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 23:10 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.
Pren la paraula el Sr. alcalde i explica que es tracta d’un Ple amb caràcter
extraordinari, convocat a petició del grup municipal de Convergència i Unió per
tractar un únic punt amb el títol de “Reprovar, si s’escau, les actuacions
realitzades amb finalitats partidistes i de propaganda electoral i prendre
mesures destinades a la millora de la independència i la transparència
de la informació dels mitjans públics locals”.
La part dispositiva de la proposta d’acord diu textualment així:
1. Reprovar l’actual equip de Govern per convertir la publicitat de l’exposició
“Sant Celoni. Tots sentits” en propaganda electoralista i partidista, fet que
suposa una extralimitació de competències i un incompliment de la seva
obligació legal de servir amb objectivitat els interessos públics del municipi.
2. Reprovar l’actual equip de Govern per vulnerar el dret dels ciutadans a una
bona administració (article 30 de l’Estatut de Catalunya) i a que la seva actuació
sigui proporcionada a les finalitats que la justifiquen.
3. Crear el Consell Municipal de Comunicació i coordinació dels Mitjans
d’Informació locals, amb participació de tots els grups municipals.
4. Aprovar el Reglament d’ús dels Mitjans d’Informació locals abans d’endegar
cap nova iniciativa de comunicació.
5. Que l’actual equip de govern pagui les despeses generades per l’exposició
“Sant Celoni. Tots sentits”, la revista-catàleg de l’exposició, la web de
l’exposició, així com tots els altres costos directament relacionats, al ser
considerats desproporcionades i amb finalitats clarament electoralistes.

Intervé el Sr. Deulofeu per explicar que el grup municipal de CiU va decidir
demanar aquest Ple extraordinari, per tal de reprovar a l’equip de govern pels
greus fets que, al seu entendre, signifiquen la utilització de diner públic per fer
propaganda electoral.
En primer lloc –diu- entenem que la funció de l’equip de govern és administrar
els recursos en benefici de la gent, per donar serveis. De fet, aquesta hauria de
ser la màxima de qualsevol dels regidors que estem avui asseguts en aquesta
taula, tant si estem a l’equip de govern, com si estem a l’oposició. Els regidors
electes tenim la responsabilitat de treballar pel poble, no servir-nos d’ell. I en
aquest cas, entenem que l’equip de govern s’està servint dels recursos públics
per obtenir beneficis electorals, mitjançant una campanya de propaganda.
De tota manera, entenem que informar és una de les funcions que pot exercir
l’administració i en aquest cas l’equip de govern. A Sant Celoni tenim diferents
canals d’informació força ben establerts. En primer lloc disposem de l’Informatiu
(amb un cost aproximat de 46.000 € anuals), que és un mitjà de comunicació i
d’informació que s’utilitza mensualment per tal de transmetre als ciutadans
projectes, serveis i tot allò que es considera important que arribi a la ciutadania.
Tenim també la ràdio municipal, un altre canal de comunicació i d’informació
amb un cost de 112.788 € anuals, que fa una bona funció i ha estat utilitzada al
llarg dels darrers anys per allò que s’ha considerat oportú.
En el tancament de l’exercici del 2006 a la partida de publicitat i propaganda s’hi
va destinar 140.000 €, on s’hi inclouen aquest tipus d’activitats informatives. El
mateix podríem dir de la web municipal (amb uns costos de manteniment d’uns
5.000 €) i publicacions diverses que sumen més de 3.000 €. Entre totes elles
superen els 300.000 €, és a dir, 50 milions de les antigues pessetes en els
diferents canals de comunicació i d’informació que té l’Ajuntament, per tal de fer
arribar a la ciutadania allò que es considera necessari. Per tant, amb l’exposició,
la web i el catàleg “Tots sentits”, entenem que l’equip de govern s’ha saltat
aquests principis, el de responsabilitat de treballar pel poble i el d’administrar
correctament els recursos per donar serveis. Heu fet clarament una propaganda
electoral, però en aquesta ocasió pagada pels ciutadans mitjançant els impostos.
El cost d’aquestes tres actuacions supera els 60.000 €, que és una quantitat
molt important. Ens és difícil fer un càlcul exacte perquè hi ha molts costos
indirectes que no ens han estat proporcionats, com poden ser el repartiment del
catàleg, les hores de tècnics amb recopilació d’informació, la realització de
fotografies, les hores esmerçades en el control dels diferents treballs, la
vigilància de l’exposició, el muntatge i desmuntatge, els anuncis als mitjans, les
despeses d’inauguració. Hi ha tota una sèrie de despeses que desconeixem, però
segons el nostre càlcul pensem que el cost total està per sobre dels 60.000 €.
Quan entenem que la responsabilitat és administrar correctament els recursos i
s’estan gastant aquestes quantitats astronòmiques, tenint en compte la finalitat
que tenen, ens crida l’atenció que a d’altres serveis importants, com el XEC
servei (d’atenció a la gent gran amb dependència) se li dediqui en el pressupost
del 2007 només 28.000 €, és a dir, menys de la meitat del què us esteu gastant
en propaganda per a les properes eleccions. Per tant, entenem que està
plenament justificada la demanda d’aquest Ple extraordinari per reprovar-vos.

Si fem una anàlisi del contingut també ens crida l’atenció. Sense voluntat de
frivolitzar, més del 60% de les actuacions que hi ha en aquest catàleg, a la web i
a l’exposició no són més que propostes i en aquests moments només són
fotografies. Algunes d’elles ja les podíem veure fa tres anys a la propaganda
electoral, aquesta vegada subvencionada per cada partit polític, per explicar el
què es volia fer en el proper quadrienni. Aquest, per exemple, és el que
presentava el partit socialista sobre els millors accessos, amb la fotografia ja
virtual del pont de l’entrada, la fotografia de la rotonda de Les Torres i tot el
llistat de projectes que en teoria haurien d’estar ja a mig acabar o a mig fer i
que de moment només hi ha les fotografies. En el cas de la rotonda de Les
Torres, hem pogut veure aquesta fotografia virtual el 2003, però a l’Informatiu
també hi era. El mateix podríem dir de l’entrada pel carrer Dr. Trueta, que en
aquest mateix informatiu es podia veure la fotografia virtual de la proposta que
s’estava fent. Tots aquests projectes han estat publicats en els informatius
corresponents i sovint en altres mitjans.
Què passa amb el nou hospital? De moment sé que hi ha una proposta de bones
intencions. Si agafem L’Informatiu on es va publicar aquesta informació, hi
podem llegir en portada “NOU HOSPITAL”, a la primera plana “nou hospital”, a la
segona plana “nou hospital” i si llegim amb més detall diu:
1r. “L’edifici es començarà a construir a finals del 2007” (però tots sabeu que
això és impossible).
2n. “L’equipament estarà en funcionament d’aquí a tres anys. En aquests
moments ja es disposa del pla funcional i en uns sis mesos es tindrà
l’avantprojecte arquitectònic”. D’aquí a 15 dies farà aquests sis mesos i això no
ha estat.
Però si a més a més llegim el del 16 de març (fa molts pocs dies que van visitar
l’Ajuntament tècnics del Servei Català de Salut) hi diu : “s’inicien els tràmits per
a la redacció del pla funcional del nou hospital” i aquí ens diu que ja es disposa
del pla funcional, algú està enganyant. El que és cert, en el cas de l’hospital, és
que encara no hi ha ni els terrenys, ni el pla funcional, però si que hi ha
propaganda electoral pagada pels ciutadans amb més de 60.000 euros, mentres
que a alguns serveis d’atenció a les persones s’hi destina menys de la meitat.
Amb la residència passa el mateix. El Sr. Castaño fa 2 legislatures que promet
en el seu programa electoral una residència i ara ho torna a fer, però ara
aquesta promesa la paguen els ciutadans. Una cosa és informar com a partit
polític, però és poc seriós utilitzar els recursos públics per això.
La rotonda de l’autopista si que està acabada, ens afecta a tots, però
curiosament està en terme municipal de Santa Maria de Palautordera i malgrat
això l’heu volgut incloure.
Pel què fa a l’aparcament estem allà mateix. A la darrera legislatura s’havia de
fer un aparcament a sota de la Plaça de la Vila i durant 4 anys s’ha anat
marejant la perdiu. Ara sembla que ja hi ha un avantprojecte i s’hi està

treballant. Les promeses no eren que a finals de la legislatura hi haguessin
avantprojectes, sinó que hi hagués quelcom més avançat d’aquests projectes.
Els passos per a vehicles i vianants per sota la via fèrria també han estat
repetidament compromesos i avançats. De moment només tenim les fotografies,
els planells i les bones intencions i els veïns de les Illes Belles continuen passant
pels mateixos llocs. Ara els hi prometeu i els hi ensenyeu amb fotografia.
L’escola bressol data del 2001. Acabem d’aprovar ara el projecte executiu
definitiu per unanimitat, perquè tots compartim aquestes necessitats. El què no
compartim és la manera de fer propaganda electoral.
Amb la rehabilitació de la unió batllorienca passa el mateix, promeses i prou.
La rehabilitació de Can Ramis s’arrossega de pressupostos anteriors. Hi ha
propostes, bones intencions, però els 60.000 € els paguem tots els ciutadans.
Pel què fa les escoles, creixem però no planifiquem. Quin problema tenim que
hem d’obrir a corre-cuita el Puigdollers? Quan aquests nens acabin el període
d’escolarització els haurem de posar en barracons, perquè les previsions no fan
viable que tinguem l’escola acabada a temps.
El carrer Major de dalt, Anselm Clavé, la Mosca, són carrers que s’han millorat
però pagant el ciutadà. Alguns d’ells han pagat el 50% i d’altres el 90%. Em
sembla certament poc seriós fer-ho d’aquesta manera.
Podríem dir el mateix de la urbanització del turó de la Mare de Déu del Puig. Els
veïns fa anys que estan esperant que això es tiri endavant. Sembla que ara
s’està encarrilant i aquesta és la obligació i la responsabilitat de l’equip de
govern, però incloure aquestes demandes de tants anys en aquest tipus de
propaganda em sembla poc seriós.
No vull continuar, perquè crec que està farcit de fotografies de propostes i que
moltes vegades no estan ni en projecte, com és el cas de l’hospital.
L’Ajuntament ha mogut en aquesta legislatura més de 70 milions d’€ de
pressupost en els diferents anys, més de 12000 milions de les antigues pessetes.
Si només és possible presentar imatge virtual o fotografia, cal revisar què està
passant. Creiem que, definitivament, és propaganda electoral. Aquesta no és la
manera de funcionar, perquè la funció dels regidors i dels electes és fer un ús
correcte dels recursos públics i destinar-los a serveis. Entenem que aquests més
de 60.000 € són massa diners per dedicar-los al què vosaltres heu fet.
Per tot això –conclou- vàrem demanar la convocatòria d’aquest Ple extraordinari.
Pren la paraula el Sr. Alsina i comença recordant la part dispositiva que és
“Aprovació, si s’escau, de la reprovació d’actuacions realitzades amb finalitats
partidistes i de propaganda electoral, en què s’acorda prendre mesures
destinades a la millora de la independència i transparència en la informació dels
mitjans públics locals”, i aclareix al grup de CiU que per a l’exposició “Sant
Celoni tots sentits”, el seu corresponent catàleg i la seva posterior adaptació en

cap moment s’utilitza un dels mitjans de comunicació de l’Ajuntament de Sant
Celoni. És una exposició que realitza l’equip de govern en què s’expliquen tots de
projectes que s’han realitzat durant aquesta legislatura. Aquesta adaptació es fa
en tres àmbits, un d’ells és l’exposició, perquè la gent ho pugui veure físicament
(a tothom li agrada veure fotografies) i ho pugui comentar. L’exposició “Sant
Celoni. Tots sentits” va ser un veritable èxit de fer arribar als ciutadans una altra
manera d’explicar els projectes.
El Sr. Alsina continua la seva intervenció dient que com a regidor de
comunicació, un dels deures de la seva regidoria és fer arribar la informació i
explicar els projectes de l’Ajuntament a la ciutadania de Sant Celoni i de la
Batllòria. Vam creure que l’exposició seria una manera d’arribar a la gent a la
que habitualment no s’arriba. L’exposició, durant tot el temps que va estar
oberta a Can Ramis (a finals del 2006), va ser un veritable èxit. D’aquesta
exposició se n’ha fet dues adaptacions, una en paper amb el seu corresponent
catàleg i una altra mitjançant una web destinada a un públic totalment diferent,
és a dir, hem volgut arribar a tothom per explicar el què es realitza a
l’Ajuntament de Sant Celoni.
El col·legi de periodistes té un decàleg de bones pràctiques de comunicació local
i pública que diu : “les corporacions locals han de facilitar la informació més
àmplia sobre la seva activitat i la participació dels ciutadans en la vida social”.
Hem fet exactament això, facilitar a la gent la informació amb tots els àmbits
possibles. El pressupost de l’exposició, amb el repartiment de la publicitat inclòs,
puja uns 44.000 euros, destinats a explicar als ciutadans de Sant Celoni i de la
Batllòria un projecte de poble que s’ha treballat durant aquesta legislatura amb
diverses temàtiques.
El projecte de l’exposició “Sant Celoni tots sentits” identifica 55 actuacions, de
les quals 28 ja estan realitzades (50% de realització).
ACTUACIONS FINALITZADES O INICIADES :
Centre municipal d’esports “Sot de les granotes”: la primera fase (surt a
l’exposició) es va inaugurar a l’octubre del 2005.
Centre municipal d’expressió Ateneu: es va inaugurar l’octubre del 2004.
Camp municipal d’esports, 2ª. Fase: aquesta primavera les obres estaran
gairebé acabades i l’obertura serà el 21 d’abril.
Nou edifici CEIP de la Tordera: els alumnes ja poden assistir al nou edifici del
CEIP de la Tordera des del curs 2005-2006.
Centre de desenvolupament infantil i d’atenció precoç CEDIAP: el tenim
obert des del maig del 2006.
Nou accés de l’autopista AP-7 (en terme de Sant Celoni i de Santa Maria de
Palautordera): tot el projecte està acabat. Gràcies a l’exposició “Sant Celoni tots

sentits” els veïns de Sant Celoni, de la Batllòria i de tot l’entorn del Baix
Montseny van poder observar virtualment el què avui és una realitat.
La nova oficina d’atenció ciutadana “El safareig” es va inaugurar el
novembre del 2005.
Habitatges de protecció oficial: tenim 14 habitatges de compra, que ja estan
ocupats des de l’estiu del 2006. Hi ha un altre edifici en construcció amb 24
habitatges més de compra (ja adjudicats) que s’han de lliurar l’hivern del 2007;
també hi haurà 36 habitatges de lloguer acabats i disponibles per ocupar el
mateix hivern.
Aiguamoll de les llobateres: és una construcció a la millora de la diversitat
biològica que ja està acabada i s’inaugurarà la primavera del 2007.
Urbanització de Can Sans: tots hi hem pogut passejar. Aquesta és una
inversió prevista en el pressupost del 2005 i que es va acabar executant el 2006.
Urbanització del carrer Jaume I i del Carrer Bruc: ja està realitzada i
inaugurada.
Conversió a vianants del carrer Anselm Clavé : tots hi hem pogut passejar,
igual que la conversió de vianants del carrer Major de dalt.
Urbanització del carrer de la Mosca, ampliació del cementiri de la
Batllòria, urbanització de la Porta de Llevant, Centre cívic “Les casetes”,
urbanització dels carrers Artesania i Agricultura, Pla de Ribera de la
Tordera i rieres de Sant Celoni: s’està realitzant el projecte.
Plans de centre de Sant Celoni i la Batllòria: ja estan redactats per gabinets
d’urbanisme externs i en procés de revisió per incorporar-ho a la planificació;
algunes accions ja s’han promogut, com la Torre de la Muralla i el carrer de Les
Valls.
Noves àrees infantils: juny del 2006 i març del 2007.
Pistes municipals de petanca de Les Torres.
Dipòsit d’aigua, poliesportiu i espai lliure El Puig de Bellver: el dipòsit
d’aigua està acabat i el poliesportiu s’instal·la la setmana que ve.
Urbanització del carrer Joan Maragall a les Borrelles, rehabilitació de la
coberta de Can Bruguera a la Batllòria i nova zona comercial i de lleure a
la Porta de Llevant.
En total són 28 actuacions que ja estan realitzades, però n’hi ha més, com per
exemple la Porta de Ponent, que ha estat recentment licitada.
Quan parlem de la Porta de Ponent, parlem del nou túnel del Dr. Trueta, que el
Sr. Deulofeu ens ensenyava amb una imatge virtual. Aquest projecte ja està
adjudicat per la Generalitat i la setmana vinent la companyia ENDESA començarà

a moure un transformador que és el motiu de l’endarreriment d’aquestes obres,
adjudicades des del novembre del 2006.
Nova urbanització del carrer Breda de la Batllòria : s’ha convocat el
concurs i ha quedat desert. Per resolució d’alcaldia del 22 de Febrer del 2007
s’ha ordenat que s’iniciï una nova licitació.
Parc d’activitats del Pertegàs : a la Junta de govern local del 8 de març del
2007 es va fer l’aprovació inicial del projecte i a la junta de govern local de demà
es licitarà l’obra.
Escola bressol municipal : en el ple d’avui mateix hem iniciat els projectes.
Amb les 28 obres realitzades més les 4 que hi ha en curs quedem per sobre del
50%. Tot són projectes que estaven a l’exposició “Sant Celoni, tots sentits”, amb
l’objectiu d’informar i fer arribar a la ciutadania de Sant Celoni totes les
actuacions que s’han engegat durant aquesta legislatura.
Centre municipal d’esports del “Sot de les Granotes” (nou pavelló triple
que es construeix al costat de la piscina): el projecte executiu s’ha endarrerit per
la petició d’incorporació d’un espai per part del grup d’escalada del centre
excursionista de Sant Celoni. Per resolució d’alcaldia del 6 de setembre de 2006
es va encarregar als arquitectes Moisés Gallego i Eduard Calafell la redacció del
text refós de les obres (el projecte s’ha hagut d’actualitzar) que ha estat lliurat a
l’Ajuntament amb data 26 de Febrer del 2007.
Nous passos a nivell per a vehicles i vianants sota la via fèrria: es va
lliurar el projecte per part del Ministeri de Foment el 2006, es va aprovar el març
del 2007 i en el BOE d’ahir (21 de març del 2007) ja surt publicada la licitació. Es
tracta del contracte de consultoria, assistència tècnica, control i vigilància de les
obres de supressió de diversos passos a nivell a Canovelles, a les Franqueses i a
Sant Celoni, amb un cost de 999.000 euros.
L’aparcament soterrani de la Plaça Comte del Montseny : aquest és un
projecte en el que hi ha treballat tot el govern, oposició inclosa. Es va crear una
comissió per treballar en aquest projecte d’establiment de servei públic; el
Febrer del 2007 es va aprovar definitivament l’estudi econòmic i financer del
projecte d’implementació i la concessió està prevista per un ple proper.
La nova Porta del Migdia i Vials Paral·lels de la C-35 (la rotonda elevada a
la C-35 a l’alçada de Les Torres): aquest projecte està aprovat des del mes de
març pel Departament de Política territorial i Obres públiques i s’ha lliurat a
l’Ajuntament el passat mes de Febrer.
La restauració de la Torre de la Muralla i finques del carrer de Les Valls:
el projecte va ser aprovat per Junta de govern el 8 de març del 2007.
Nova urbanització en diversos àmbits

•

El turó de la Verge del Puig: el projecte executiu s’està revisant a
partir del diàleg amb el veïnat.

•

Urbanització del torrent del Virgili: hi ha presentat un projecte
d’urbanització i està pendent de resoldre la reparcel·lació.

•

Urbanització dels carrers Folch i Torres, Esteve Brunell, Francesc
Moragues: el projecte d’urbanització està aprovat inicialment i en procés
de resolució de les al·legacions presentades.

El pavelló d’esports i cultura de la Batllòria (un equipament primordial per
el poble de la Batllória): va lligat a l’expedient de modificació puntual del pla
general d’urbanisme i està pendent de definir-se la seva ubicació. Es tracta d’un
projecte fruit d’un conveni signat entre l’Ajuntament de Sant Celoni, el
Departament d’Educació i la Secretaria General de l’Esport, que farà possible
poder tenir una instal·lació per a l’escola i per al poble de la Batllòria.
La carretera vella de la Batllòria i el pas subterrani per la C-35: l’inici de
les obres està previst per la primavera del 2007, la junta de govern del 20 de
desembre del 2006 va aprovar inicialment el projecte i estem pendents de rebre
un informe de la direcció general de carreteres.
Nou pont sobre la Tordera: en el ple d’avui mateix hem fet l’aprovació inicial
del projecte.
Urbanització del solar de Derivados Forestales: tenim l’ERO aprovat i la
repleció és imminent. Aquest és un projecte reivindicat tant per l’equip de
govern com pel grup de CIU i que tots els partits polítics vam identificar com a
prioritari d’aquesta legislatura.
Nova zona industrial de Can Pàmies: estem en els darrers tràmits de la
urbanització, pendents de rebre un informe de l’Agència Catalana de Residus.
L’Ajuntament ja ha iniciat els tràmits per al manteniment de les 2 torres de Can
Pàmies.
Recuperació de la passera de Can Draper: estem en redacció del projecte
executiu.
Rehabilitació de la Unió Batllorienca: el projecte està contractat als
arquitectes Dedeu, Dubois i Cucurella i està en procés de redacció. Es preveu
iniciar les obres l’estiu del 2008.
Ampliació del CEIP Montnegre: el projecte està en procés de redacció per
part de la Generalitat. Fa dues setmanes vam presentar l’avantprojecte al
Consell de poble de la Batllòria, a l’escola, a l’AMPA i al consell escolar, per tal
d’obtenir-ne l’avaluació i el vist-i-plau i poder continuar desenvolupant el
projecte.
Sant Llorenç de Vilardell: està endegada la licitació de la redacció del projecte
de rehabilitació i el 20 d’aquest mes hi ha l’obertura de pliques.

Renovació del mercat municipal de Sant Martí: la junta de govern del 24 de
gener del 2007 va adjudicar el contracte de redacció del projecte de rehabilitació
a JAC 5 Integral d’Arquitectura i Urbanisme.
Ho podem dividir tot en tres grans blocs :
-

28 actuacions finalitzades-iniciades
4 actuacions més que han estat licitades
19 actuacions més en preparació de licitació

Queden encara 4 accions, però com ja es va dir el dia de la inauguració de
l’exposició, “el criteri a l’hora de vestir la mostra ha estat explicar allò que està
acabat i en servei, però també allò que està projectat en manera executiva”. En
tots els casos hi ha reflectida una estimació temporal per fer-nos una idea
aproximada de quan entrarà en servei cada actuació i en només unes poques
excepcions no es compleix aquesta regla, com és el cas del nou Hospital,
l’ampliació del Centre d’Assistència Primària, la nova residència Geriàtrica i el
nou I.E.S., que són projectes en els que s’està treballant. En el cas de l’hospital
hi ha un compromís, per part de la consellera Sra. Marina Geli, perquè Sant
Celoni tingui aquest nou hospital amb tots els passos corresponents, que després
ens portaran cap a l’ampliació del CAP i la nova residència geriàtrica.
És a dir, dels 55 n’hi ha 4 que són projectes de futur, els altres 51 són realitat.
El que acabo d’explicar, doncs, són 51 projectes que s’estan executant i que
donaran servei als veïns de Sant Celoni i de la Batllòria.
Podria continuar explicant el perquè d’aquesta exposició, que ha estat extensa i
molt orientativa, per veure els projectes que s’han engegat durant aquesta
legislatura i s’estan desenvolupant, en alguns casos amb el suport de
Convergència i Unió. Són projectes que la ciutadania de Sant Celoni i de la
Batllòria havia de conèixer i teníem el dret de fer arribar aquesta informació. El
cost d’això han estat 44.000 euros (IVA inclòs) molt ben invertits.
Intervé el Sr. Deulofeu reafirmant, en primer lloc, la seva posició respecte a la
responsabilitat i l’obligació que té l’equip de govern d’administrar correctament
els recursos per donar serveis en benefici de la gent i que l’Ajuntament té prou
canals de comunicació per informar. Aquest és un element molt important i que
cal tenir present, perquè entenem que els recursos que vosaltres heu utilitzat
tenen una finalitat electoral. De fet tots els projectes han passat per l’Informatiu
i en molt casos s’han fet notes de premsa que s’han passat a d’altres mitjans de
comunicació. És a dir, l’Ajuntament ja ha informat a la ciutadania i per tant
aquests 60.000 euros gastats tenen una finalitat clarament electoral.
En segon lloc, el Sr. Alsina parla de realitats i jo convido a les persones que ens
escolten a passejar pel poble i que vagin cap a les Illes Belles i vegin aquestes
realitats, com per exemple el pas per sota de la via; que vagin a l’entrada pel
carrer Dr. Trueta, que busquin on està la rotonda de les Torres, que vagin a
inscriure els seus fills a l’escola bressol o a veure on estan els terrenys de
l’hospital i que demanin on està el projecte constructiu o el pla funcional.

T’agraeixo que em donis la raó, perquè de tot el llistat que ens has fet si el
100% haguessin estat projectes i fotografies això hauria estat terrorífic. És clar
que hi ha accions fetes, hem donat el nostre recolzament a moltes d’elles i ens hi
sentim plenament identificats. No es tracta de qüestionar les obres o els
projectes com a tals.
Nosaltres vam ser els primers de proposar la construcció d’un nou hospital,
perquè el projecte d’ampliació de l’hospital era la pitjor de les opcions i malgrat
això des de l’equip de govern s’estava defensant. Hem estat els primers en
reclamar una residència per a l’atenció a la gent gran amb dependència,
mitjançant un centre de dia. La societat civil ha hagut de crear el seu propi
centre d’atenció a les persones dependents, Centre de dia, per donar una
cobertura a una necessitat que l’administració no ha resolt.
Nosaltres no posem en qüestió els projectes, perquè la majoria d’ells també
estaven en el nostre programa electoral i probablement eren compartits amb els
diferents grups polítics. El què estem posant en entredit és la manera com
l’equip de govern utilitza tota aquesta informació amb un objectiu electoralista.
Quan es va inaugurar l’exposició “Sant Celoni tots sentits”, nosaltres ja vam
donar la nostra opinió al respecte i en aquell moment no vam prendre la decisió
de fer cap ple extraordinari, però us heu anat envalentint amb els diners públics.
Entenem que no està bé i és necessari recordar què és el que vosaltres dèieu el
2003, quan a la darrera legislatura es va fer un monogràfic a la Casa de la Vila
on l’equip del govern anterior feia un recull de tota l’acció de govern ( va costar
3.900 € i ara n’ha costat 60.000). En aquell moment es va demanar la dimissió
de la regidora de comunicació, cosa que nosaltres no hem fet.
Nosaltres entenem que s’ha de reprovar l’actuació per coherència. En aquell Ple
hi van intervenir diferents persones, entre elles el Sr. Jordi Alsina i Lloreda
(president de les Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya) que va dir:
“veiem que les diferents administracions públiques s’estan tirant la pilota unes a
les altres, però és trist que si en alguna cosa coincideixen és en utilitzar recursos
públics per fer propaganda més o menys electoral. La nostra opinió és que no
poden malbaratar-se els diners públics en qüestions tan partidistes i menys
justament abans de les eleccions”. En un altre moment contestant a una
intervenció del Sr. Castaño deia: “faci qui faci aquestes publicacions, em sembla
igual de malament”. Aquesta era la opinió del Sr. Alsina. Per tant, es tracta de
qüestionar la manera d’utilitzar els recursos públics i m’agradaria que m’ho
contestessis.
Pren la paraula el Sr. Alsina dient que considera demagògic i ambigu recordar la
sessió extraordinària del ple del 27 de març del 2003. D’aquí a 5 dies farà 4 anys
que es va fer aquell ple, l’objectiu del qual era denunciar que s’havia censurat als
grups municipals de l’oposició (CIU, ERC, Iniciativa i PP) la columna d’espai en el
mitjà de comunicació de l’Ajuntament de Sant Celoni (abans La Casa de la Vila).
Nosaltres hem informat als ciutadans amb una nova manera de fer, no només en
paper, sinó amb una exposició presencial i amb una web. Però el grup de CIU ha

continuat participant en el butlletí de l’Informatiu de l’Ajuntament, que ha sortit
amb la seva freqüència habitual (una vegada al mes) i a les tertúlies que
s’organitzen setmanalment a la ràdio municipal. És a dir, els mitjans de
comunicació públics de l’Ajuntament de Sant Celoni han continuat fent la seva
tasca, que és informar i atendre la participació del grup de l’oposició. Aquell ple
de fa 4 anys denunciava la censura i reprovava a la regidora Adela per no deixar
participar als grups de l’oposició a la seva columna habitual. El què s’ha fet amb
l’exposició “Sant Celoni tots sentits” és una cosa totalment independent.
Intervé el Sr. alcalde aclarint que l’enunciat mateix diu que es tracta de reprovar
un dret que té l’Ajuntament envers els seus ciutadans, d’explicar un balanç de la
legislatura amb projectes acabats que a vegades venen de d’altres legislatures o
de d’altres formacions polítiques i que s’acaben i es continuen planificant coses
que són necessàries pels ciutadans de Sant Celoni i de la Batllòria.
Sembla que s’ha volgut treure importància a molts projectes ja finalitzats i a
d’altres que estan licitats, en marxa o programats. La nostra responsabilitat és
treballar pel poble i això ho he tingut molt clar des del primer dia que vaig ser
nomenat alcalde. Hi ha diferents maneres d’arribar a la població i de passar
comptes amb la ciutadania de la feina feta.
Vull aclarir que el nou hospital no l’esmentava cap partit polític a la seva
campanya electoral de fa 4 anys, segurament perquè no estava en el criteri de
l’anterior govern de la Generalitat de Catalunya de fer un nou hospital a Sant
Celoni. En un principi, es va planificar, per part del govern de la Generalitat, de
fer una ampliació de l’hospital de Sant Celoni, però després amb el canvi de
govern a nivell autonòmic ja es va parlar d’un nou hospital. Hem passat de
parlar d’una ampliació a parlar d’un nou hospital, perquè també s’ha donat una
altra circumstància, que és la creació d’un govern territorial que s’ha de
constituir i que ha fet possible que poguéssim ampliar l’àmbit d’influència del
nostre hospital. Això ha estat possible amb l’actual govern d’Entesa. Hem
incorporat nous municipis amb zona d’influència de Sant Celoni i del Baix
Montseny i s’ha ampliat amb una àrea bàsica de l’alt Mogent (ja ha estat publicat
en el DOGC). Avui mateix en una reunió a Barcelona la consellera de salut na
Marina Geli nomenava 4 o 5 hospitals nous que s’han de construir en el territori i
un d’ells és el de Sant Celoni. Es trigarà mig any o un any més, però això serà
una realitat a la nostra vila.
El conseller Nadal em trucava la setmana passada per dir-me que el dia 19 (Sant
Josep) ja estaria oficialment en funcionament la rotonda. Es va fer una reunió
convocada per la PIMEC i jo vaig fer gestions perquè vingués el conseller
Joaquim Nadal per explicar els projectes d’infraestructures a la nostra comarca
(alguns són supracomarcals); va citar més d’una vegada Sant Celoni amb una
voluntat de resoldre els problemes de trànsit que hi havia a la C-35, un d’ells
està en terme municipal de Santa Maria de Palautordera i Sant Celoni. Des
d’aquí hem vetllat, setmana a setmana, perquè aquesta obra fos una realitat el
dia 19 de març.
Per fer obres, infraestructures i equipaments hi ha d’haver projectes. Actualment
hi ha un projecte constructiu de Les Torres acabat i un projecte realitzat de la

sortida pel carrer Dr. Trueta (la sortida de Sant Celoni) amb les expropiacions ja
fetes, l’obra licitada i la setmana vinent comença el trasllat dels serveis (del
transformador que hi havia a l’antiga fàbrica de Can Palà). A vegades el ritme de
les inversions no és el que un desitjaria, ja sigui per un tema econòmic de
l’Ajuntament o per la voluntat de les altres administracions.
S’ha parlat dels passos per sota la via del tren i que n’hi havia dos (un a les
Borrelles i l’altre al Dr. Trueta). Se’n va fer un de nou a les Borrelles l’any 91-92,
mitjançant un pacte pel qual l’Ajuntament va assumir la meitat del cost. Pel què
fa al del Dr. Trueta, fins ara cap administració se n’havia volgut fer càrrec, però
serà finalment la Generalitat qui assumirà tots els costos (expropiacions
incloses). En el cas del pas per sota de la via que donarà al carrer Roger de Flor i
que connectarà amb la zona de Les Torres i amb la futura rotonda (al molí de les
Planes), ho pagarà tot el Ministeri de Foment que ja ha fet el projecte
constructiu. Si aquestes dues inversions les hagués hagut de fer l’Ajuntament
hauria suposat, com a mínim, 5 o 6 milions d’euros d’inversió que ara es poden
destinar a d’altres coses, a tenir menys endeutament o a disminuir els impostos.
Pel què fa al XEC servei, aquest és el primer any que s’ha posat en funcionament
per part de l’Ajuntament de Sant Celoni sense cap ajuda de les altres
administracions. Hi ha un equip de professionals que està donant servei
d’atenció domiciliària i una part de la dedicació en altres municipis del Baix
Montseny la faran íntegrament al municipi de Sant Celoni. Cal esmentar també el
servei d’atenció a la dona, el pla de transició al treball per a joves i la Fundació
Acció Baix Montseny per a joves amb minusvalidesa com a realitats del nostre
municipi.
És destacable i coneguda l’empenta d’aquest Ajuntament amb temes de serveis
a les persones, serveis socials i equipaments. Però no només l’Ajuntament, sinó
també la societat civil i les entitats (l’altre dia la Unió de Botiguers,
conjuntament amb l’Ajuntament de Sant Celoni, va rebre el primer premi del pla
de dinamització comercial). És a dir, parlem de feines fetes, algunes endegades
fa més temps, altres menys, però que vénen a complementar i a donar més
serveis a les persones.
Jo tinc molt clar que com Ajuntament i com equip de govern tenim el dret
d’informar a la població sobre el balanç de la legislatura i és el què s’ha pretès
fer amb aquesta exposició. El nostre municipi va complint uns reptes, alguns
d’ells molt urgents en matèria de serveis (tema de l’aigua o la impossibilitat
d’edificar) i en matèria d’equipaments (l’escola de música i la piscina municipal).
La darrera enquesta de serveis feta per la Diputació de Barcelona ens diu que la
gent de Sant Celoni està satisfeta i que ve a viure a Sant Celoni per tot un seguit
d’avantatges, com poden ser l’entorn natural (tenim nous llocs de diversitat
biològica com els Aiguamolls de les Llobateres), la bona comunicació, els serveis,
la tranquil·litat i la seguretat. Jo sóc optimista i tinc il·lusió pel meu poble i
continuaré treballant d’aquesta manera, assumint nous reptes. Crec que
l’exposició ha estat un encert per veure com es van fent les actuacions que
s’apunten (algunes ja fetes). I això ho fan la majoria d’ajuntaments.

Penso que el més important és informar a la gent i tinc molt clar els recursos
que són públics. Segurament hi ha coses que posem en els programes i no es
poden arribar a realitzar, perquè a vegades depenen de més d’una
administració.
S’ha d’agrair la col·laboració de la gent que va portar fotos per a l’exposició i són
també destacables les que es van fer virtualment per part de carreteres de la
Generalitat (trameses també a Santa Maria de Palautordera). Les fotografies que
s’han demanat per part de CIU han estat facilitades, perquè per sobre de tot hi
ha transparència. L’Ajuntament està en una situació sanejada que permet pensar
amb nous serveis a les persones i amb incrementar els ja existents.
El Sr. alcalde dóna per finalitzada la seva intervenció tot agraint l’atenció rebuda
i dient que l’equip de govern no reprovarà una voluntat d’informació al poble de
Sant Celoni.
Intervé el Sr. Pasqual aclarint d’entrada que no vol ser reiteratiu, però pensa que
sempre que s’ha parlat d’aquest tema cadascú té el seu paper, el qui està al
govern intenta ser més positivista i el qui està a l’oposició, del mateix fet en fa
una lectura més negativa. Recordant l’auditoria del 2005, de la qual n’estem
molt satisfets, ja que gràcies en bona part al regidor d’Economia Sr. Garcia vam
aconseguir millorar la despesa a mesura d’anar insistint en el que diu l’auditoria
o l’endeutament. Per tant, si ho recordeu, anteriorment vau dir que aniríem de
cara a un pla de sanejament i s’ha demostrat que justament ha baixat
l’endeutament.
El que vull dir és que d’uns mateixos fets la lectura pot ser molt diversa en
funció de la intencionalitat política i de les accions. Esmentant el cas del Xec
servei, tal i com ha explicat el Sr. alcalde, aquest creixerà sí s’informa a la
ciutadania, ja que si no hi ha informació el ciutadà no se n’assabenta i no pot
gaudir d’aquest servei.
D’altra banda, heu comentat que alguns d’aquests projectes estaven anunciats
partidísticament a l’anterior campanya, però d’això també se’n pot fer una
lectura més positiva i veure com sumant els esforços de tots els polítics, s’ha
aconseguit tirar endavant un seguit d’actuacions que s’havien promès. Per tant,
penso que aquest govern ha demostrat que sumant esforços s’avança molt més.
El Sr. Pasqual continua la seva intervenció explicant que en aquesta reprovació
el grup de CiU parla de la Llei 18 del 2000 fent unes argumentacions que
semblen dir que l’equip de govern pot utilitzar les informacions com una cosa
partidista o publicitària. Jo he agafat altres espais d’aquesta Llei i tot depèn de la
lectura que en facis; per exemple el preàmbul diu: “La comunicació és un dret
fonamental de l’activitat de les institucions públiques, ja que per un costat és
necessari per tal que les administracions portin a terme de forma adequada les
funcions que té encomanades i per altre costat, perquè contribueix
poderosament a construir una imatge d’eficàcia, credibilitat i coherència en la
institució de l’Ajuntament. La publicitat constitucional és un element més de la
comunicació pública que serveix per intercanviar i compartir informació d’utilitat
per el ciutadà”. En un altre apartat es pot llegir: “La publicitat institucional, a

més a més de ser explicativa per a la institució, ha de difondre missatges que
contribueixin a implicar als ciutadans i a les ciutadanes en el procés de
construcció d’una societat avançada, des del punt de vista del seu progrés
econòmic i social i de la seva consciència cívica. Així mateix, ha de tenir sempre
present en el seu missatge una voluntat de cohesió i d’integració en el conjunt
de la societat”. Quan em van presentar aquest projecte de “Sant Celoni tots
sentits”, vaig llegir que en els escrits que es van fer es donava les gràcies a la
societat celonina i a les altres administracions, perquè entenem que no venem
propaganda, sinó que agraïm l’esforç del govern, de l’oposició i dels ciutadans
perquè Sant Celoni vagi avançant. Segur que en alguna cosa ens hem equivocat,
perquè malgrat que vam mirar de fer unes previsions de desenvolupament de
tots els projectes, intentant ser el més honrats possible, segurament que hem
pogut errar en alguna cosa que depèn de les administracions. Però entenc, tal
com deia l’alcalde, que s’està acostant la campanya electoral i toca fer la
reprovació. Nosaltres ho hem fet, perquè desprès d’un govern tripartit ens ha fet
il·lusió explicar com ha anat. Pel què fa els diners, que es l’eterna discussió,
penso que cal diversificar la despesa, perquè tot és necessari i la informació al
ciutadà també és important.
El Sr. Bosch aclareix que no tenia previst intervenir però li sembla haver perdut
el fil del ple, perquè la comunicació diu reprovar actuacions realitzades amb
finalitats partidistes i de propaganda electoral, però s’ha acabat parlant de tots
els projectes menys d’això. El que he entès és que s’han posat totes les medalles
i que han aprofitat el temps, però no hem parlat del tema, perquè no interessa
entrar en el fons del que nosaltres intentem que es reprovi i ells ja saben que no
es reprovarà (som 6 contra 11). Tots sabem que això és en part electoralista i
partidista i per tant, estem marejant la perdiu. M’agradaria exposar una cosa
sobre la revista, que tant el maquetisme, com la impressió i la qualitat està molt
bé, però a les tres primeres pàgines hi surten el Sr. Castaño, el Sr. Pasqual i el
Sr. Alsina. El Sr. Alsina ha reconegut que el Sr. Segarra hi ha treballat, així com
el Sr. Capote i algú de CiU, per tant, o sortim tots o no surt ningú. Això és
partidisme des del meu punt de vista, tot i que perdem la moció. Evidentment
vostès tenen tot el dret (per això són l’equip de govern), però no maregem més
la perdiu, perquè tothom ja sap que han fet moltíssimes coses i nosaltres les
lloem, però jo entenc que ara hem de parlar del tem que toca, no dels projectes
que tenen vostès en marxa i dels que s’han fet.
El Sr. alcalde pren la paraula per aclarir que si el portaveu de CiU esmenta el
projecte de l’Hospital, de la rotonda, etc., és comprensible que l’equip de govern
contesti explicant el contingut d’aquests projectes. El regidor de comunicació ha
fet una lectura extensiva d’una realitat, actuacions acabades el 2004, 2005,
2006 i 2007. M’agradaria que miréssim la hemeroteca i els governs de la
Generalitat. Em consta que ara és fan moltes menys publicacions, però abans en
feia cada departament. Hi ha una realització de govern i normalment cada any
surt un volum on hi ha el President de la Generalitat (abans hi sortia la fotografia
del President Pujol i ara la dels altres Presidents que hi ha hagut) i d’això se’n
diu la tasca de govern feta.
Aquesta revista que tinc aquí és d’un ajuntament de CiU, on hi surt l’alcalde (que
governa sol) explicant els projectes que s’han fet. Hem de ser realistes i no

podem criticar ara a la Generalitat perquè hi ha un altre govern que explica la
tasca de govern feta, és a dir, cal explicar la tasca de govern amb transparència
i això és el que hem fet. Segurament a l’oposició sempre li sabrà greu, però hi
ha unes feines fetes i el ciutadà ja sabrà quines coses no estan fetes o quines no
es faran, però són ells qui han de passar comptes.
En tots els governs dels ajuntament de la comarca, al govern de la Generalitat i
al govern de les Diputacions hi ha un programa de govern i es va passant
comptes, perquè la gent ho analitzi i ho valori. És a dir, que no hi ha ni finalitats
partidistes ni propaganda electoral. En el nostre no hi surt cap signe de partit,
cap fotografia inaugurant res, ni cap polític, és a dir, que hem estat molt
escrupolosos. Abans algú ha comentat que l’escola bressol no està feta, però
l’escola de la Tordera si que està feta, per voluntat d’un govern de la Generalitat.
Recordem la manifestació feta dient (per part de CiU) que l’escola no es faria i
que era culpa dels ajuntaments de Sant Celoni i de Santa Maria de Palautordera.
Llavors, el govern de la Generalitat es va posar les piles i va fer, en un temps
record, una escola que està funcionant amb quitxalla dels dos municipis. Això
són realitats i no finalitats partidistes i de propaganda electoral.
Hem parlat de moltes coses, però els fets canten i això és el que hi ha. Es tracta
de reprovar unes actuacions partidistes que no ho són i propaganda electoral
tampoc. Propaganda electoral és la que feia el President Pujol, quan deia s’ha fet
això o s’ha fet allò i ens pot agradar més o menys, però en cap cas em consta
que hi hagués un grup polític del parlament que qüestionés el perquè es feien
aquests resums de govern.
El regidor de comunicació ha comentat la independència i la transparència en els
mitjans públics locals i en el Butlletí de Sant Celoni. En aquest ajuntament hi ha
el costum de que cada grup municipal tingui un espai en el Butlletí municipal (hi
ha municipis que no ho tenen). Els polítics del govern també anem a la radio
municipal quan hi ha debats amb l’oposició, perquè entenem que es bo el debat i
que la gent ens escolti a tots. Això és una voluntat política i tan de bo es fes
sempre d’aquesta, perquè així podria arribar més l’opinió de tothom a la gent.
Quant rebem a casa “Catalunya informa” és el govern de la Generalitat que ens
explica què s’aprova amb sanitat, educació i els projectes que es van realitzant.
És bo que aquesta informació arribi a la gent, perquè pugui opinar i passar
comptes. Per mi ha estat interessant fer-ho i és normal que s’hagi fet (venen les
eleccions municipals), que hi hagi una reprovació i un Ple extraordinari. No passa
res i per això estem aquí, per dialogar i per enfocar punts de vista diferents, la
gent ja ho jutjarà.
El Sr. alcalde acaba la seva intervenció recordant l’existència d’un reglament
municipal que regula les intervencions i estipula que l’alcalde és qui tanca cada
un dels punts del ple i que al llarg de les darreres intervencions no s’ha aplicat.
Tot seguit dóna la paraula al Sr. Mas.
Pren la paraula el Sr. Mas per comentar dues coses que s’han parlat en el Ple.
S’ha dit en aquest Ple que és una exposició que s’ha realitzat en tres àmbits i de
fet és una sola actuació (es veu clarament) i no em puc creure que es vulgui

argumentar que és informatiu un tema que és clarament electoralista. S’ha dit
que és una actuació conjunta que s’ha fet en tres àmbits: una amb l’exposició de
Can Ramis, dos via paper i tres via web. És una actuació conjunta que s’ha fet
via tres canals de comunicació. Aquesta afirmació només la pot fer una persona
que no vol seguir la llei de contractes, òbviament perquè complir la llei de
contractes de les administracions públiques obliga a seguir els principis de
publicitat i transparència, però no s’ha seguit. Heu gastat uns diners que són
públics, de tots els celonins i celonines que paguen els seus impostos.
Us llegeixo textualment, perquè consti en acta, que l’article 68 de la Llei de
contractes en el seu apartat segon diu: “no es podrà fraccionar un contracte amb
projecte de disminuir la quantia per tal de no seguir els requisits de publicitat”.
Això és el que heu fet i ho heu reconegut, heu fraccionat aquest contracte per
evitar fer la publicitat al BOP i al DOG i evitar d’aquesta manera fer la
contractació, mitjançant el procediment de concurs. Això no ho heu complert i
gastar-se més de 60.000 € seguint procediments irregulars de contractació, per
nosaltres és molt greu. Per tant, demà mateix demanarem al secretari, o la
persona que delegui, un informe jurídic oficial de l’equip jurídic de l’ajuntament,
sobre el grau de compliment dels procediments de contractació (previstos en la
Llei de contractes) i els seus principis de publicitat i transparència amb el que he
comentat abans de l’article 68.
També s’ha dit que no heu fet publicitat electoral i que no heu vulnerat la llei de
publicitat i que gràcies a aquesta llei no s’estan fen barbaritats. Ja que n’esteu
tan segurs i ja que hi ha gent a qui ens agrada seguir el que marquen les lleis i
també la publicitat de les coses que es fan i la transparència amb les eleccions,
s’enviarà una carta a la comissió assessora sobre la publicitat institucional (que
preveu aquesta llei), per tal que realitzi un informe sobre si aquesta campanya
s’adequa o no als principis d’aquesta llei. Es tracta de fer, clarament, una
separació entre la publicitat política vinculada a processos electorals i la
publicitat que duen a terme institucions públiques, però amb l’objectiu de
promoure i defensar els valors de la societat (com la salut o la seguretat) i la
publicitat de caràcter merament administratiu. Ja que l’exposició, la pàgina web i
la revista realitzada no tenen com a objectiu defensar els valors de la societat,
sinó defensar els vostres objectius partidistes amb recursos públics,
conseqüentment, demà mateix demanarem que aquesta comissió emeti un
informe i que s’actuï amb el que preveu la llei. Jo crec que si hi ha tanta
transparència i esteu tan segurs que les coses s’han fet correctament, no hi
tindreu cap problema.
El Sr. Mas acaba la seva intervenció manifestant que quedaven dues
intervencions del seu grup i cedeix la paraula al Sr. Francesc Deulofeu.
El Sr. alcalde intervé per puntualitzar que efectivament quedaven dues
intervencions, però que és ell qui normalment ha de donar la paraula.
Pren la paraula el Sr. Deulofeu per contestar, breument, algunes intervencions
que s’han fet adreçades a ell. El Sr. Alsina en la seva darrera intervenció ha
parlat de demagògia i ambigüitat i de la censura del Ple del 2003; el Sr. Bosch ja
ho ha comentat i segurament és interpretable, però al final tota aquesta actuació

ha estat una actuació exclusivista de l’equip de govern, en la qual a es deixa de
costat a l’equip de l’oposició. Tant el grup de l’oposició com la societat civil i
l’equip de govern amb els tècnics de l’Ajuntament, treballem per fer poble. És
ben segur que com a grup de l’oposició hem tingut repercussió en moltes de les
coses que s’estan tirant endavant i a vegades, sap greu veure de quina manera
es fa exclusivitat amb moltes d’aquestes coses. Al final un es sent satisfet de
treballar per al poble des de l’oposició, denunciant allò que es creu que no és
correcte.
Nosaltres pensem que la despesa de “Sant Celoni tots sentits” és desmesurada i
exagerada. Creiem que s’està per sobre del què seria més o menys raonable i
per això hem presentat aquest Ple amb els acords i els punts que en la moció es
reflecteixen. A partir d’aquí la gent jutja i valora, només és qüestió de caminar i
passejar pel poble i ser conscient de les situacions. La gent també jutjarà si
aquesta és una despesa exagerada o si la consideren o no electoralista.
La nostra postura i la nostra opinió creiem que esta justificada des del punt de
vista del què ha de ser una informació per part de l’Ajuntament i entenem, tal
com explicava el Sr. Mas, que hi ha una il·legalitat al darrera.
Fa la darrera intervenció el Sr. alcalde per tancar el Ple explicant que ser
reiteratiu amb els mateixos arguments es faria pesat, però que “no hi ha pitjor
sord que el que no vol escoltar”. Els governs informen de la seva tasca de
govern i la gent que hi ha a la sala ho pot veure. Nosaltres tenim molt clar que
treballem per fer poble, amb transparència a nivell econòmic, auditories,
comptes generals aprovats cada any amb temps i forma, donant pas a que el
grup de l’oposició pugui estar a les Ponències, a les Comissions Informatives i a
les meses de Contractació. Això és fa en aquest Ajuntament i no passa en tots
els Ajuntaments.
Em sembla que ja s’ha dit tot aquesta nit i la gent valorarà la tasca feta; alguns
som optimistes i tenim il·lusió, perquè creiem que el poble va a millor i
continuarem treballant per fer-ho possible. Això és el que nosaltres pretenem,
que la gent es trobi bé a Sant Celoni i pugui venir a viure a Sant Celoni i a la
Batllòria, que puguem anar avançant com a municipis sostenibles, amb serveis,
equipaments i amb qualitat de vida. És feina de tots i nosaltres com a
Ajuntament posem el nostre gra de sorra per fer-ho possible, amb la complicitat
de la gent, de les Entitats, del comerç, de les empreses i de les altres
Administracions a qui hem de reclamar perquè facin inversions. Hi ha projectes
garantits i posats sobre el paper, trigarem més o menys, però els tindrem
finalment a Sant Celoni. Això fa que ens sentim realment orgullosos de cap on
anem.
Després d’aquestes intervencions, per 6 vots a favor, de la Sra. Lechuga i dels
Srs. Deulofeu, Bosch, Mas, Cuminal i Negre, i 11 vots en contra de la Sra.
Donado i dels Srs. Castaño, Arenas, Capote, Vega, Bueno, Casado, Garcia,
Alsina, Segarra i Pasqual, es desestima la proposta d’acord presentada pel grup
municipal de CiU.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 01:00 hores
del dia 23 de març de 2007, i s’estén la present acta de la que jo, el secretari
municipal, en dono fe.
L’alcalde

El secretari

