivament aprovat el projecte d’establiment 
del servei.  
 
5. Habilitar el senyor alcalde o persona en qui delegui als efectes de què pugui 
signar quanta documentació sigui procedent per a l’efectivitat dels acords presos.  
 
 
5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ A 
SUBSCRIURE ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI I L’ AJUNTAMENT 
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DE FOGARS DE MONTCLÚS PER A LA COL·LABORACIÓ EN EL 
FINANÇAMENT DEL FUNCIONAMENT DEL CENTRE MUNICIPAL 
D’EXPRESSIÓ – ESCOLA DE MÚSICA DE SANT CELONI 
 
Intervé el Sr. alcalde i explica que la posada en marxa de l’Escola municipal de 
música responia a la voluntat de l’Ajuntament de Sant Celoni d’oferir aquest servei 
a la població de Sant Celoni i, alhora, fer-lo extensiu a altres municipis del Baix 
Montseny. Es va fer una reunió amb els diferents ajuntaments de la zona i se’ls va 
oferir la possibilitat d’establir convenis de col·laboració per fer un esforç compartit 
de manera que els alumnes d’altres municipis paguessin una quota igual a la que 
paguen els alumnes de Sant Celoni. La resta seria aportada pels ajuntaments 
respectius. En aquest sentit, ja s’ha signat un conveni amb l’Ajuntament de 
Campins i ara es proposa signar-lo amb l’Ajuntament de Fogars de Montclús (el Ple 
d’aquest ajuntament ja ho ha aprovat i ara ens toca a nosaltres). 
 
El conveni que es proposa aprovar ha d’afavorir a 3 alumnes, amb edats 
compreses  entre els 4 i els 16 anys, que és l’etapa d’educació musical 
subvencionada per la Generalitat de Catalunya. Durant el primer curs de l’Escola de 
música no es va rebre cap ajut, però actualment l’aportació de la Generalitat 
cobreix un terç del cost total per alumne. És a dir, l’Ajuntament de Sant Celoni 
n’assumeix un terç, la Generalitat un altre terç i els pares dels alumnes (o els 
mateixos alumnes, si són majors d’edat) el terç restant del cost global. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que: 
 
L’Ajuntament ha implantat el servei cultural “Centre Municipal d’Expressió – Escola 
de Música” que va entrar en funcionament el mes d’octubre de 2004. 
 
Els costos de funcionament del centre es financen a través de la percepció de la 
taxa corresponent aprovada pel Ple de la corporació. 
 
Per al curs 2006–2007 les taxes del centre estan aprovades per l’òrgan competent i 
publicades al Butlletí Oficial de la Província número 176, de 25 de juliol de 2006, la 
tarifa de les quals conté una estructura diferenciada, més elevada respecte dels 
inscrits procedents d’altres municipis diferents de Sant Celoni.  
 
La rodalia dels dos municipis propicia que diversos veïns de Fogars de Montclús  
s’hagin matriculat i assisteixin al centre. 
 
L’Ajuntament de Fogars de Montclús ha manifestat a l’Ajuntament de Sant Celoni la 
voluntat de finançar la part diferencial de la taxa dels alumnes matriculats al centre 
i empadronats al municipi de Fogars de Montclús. 
 
A la vista dels antecedents consignats, a proposta de la Comissió informativa de 
Serveis Personals, per unanimitat, el Ple municipal ACORDA:  

 
1. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Celoni i 
l’Ajuntament de Fogars de Montclús per al finançament del funcionament del 
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“Centre Municipal d’Expressió – Escola de Música” de Sant Celoni. 
 
2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Fogars de Montclús per al seu 
coneixement i als efectes escaients.  
 
3. Habilitar el senyor alcalde o persona en qui delegui als efectes de què pugui 
signar quanta documentació sigui procedent per a l’efectivitat dels acords presos. 
 
 
6. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PROJECTE CONSTRUCTIU 
TITULAT: “PONT SOBRE LA TORDERA A LA BATLLÒRIA” 
 
El Sr. Capote explica que la construcció d’aquest pont és una reivindicació històrica 
de la gent de la Batllòria, que avui es materialitza administrativament. Segons el 
projecte redactat per Pedelta SL, el pont tindrà 100 metres de llargada i 7 metres i 
mig d’amplada; disposarà d’una sola via per a cotxes (regulada per un semàfor) i 
la resta (tres metres i escaig) serà per a vianants i bicicletes. Fa més de 30 anys ja 
existia un pont sobre la Tordera en aquest mateix lloc, però les rierades dels anys 
70 se’l van emportar. Aquest nou pont permetrà una connexió entre el nucli del 
poble de la Batllòria i el Montnegre. 
 
El Sr. Alsina diu que la construcció d’aquest pont és una de les actuacions que el 
Consell de Poble de la Batllòria va prioritzar des dels seus inicis, i és un altre dels 
compromisos que l’actual equip de govern va adquirir amb la ciutadania. Un cop 
redactat el projecte constructiu, avui s’inicia la seva tramitació administrativa 
perquè aquest pont sobre la Tordera, llargament reivindicat, sigui una realitat. Des 
del grup municipal d’ERC entenem que és un projecte més que s’avança en 
aquesta legislatura i, mica en mica, amb actuacions com aquesta, la Batllòria anirà 
millorant en serveis, com va millorant i creixent el municipi de Sant Celoni. 
 
El Sr. Capote indica que aquest nou pont es construirà en el mateix lloc on 
històricament estava el que es van emportar les aigües, és a dir, darrera del camp 
de futbol. El cost previst inicialment era de 1.100.000 €, però ara s’ha incrementat 
fins a quasi 1.500.000 €, que hauran de sortir de les arques municipals, tot amb la 
finalitat de fer un pont amb unes condicions constructives òptimes. S’ha de dir que 
el projecte també preveu expropiacions de terreny per valor de quasi 13.000 €. 
 
El Sr. Pasqual diu que, tant el pont de la Batllòria com l’Escola bressol, s’han 
projectat amb criteris de sostenibilitat. A l’Escola bressol s’ha fet un disseny 
bioclimàtic, amb energies renovables, i el pont de la Batllòria s’ha volgut que no fos 
exclusivament per a cotxes, sinó fer-lo agradable per a les persones i les bicicletes 
que vulguin accedir al Montnegre. Amb això –diu- distingim una manera de fer que 
la gent valorarà, i més quan amb el Pla especial de les zones de ribera la connexió i 
l’apropament entre Sant Celoni i la Batllòria serà molt més agraïda.  
 
El Sr. Deulofeu manifesta que el grup municipal de CiU recolza totalment la 
construcció d’aquest pont perquè és un projecte llargament reivindicat per la gent 
de la Batllòria. 
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Després d’aquestes intervencions i, 
 
Vist el projecte tècnic d’obres ordinàries d’execució d’un pont sobre el riu la Tordera 
al nucli de la Batllòria. 
 
Maria Requejo en nom de Pedelta SL, societat adjudicatària de la redacció del 
projecte va presentar el dia 23 de febrer de 2007 el projecte d’execució d’un pont 
sobre el riu la Tordera a la Batllòria, signat per l’enginyer de camins, canals i ports 
Juan A. Sobrino Almunia i l’enginyer civil Ricardo Ferraz. 
 
L’objecte del projecte és la definició d’un pont per a vehicles i vianants sobre el riu 
la Tordera al seu pas pel nucli de la Batllòria. La solució adoptada consta d’un pont 
mixt de 100 metres de longitud total i dos vanos de 50 metres amb una sola pilona 
central sobre la llera del riu. L’amplada és de 7,5 metres on s’ubica una calçada de 
3 metres d’amplada per a vehicles de carril únic i pas alternatiu controlat per 
semàfor i una vorera de 3 metres d’amplada per a vianants i bicicletes amb una 
barrera física de protecció. 
 
La finalitat del projecte és definir les obres per a l’execució del pont i l’adquisició del 
sòl necessari per portar-les a terme. El projecte té un pressupost d’execució per 
contracte de 1.429.431,91 €, amb expropiacions incloses. Les expropiacions i 
ocupacions temporals de terreny detallades en el projecte es troben valorades en 
12.468,45 €. 
 
L’enginyer municipal ha emès informe favorable del projecte, tot indicant que el 
termini d’execució s’haurà de prolongar de 5 a 8 mesos i que s’ha de sol·licitar 
l’informe preceptiu a la Agència Catalana de l’Aigua. 
 
L’empresa Pedelta SL ha comunicat que ha tramès a l’Agència Catalana de l’Aigua 
l’annex hidràulic del projecte. 
 
L’execució del projecte requereix l’expropiació forçosa dels béns i drets que consten 
al projecte, per la qual cosa la competència per a la seva aprovació correspon al Ple 
municipal a tenor de l’article 38 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals (ROAS), i l’Ajuntament actua en la seva doble condició d’expropiant i 
beneficiari. 
 
El procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals –especialment quan 
aquests porten aparellada l’expropiació forçosa de béns i drets- requereix la seva 
aprovació inicial, la submissió a informació pública per un període mínim de trenta 
dies i l’aprovació definitiva, segons l’article 37 del ROAS, i s’afegeixen, en el 
present supòsit, de forma cumulativa, els tràmits derivats de l’expropiació en curs, 
un dels quals s’ha de traduir en la notificació individual dels acords que s’adoptin a 
les persones directament afectades que apareixen identificades en la relació 
detallada de béns i drets a expropiar. 
 
El projecte esmentat conté, tal com determina l’article 31 del ROAS, una relació 
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detallada i valorada dels béns i drets que s’han d’expropiar amb identificació dels 
titulars. 
 
Per tot això, a proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 
unanimitat, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Aprovar inicialment el projecte d’execució d’un pont sobre el riu la Tordera a la 
Batllòria presentat per Pedelta SL, amb un pressupost de contracta de 
1.429.431,91 €; resta aprovada, amb la condició que s’allargui el termini 
d’execució a 8 mesos, alhora, en unitat d’acte i de forma inicial, la relació detallada 
de béns i drets que s’expropien i s’ocupen per a l’execució del projecte esmentat, 
relació que figura com a annex als presents acords i que conté les dades a què fa 
referència l’article 31 del ROAS, una de les quals consisteix en la valoració 
individualitzada dels béns i drets objecte d’expropiació i ocupació. 
 
2. Declarar la utilitat pública de l’execució del projecte d’obra municipal ordinària 
abans indicat, així com la necessitat d’ocupació dels béns i drets que apareixen 
identificats en la relació detallada a què fa referència l’apartat anterior a efectes 
d’expropiació i ocupació. 
 
3. Sotmetre el projecte esmentat –inclosa la relació detallada de béns i drets que 
s’expropien i ocupen, que en forma part- a informació pública, per un període de 
trenta dies hàbils comptadors des de l’endemà de la darrera publicació de l’anunci 
corresponent en el Butlletí Oficial de la Província, en el diari El Periódico i en el 
tauler d’edictes de l’Ajuntament de Sant Celoni, als efectes d’al·legacions i 
reclamacions sobre el projecte; i a efectes, alhora de corregir possibles errors en la 
relació de béns i drets que s’expropien i, per últim, per poder al·legar, si s’escau, el 
que es consideri pertinent sobre la procedència de l’ocupació o disposició dels béns 
o drets esmentats o del seu estat material o legal. 
 
4. Notificar personalment els presents acords a tots els titulars de béns i drets a 
expropiar que consten en la corresponent relació, fent els advertiments i 
oferiments que es desprèn dels articles 19 de la Llei d’expropiació forçosa i 18 del 
seu Reglament. 
 
Alhora, es posarà en coneixement dels titulars de béns i drets a ocupar i a 
expropiar que, dins dels 10 dies hàbils següents al de la recepció de la notificació 
dels presents acords, han d’acreditar davant aquest Ajuntament la titularitat 
d’aquests béns o drets. Dins del mateix termini, els titulars també han de presentar 
l’últim rebut de l’impost sobre béns immobles o, si s’escau, el certificat estès per la 
Gerència del Cadastre, atès el que disposen els articles 50 i següents de la Llei 
estatal 13/1996, de 30 de desembre, amb l’advertiment que l’incompliment 
d’aquest requeriment pot portar aparellades les sancions que preveu l’article 54 de 
la llei esmentada. 
 
En qualsevol cas, la inobservança dels requeriments anteriors no produirà la 
paralització del procediment expropiatori. 
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~~~~~~~~~~ 
 
ANNEX - Relació detallada dels béns i drets que s’expropien: 
 
Finca número 1: 
 
Ubicació: Pla de la Batllòria 
 
Propietari: Ajuntament de Sant Celoni 
Adreça: Plaça de la Vila, 1 
 
Titulars d’altres drets: ningú 
Naturalesa (qualificació urbanística): sòl urbà 
Referència Cadastral dels terrenys: 24848 
 
Dades registrals: 
Volum 1692, llibre 164 de Sant Celoni, foli 25, finca 9597 
 
Expropiació: 
Superfície objecte d’expropiació: 210,28 m2 
Valoració dels béns i drets: 9462,60 € 
Destinació o afectació dels béns i drets: sistema viari. 
 
Finca número: 2 
 
Ubicació: Polígon 33 parcel·la 10, Pla de la Batllòria 
 
Propietària: Rosario Fugarolas Casas 
Adreça: c/ Orsavinyà, 11, 1r 1a de la Batllòria 
 
Propietària: Ana M. López Fugarolas,  
Adreça: c/ Escoles, 16 de la Batllòria 
 
Propietària: Roser López Fugarolas,  
Adreça: Urb. Boscos de la Batllòria de Riells Viabrea 
 
Titulars d’altres drets: ---- 
Naturalesa (qualificació urbanística): sòl rústec 
Referència cadastral dels terrenys: 08201A033000100000RO 
 
Expropiació: 
Superfície objecte d’expropiació: 123,37 m2 
Valoració dels béns i drets: 740,22 €. 
Destinació o afectació dels béns i drets: sistema viari. 
 
Ocupació temporal: 
Superfície objecte d’ocupació temporal: 1.336,45 m2 
Valoració dels béns i drets: 801, 87 €. 
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Finca número: 3 
 
Ubicació: Polígon 33 parcel·la 106, Pla de la Batllòria 
 
Propietària: Rosario Fugarolas Casas 
Adreça: c/ Orsavinyà, 11, 1r 1a de la Batllòria 
 
Propietària: Ana M. López Fugarolas,  
Adreça: c/ Escoles, 16 de la Batllòria 
 
Propietària: Roser López Fugarolas,  
Adreça: Urb. Boscos de la Batllòria de Riells Viabrea 
 
Titulars d’altres drets: ---- 
Naturalesa (qualificació urbanística): sòl rústec 
Referència cadastral dels terrenys: 08201A033000100000RO 
 
Expropiació: 
Superfície objecte d’expropiació: 243,96 m2 
Valoració dels béns i drets: 1.463,76 €. 
Destinació o afectació dels béns i drets: sistema viari. 
 
 
7. DACIÓ DE COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2006 
 
Pren la paraula el Sr. Garcia i explica que la liquidació del pressupost de l’any 
passat, tancat a data 31 de desembre de 2006, ha donat un romanent positiu de 
1.309.000 €. 
  
Intervé el Sr. alcalde per destacar que el pressupost de 2006 ha resultat un 
pressupost equilibrat, que es tanca amb un superàvit de tresoreria d’1.309.000 €, 
quantitat que farà possible, d’entrada, fer front a despeses d’inversions 
compromeses dins l’any 2006, però que s’executaran dins de 2007, i també fer 
front a una part de la despesa corrent. 
 
Hem de tenir en compte que aquesta xifra serà encara més alta perquè durant 
l’actual 2007 arribarà una subvenció de 304.000 € de la Diputació de Barcelona per 
les obres del camp municipal d’esports, i també perquè han resultat lliures 740.000 
€ procedents de préstecs, que s’han de destinar a inversions. Aquest és el resultat 
de ser molt curosos amb la despesa. S’ha de dir que una bona part dels ingressos 
que han resultat superiors als previstos vénen donats especialment per llicències 
d’obres (més de 500.000 € no previstos), però seria dolent refiar-nos-en a principis 
de l’exercici. També hem percebut més de 200.000 € no previstos procedents de 
les companyies elèctriques (que, segons sentència judicial, han de pagar una quota 
equivalent a l’1’5% de la seva facturació al municipi). Així mateix, des del 
Departament de Treball de la Generalitat ens han arribat 200.000 € més dels que 
es contemplaven al pressupost de 2006 per a la promoció de l’ocupació; i les 
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subvencions de la Diputació i de la Generalitat també han estat, en conjunt, 
440.000 € més del que preveiem. Els diners procedents d’altres administracions, 
però, no es poden incloure al pressupost municipal si a principis d’any no estan 
compromesos o atorgats. Tot plegat ens ha permès tancar bé la liquidació de 2006 
i que es pugui destinar una bona part del superàvit a inversions durant aquest 
2007. Es tracta d’una bona tasca feta des de l’Àrea d’Economia, i alhora també un 
bon control de la despesa per part de totes les àrees, que fa possible que tenir un 
Ajuntament sanejat i rigorós en tots els seus àmbits pressupostaris.  
 
Després d’aquestes intervencions i, 
 
Vist l'expedient instruït per a l'aprovació de la liquidació del pressupost de 
l'Ajuntament de Sant Celoni corresponent a l'exercici de 2006. 
 
Atès que l’Alcaldia, per resolució de data 28 de febrer de 2007, va aprovar la 
liquidació del pressupost de l'Ajuntament. 
 
Atès que l'aprovació de la liquidació del pressupost correspon al president i, 
conforme determina l'article 193.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de 
la liquidació aprovada se n’ha de donar compte al Ple en la primera sessió que 
celebri. 
 
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, el regidor 
d’Economia dóna compte al Ple municipal de l’aprovació de la liquidació del 
pressupost de l'Ajuntament de Sant Celoni corresponent a l'exercici de 2006, i la 
Corporació se’n dóna per assabentada. 
 
 
8. INFORMACIÓ AL PLE DE L’INFORME ECONÒMIC I FINANCER ELABORAT 
RESPECTE DE LA SITUACIÓ DE LA HISENDA MUNICIPAL A 31 DE 
DESEMBRE DE 2005 
 
Intervé el Sr. Garcia per comentar que l’informe econòmic i financer respecte de la 
hisenda municipal a 31 de desembre de 2005 és un document bastant ampli i, per 
tant, en farà un resum, ressaltant-ne les conclusions. A l’estudi es determina que el 
romanent de tresoreria a finals de 2005 era de 861.000 € i que l’endeutament era 
del 61,5% del pressupost, molt per sota del que permet la llei (fins al 110%). Els 
recursos generats per l’Ajuntament de Sant Celoni l’any 2005 són, doncs, positius. 
Això dóna un cert marge per poder retornar els préstecs, seguir endavant amb les 
inversions i, sobretot, destinar bona part d’aquest romanent a millores pels 
ciutadans.  
 
Pren la paraula el Sr. Mas tot manifestant que, malgrat la voluntat de l’equip de 
govern de donar compte d’aquest document, s’ha de matisar que es tracta d’una 
auditoria de fa quasi 2 exercicis. Estem parlant, per tant, de l’any 2005, en què el 
grau d’execució de les inversions va ser del 36,1%. Això explica que el resultat 
pressupostari i el romanent de tresoreria siguin el que són.  
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També voldríem fer constar que el deute total de 2005 que figura a l’informe, 
inclosos els creditors, és de 10.925.000 €, quantitat que suposa el 85,5% dels 
ingressos corrents; si excloem les contribucions especials (que són uns ingressos 
puntuals no ordinaris), el deute total de l’Ajuntament l’any 2005 és del 97% dels 
recursos ordinaris. 
  
L’informe econòmic financer també parla del personal laboral de la plantilla de 
l’Ajuntament de Sant Celoni. El número de treballadors temporals l’any 2005 era 
de 81 persones, equivalent al 49% del total dels treballadors municipals. Nosaltres 
–continua el Sr. Mas- ja vam constatar aquest fet; des d’aleshores sembla que 
s’està avançant en aquest tema, però òbviament s’ha de millorar molt encara.  
 
Per últim, pel que fa al marge financer, els ingressos de l’any 2005 van ser 
superiors als previstos, gràcies a una major recaptació. Val a dir que tampoc no es 
van executar totes les actuacions pressupostades, per la qual cosa el marge de 
maniobra també era més ampli. Però, si al superàvit de 2005 li restem els 
ingressos per contribucions especials (que són uns ingressos puntuals, en funció de 
les obres que es facin), el marge es redueix a la meitat i l’estalvi net de 2006 és 
pràcticament nul. Això significa que les noves inversions s’hauran de finançar amb 
nou endeutament, venda de terrenys municipals o haurem de buscar alternatives 
per tal d’incrementar la capacitat de maniobra ordinària. I això significa gestionar 
millor per tenir un marge positiu, que possibiliti fer les inversions que Sant Celoni 
necessita.  
 
El Sr. Garcia diu que ell no veu que enlloc es digui que l’endeutament sigui del 
85%. L’informe, elaborat per una empresa especialitzada, només parla d’un 61% 
d’endeutament de l’Ajuntament de Sant Celoni a finals de 2005. D’altra banda, les 
contribucions representen un ingrés de 695.000 €. I  cadascú pot interpretar això 
com li sembli. Potser ens hauríem d’asseure amb el Sr. Mas per mirar la 
interpretació que ell en fa. 
 
El Sr. Mas respon que s’hauria de llegir, com ha fet el grup municipal de CiU, la 
pàgina 10 del document, on es diu que el grau d’execució de les inversions ha estat 
del 31,6%, i la pàgina 23, que fa referència al deute total que és del 85,8% dels 
recursos municipals. Només pretenem –diu- deixar constància d’unes dades que 
figuren a l’informe, i que donen una visió de la realitat diferent a la que ens han  
transmès el Sr. Garcia i el Sr. alcalde. 
 
El Sr. alcalde diu que ell no ha parlat encara de l’auditoria. Abans he fet algun 
comentari –diu- respecte de la liquidació del pressupost de 2006, i ara estem 
tractant de l’auditoria de 2005. Des dels inicis de la democràcia, en aquest 
Ajuntament s’han fet tres auditories (els anys 1995, 2002 i 2005), amb l’objectiu 
de ser el màxim de transparents amb els comptes municipals. No és obligatori fer 
auditories, però nosaltres hem tingut interès en fer-les per disposar d’una anàlisi 
crítica de les finances municipals. S’ha de saber que una auditoria no es pot fer fins 
que no s’ha aprovat el compte general (fins d’aquí a uns mesos no aprovarem el 
compte general de 2006). Per això es presenta l’auditoria de 2005 amb tot el rigor. 
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Els ajuntaments, com qualsevol administració pública, aprovem el pressupost anual 
amb les inversions que es preveu fer durant l’exercici; normalment, les actuacions 
s’executen al llarg de l’any, però això no sempre és així forçosament, i sovint més 
d’una actuació es posposa a l’any següent. També durant l’any 2005 de ben segur 
que es van acabar bona part de les inversions pressupostades al 2004.  
 
L’auditoria de l’any 2002 ens avisava que corríem un cert risc si es mantenia el 
procés inversor que es venia fent al nostre municipi en els darrers anys (malgrat 
tractar-se d’inversions en equipaments necessaris per a la població). Se’ns 
recomanava que alentíssim el procés inversor, per evitar estar més endeutats o 
haver d’apujar els impostos. Durant molts anys els recursos que ens han arribat de 
les altres administracions no han estat els suficients (i no ho són encara). Tots 
sabem que el finançament municipal és un problema comú a tots els municipis. 
Però, per sort, darrerament la política de la Generalitat de Catalunya en suport als 
municipis en serveis clau està canviant, tant a l’hora de contribuir en la inversió, 
com en el manteniment del servei. Exemples d’això són l’Escola bressol, que abans 
s’ha comentat, i l’Escola de música. Crec que estem en el bon camí, i tant la 
Generalitat com la Diputació de Barcelona estan fent importants esforços envers els 
ajuntaments. 
 
Com abans ha comentat el regidor Sr, Garcia, la consultora que ha redactat 
l’auditoria reconeix que la situació financera de l’Ajuntament de Sant Celoni permet 
encara un cert marge d’endeutament per fer possible les inversions i els serveis  
que es consideri adients oferir a la ciutadania. És a dir, tot i el procés inversor tan 
important que hem fet aquests darrers anys, disposem encara d’un cert marge per 
continuar fent inversions. Recordem que alguna de les actuacions importants que 
s’han realitzar entre els anys 2003 i 2006 han estat, per exemple, la remodelació 
del camp d’esports (de la qual ara s’està executant la 2a fase), la construcció de 
l’Escola de música i la construcció del nou complex esportiu municipal al Sot de les 
granotes. I tot això s’ha fet amb un augment dels impostos per sota de l’IPC. 
Considero –diu- que hem d’estar amatents, però alhora tranquils, amb la situació   
pressupostària, sense deixar mai de ser rigorosos.  
 
Seria bo –conclou el Sr. alcalde- que el Sr. Mas es revisés l’auditoria feta l’any 
1995, que es va encarregar per saber com estava l’Ajuntament a 31 de desembre 
de 1989. Els resultats van ser que teníem un patrimoni en valor negatiu, un  
romanent de tresoreria també negatiu, greus deficiències de control intern i de 
compliment de la legalitat vigent i una capacitat inversora molt reduïda. Des de 
1989 fins al 1995 es van haver de fer importants processos de sanejament per 
donar de baixa més 1,5 milions d’euros en saldos deutors que no es podien cobrar. 
Cal recordar, però, que en aquests mateixos anys es va fer un fort procés inversor, 
gràcies a haver buscat fonts de finançament diverses. Ara la situació és ben 
diferent, disposem d’un patrimoni i un romanent de tresoreria positius, alhora que 
s’han fet importants inversions en equipaments totalment necessaris per a la 
ciutadania. Nosaltres entenem que aquesta auditoria de 2005 ens dóna garanties 
per poder continuar, malgrat que potser a un ritme més alentit (per assegurar 
l’equilibri financer i que els impostos i les taxes augmentin com menys millor). S’ha 
fet una important tasca de control de la despesa i els indicadors són, doncs, 
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acceptables. La intenció de l’equip de govern és continuar amb aquest tarannà i 
aquesta manera de fer. 
 
Intervé el Sr. Garcia i insisteix que ena les conclusions de l’informe sobre la situació 
financera a 31 de desembre de 2005 (pàgines 27 i 28), les ràtios financeres amb 
dades ajustades a l’exercici 2005, indexades respecte als ingressos corrents són les 
següents:  
 
 Deute total, inclòs creditors: 83,8% 
 Deute amb entitats de crèdit: 61,5% 
 Recursos generats: 8% 
 Romanent de tresoreria: 6,6,% 
 
Conseqüentment, d’acord amb la normativa reguladora, l’Ajuntament de Sant 
Celoni es troba a 31 de desembre de 2005 en situació de romanent de tresoreria 
positiu, recursos generats nets positius i ràtio d’endeutament del 61,5% respecte 
del màxim permès de 110%. Si prenem com a dada el 83,8% de deute total, 
inclosos creditors, aleshores té raó el Sr. Mas. Però si fem una valoració econòmica 
veurem que aquest percentatge és del 61,5%; les conclusions del document ho 
diuen molt clar. 
 
Intervé el Sr. Segarra per recordar al Sr. Mas que el pressuposto de l’Ajuntament 
de Sant Celoni de 2007 es va aprovar inicialment per 12 vots a favor i 5 
abstencions, i que un dels vots a favor era d’un regidor de CiU. Si la resta de 
regidors convergents es van abstenir deu voler dir que no deuen ser uns mals 
pressupostos, tenint en compte que s’hi dediquen 8 milions d’euros per a 
inversions. Crec –diu - que tots ens hem d’alegrar del funcionament d’aquest 
ajuntament.  
 
Pel què fa a la qüestió dels recursos humans –continua el Sr. Segarra- s’ha de 
recordar que el personal d’un ajuntament es composa de funcionaris, laborals i 
personal temporal. I de temporals sempre n’hi haurà en els ajuntaments, no és cap 
invenció nostra. El treballador temporal és aquella figura que es contracta quan hi 
ha una càrrega important de treball. En els darrers tres anys, s’ha produït en 
aquesta corporació una millora quantitativa i qualitativa pel què fa la qüestió de la 
contractació, i s’han regularitzat molts llocs de treball que, d’acord amb la Valoració 
de llocs de treball, s’han considerat necessaris Ens agradi o no, la situació 
econòmica financera de l’Ajuntament de Sant Celoni està força bé respecte de la 
mitjana d’ajuntaments. 
 
El Sr. Mas diu que serà el temps qui ens donarà o ens traurà la raó, i sembla que 
ens els últims anys el temps ens està donant la raó a nosaltres. Per això volem 
deixar constància d’aquestes dades a l’acta del Ple, per poder-les analitzar 
posteriorment.  
 
El Sr. alcalde fa la reflexió que ningú té totalment la raó perquè els números són 
interpretables i poden tenir lectures diferents. Considero –diu- que per sobre de tot 
ha de traslluir la transparència que es pretén amb les auditories que es vénen fent 
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periòdicament, que la situació financera de l’Ajuntament de Sant Celoni està 
sanejada, sense necessitat d’augmentar els impostos i que el compte general 
s’aprova amb temps i forma cada any. L’auditoria de 2002 ens avisava d’un cert 
risc i recomanava un estalvi net positiu. Aquesta darrera auditoria de 2005 ens fa 
veure que, gràcies a fer alguna correcció i a una bona gestió econòmica, no s’han 
produït les possibles alarmes que s’encenien a l’auditoria del 2002.  
 
Tothom pot estar tranquil perquè tenim un ajuntament sanejat, hi ha transparència 
en els comptes i això és bàsic per continuar fent una tasca de servei al municipi, 
amb més equipaments i més prestacions a les persones, com els que hem  
incorporat aquests darrers anys. 
  
Després d’aquestes intervencions i, 
 
Vist l'informe econòmic financer, expedient encarregat per l'Ajuntament de Sant 
Celoni i entregat per la Diputació de Barcelona en data 15 de febrer de 2007. 
 
Atès que, entre les conclusions, en el referit informe: 
 
a) es determina un romanent de tresoreria ajustat per a l'exercici de 2005 de 861 
mil euros. 
 
b) es relacionen aspectes susceptibles de millora per l'Ajuntament, posats de 
manifest en la realització de l'informe. 
 
c) es determina que l'Ajuntament de Sant Celoni, a 31 de desembre de 2005, es 
troba en situació de romanent de tresoreria positiu, recursos generats nets positius 
i ràtio d'endeutament del 61,5% (respecte un màxim del 110%). 
 
d) el fet que els recursos generats nets siguin positius és indicatiu que l'Ajuntament 
de Sant Celoni disposa d'un cert marge per: 
 
- el retorn de l'endeutament financer 
- els projectes d'inversió municipals. 
- millores en les prestacions de serveis als ciutadans, que es considerin adients. 
 
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, el regidor 
d’Economia dóna compte al Ple municipal de l'informe econòmic financer 
encarregat per l'Ajuntament de Sant Celoni i entregat per la Diputació de Barcelona 
en data 15 de febrer de 2007, i la Corporació se’n dóna per assabentada. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor alcalde aixeca la sessió, essent 
les 23:00 hores del vespre, i s'estén la present acta de la que jo, el secretari 
municipal, en dono fe. 
 
 
      L’alcalde         El secretari 
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