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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 

DEL DIA 23 DE JULIOL DE 2008 
 
 
 
 
Sant Celoni, 23 de juliol de 2008   
 
Es reuneixen al saló de sessions de la casa consistorial a les 21:05 hores del 
vespre, en primera convocatòria i sota la presidència de l’alcalde Francesc 
Deulofeu Fontanillas, a l'objecte de portar a terme una sessió ordinària del Ple de 
l'ajuntament, les regidores Josefa Lechuga Garcia, Laura Costa Olivé, Magalí 
Miracle Rigalós, Júlia de la Encarnación Gómez i Montserrat Vinyets Pagès, i els 
regidors Jordi Cuminal Roquet, Carles Mas Lloveras, Miquel Negre Sánchez, 
Marià Perapoch Valls, Joan Castaño Augé, Jordi Arenas Vilà, Josep Capote Martín, 
Josep M. Bueno Martínez, Raül Casado Jiménez, Miquel Vega Vega i Albert 
Ventura Rovira, assistits pel secretari municipal Ramon Oriol Grau i amb la 
presència de l’interventor accidental Joan Muntal Tarragó. 
 
Inicialment el Sr. alcalde i ofereix la paraula al públic assistent per si algú vol 
comentar alguna qüestió relacionada o no amb l’ordre del dia d’avui. 
 
 

~~~~~~~~~~ 
 
 
Pren la paraula el Sr. Joan Josep Morales Riera, veí del carrer Joaquim Sagnier. 
Fa poc dies –diu-, per sorpresa, els aparcaments del meu carrer s’han pintat de 
zona blava sense que des de l’ajuntament s’informés abans als veïns. Voldria 
preguntar a l’equip de govern quin és el motiu de convertir el carrer Joaquim 
Sagnier en zona blava? És per la dificultat d’estacionar dels clients del 
supermercat DIA? Per què no s’imposa a aquest establiment privat l’obligació de 
disposar d’aparcament per als seus clients? Com ho haurem de fer els veïns del 
carrer que agafem el tren per anar a treballar i deixem el cotxe aparcat al 
carrer? També voldria preguntar a l’equip de govern una segona qüestió: què 
passarà amb el horts que hi ha davant de la indústria INACSA a la Batllòria? 
Gràcies.   
 
 

~~~~~~~~~~ 
 

 
A continuació pren la paraula el Sr. Joan Rubiralta Suriol, president de la Secció 
Local d’ERC a Sant Celoni i la Batllòria i diu que, d'entrada, no li sembla correcta 
la forma com s'ha establert l'ús dels torns de paraula en les sessions del Ple 
municipal. Parlar al començament i haver de callar fins al final –diu- no crec que 
sigui una bona pràctica democràtica. Ja fa més d'un any, un força política 
municipal va dir que a l'estiu passat hi hauria un nou Reglament orgànic 
municipal (ROM). Sembla que a hores d'ara el més calent és a l'aigüera i el 
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públic assistent tenim restringides les intervencions. Fins quan la ciutadania de 
Sant Celoni haurà d'esperar per veure aprovat el nou ROM? 
 
Dit això, -continua- voldria fer públic el meu agraïment al Sr. alcalde per la 
deferència que ha tingut amb la nostra organització en haver inclòs les mocions 
presentades per la Secció Local d’ERC en l'ordre del dia d’aquesta sessió. 
Esperem que aquest tipus de relació perduri i s'eixampli en el futur. 
 
En tercer lloc, voldria parlar de l'Acampada Jove. El nostre partit creu que, tot i 
les incidències climatològiques i els escassos recursos de què s’ha disposat, les 
coses han anat prou bé. Enguany han vingut a Sant Celoni 25.000 persones, una 
xifra inferior a la de l'any passat; però això és degut a que la pluja va fer tancar 
el festival el dissabte, que és el dia en què s’esperava més afluència de gent. 
S'ha de dir que s’han aconseguit els dos objectius que més importaven a 
l’ajuntament en aquesta Acampada Jove: fer més visible el nom de Sant Celoni 
arreu dels Països Catalans i incrementar els guanys econòmics de molts 
establiments de la vila. De cara al futur, demanaríem a l'ajuntament més 
flexibilitat i més agilitat en la presa de decisions per tal de no fer esperar la 
resolució fins als últims dies, com ha passat enguany. Aquesta demanda també 
la farem arribar a les JERC. Igualment, valdria la pena valorar si és convenient 
muntar activitats de caire comercial a la vila en les mateixes dates de 
l'Acampada, ja que el solapament no acostuma a donar bons resultats. També 
lamentem que algunes persones hagin estat tan hipercrítiques i només hagin 
valorat negativament tot el que no ha sortit com calia, sense fer cap mirada al 
què ha sortit bé, així com algun acudit de mal gust que no ha tingut en compte 
la realitat... Finalment volem agrair a totes aquelles entitats que han col·laborat 
per tal que aquesta festa sigui una referència musical i reivindicativa del jovent 
de la nostra nació: ajuntament, Creu Roja, bombers i els cos dels Mossos 
d'esquadra. 
 
D'altra banda, -segueix el Sr. Rubiralta- no ens ha agradat la posició de les 
forces amb representació municipal d'organitzar una reunió per explicar la seva 
posició sobre l'ARE de Can Riera de l'Aigua sense convocar cap representant 
d’ERC. Simplement s'ha deixat sense veu als representants de 360 celonins i 
celonines que ens van atorgar la seva confiança. Com que no som malpensats, 
voldríem creure que no s’ha fet expressament, sinó que es va tractar d'una 
errada burocràtica. En tot cas, però, desitjaríem que no es tornés a repetir. 
 
Ja tenim tanatori. Ens alegrem que les bones propostes que va iniciar l'equip de 
govern anterior tirin endavant amb el govern actual. Ara bé, si es va convenir 
que aquest equipament tindria un caire laic, per què el govern municipal va 
acceptar que fos beneït per un representant de l'església catòlica? Si allà s'hi 
podran portar difunts de totes les confessions religioses, no hagués estat millor 
que cap d'elles en particular ho hagués beneït o que, en cas contrari, ho fessin 
totes les que hi ha a la vila? 
 
Sobre la nostra moció pel dret al propi cos i a l'avortament lliure i gratuït, he de 
dir que aquesta proposta, que afecta totes les dones de la nostra nació, surt de 
les directrius de la Campanya pel Dret a l'Avortament, a la que s’han adherit la 
majoria de partits i ha comptat amb l'assessorament de militants històriques de 
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la causa feminista. És una moció ben treballada i que aporta les resolucions que 
la Unió Europea ha manifestat sobre aquesta qüestió. En definitiva, creiem que 
les tres opcions legals en què es permet actualment l’avortament són clarament 
insuficients. La moció demana la gratuïtat i vol que l'avortament se situï dins de 
la cartera de serveis sanitaris públics com un dret, tenint en compte també la 
situació socioeconòmica de les dones. Des d'una òptica progressista, ara que 
s'està plantejant el canvi d'aquesta llei, cal votar-hi a favor. Res més. Bones 
vacances a tothom! 
 
 

~~~~~~~~~~ 
 
 
A continuació, pren la paraula el Sr. alcalde i, en relació a la primera intervenció 
sobre la zona blava del carrer Joaquim Sagnier, explica que en el darrer número 
de la publicació municipal “L’informatiu” ja es va anunciar la creació de dues 
noves zones amb limitació horària: al carrer Joaquim Sagnier i al carrer Torras i 
Bages. El tema s’ha estudiat a nivell tècnic des de l’Àrea de Seguretat Ciutadana, 
valorant que es tracta de dos carrers molt propers al nucli comercial de la vila i 
que, atesa la dificultat d’aparcament en aquestes zones, resulta adient ampliar la 
zona blava en aquests carrers per facilitar i incrementar la rotació de vehicles 
que puguin estacionar. 
 
Pel que fa al tema dels horts d’INACSA, es tracta d’uns terrenys de propietat 
particular, qualificats urbanísticament com a sòl industrial. Fins al dia d’avui no 
s’ha promogut el desenvolupament d’aquest sector industrial i els propietaris, 
probablement, han permès que alguns ciutadans de la Batlloria hi cultivessin 
horts. Per tant, des d’aquest punt de vista és una relació entre la propietat dels 
terrenys i les persones que n’estan fent ús. En aquest sentit, des de l’ajuntament 
no tenim res a comentar. 
 
En relació amb la intervenció del Sr. Rubiralta, –continua el Sr. alcalde- recordo 
que en una altra ocasió va comentar que se sentia incòmode pel fet que es 
fessin referències al passat, però veig que a ell també li agrada fer-les. Per tant, 
jo també ho faré... En aquests darrers quatre anys en que ERC formava part del 
govern municipal no es va promoure cap modificació del ROM que donés la 
possibilitat d’intervenir als ciutadans en els Plens municipals de manera diferent 
a com es permet actualment. En aquests moments els tres grups polítics 
municipals estem treballant en la modificació del ROM per tal d’adaptar-lo a les 
necessitats i a les demandes actuals de la societat. Ja s’han fet diferents 
reunions de treball (que properament tornarem a reprendre) amb l’idea de 
tancar el document de manera consensuada entre totes les forces polítiques de 
l’ajuntament. 
 
De tota manera, cal dir que en la majoria de casos les mocions que ha presentat 
la Secció Local d’ERC han estat incorporades a l’ordre del dia dels Plens, tot i que 
l’actual ROM no ho preveu. Per tant, s’ha tingut una deferència cap a una 
formació política que sempre havia tingut representació municipal, però no està 
contemplat que puguin intervenir en les sessions com si es tractés d’un grup 
municipal més. El Plenari té una funció regulada, no només pel ROM, sinó per 
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altres disposicions normatives que no preveuen un procés participatiu 
absolutament obert (i que segurament faria molt difícil el desenvolupament de 
les sessions). Això no vol dir que no es pugui millorar la participació de la 
ciutadania, que és amb el que s’està treballant. 
 
Respecte de l’Acampada Jove, –diu el Sr. alcalde- no tinc res a comentar.  
 
Pel que fa a la consulta popular sobre l’Àrea Residencial Estratègica de Can Riera 
de l’Aigua, es va convocar una reunió amb les entitats del municipi per explicar 
quin és el procés de tramitació que s’haurà de seguir. De fet, aquest tema ja 
s’havia tractat en el Ple i, per tant, la Secció Local d’ERC ja disposa d’informació 
al respecte. Intueixo que probablement el fet de no haver-los convocat és per 
algun error en el llistat d’entitats. En aquella reunió es pretenia mostrar la 
voluntat dels tres grups polítics municipals de voler que la consulta popular sigui 
un procés seriós i democràtic, al marge dels diferents posicionaments que 
defensa cada formació política.  
  
 

~~~~~~~~~~ 
 
 
Després d’aquestes intervencions, i atès que ningú més vol fer ús de la paraula, 
es dóna inici a la sessió del Ple. 
 
 
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA XIFRA DEL PADRÓ MUNICIPAL 
D’HABITANTS DE SANT CELONI REFERIDA A 1 DE GENER DE 2008. 
 
L’article 17 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener, determina que la formació, 
el manteniment, la revisió i la custòdia dels padrons d’habitants corresponen als 
ajuntaments dels respectius municipis.   
 
L’article 81 del Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel que s’aprova el 
Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, modificat pel 
Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, estableix que els ajuntaments 
aprovaran la revisió del seu padró municipal, formalitzant les actuacions 
portades a terme durant cada exercici anual. 
 
El mateix article determina que els resultats numèrics de la revisió anual del 
padró municipal d’habitants seran tramesos a l’Institut Nacional d’Estadística. 
 
D’acord amb l’informe emès per l’Oficina d’atenció al ciutadà, responsable de la 
gestió del padró municipal d’habitants, la xifra resultant de la gestió del padró 
municipal d’habitants de Sant Celoni, referida a 1 de gener de 2008, és de 
16.588 habitants. 
 
A la vista d’aquests antecedents, a proposta de la Comissió informativa de 
Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal 
ACORDA: 
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Aprovar la xifra del padró municipal d'habitants de Sant Celoni referida a 1 de 
gener de 2008, la qual ascendeix a la quantitat de 16.588 habitants. 

 
 
2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA INCORPORACIÓ DE DOS NOUS 
MEMBRES AL CONSELL DE POBLE DE LA BATLLÒRIA, A TÍTOL 
INDIVIDUAL. 
 
El Sr. alcalde explica que es tracta d’aprovar la incorporació al Consell de Poble 
de la Batllòria, a títol individual, de la Sra. Maria Concepción Zamora Ortega i del 
Sr. Jesús Liñan Ruiz que han sol·licitat per escrit formar part d’aquest òrgan de 
participació ciutadana. 
 
Intervé la Sra. Vinyets i diu que des de la CUP volen aprofitar aquest moment 
per posar de manifest que cal començar a treballar per a que el Consell de Poble 
de la Batllòria sigui un òrgan que va més enllà de recollir les queixes dels veïns, 
com s’està posant de manifest en les darreres reunions. Ha de deixar de ser –
diu- una mena de Síndic de greuges de les queixes dels veïns, ha de fer un pas 
endavant i anar més enllà, per tal d’esdevenir un òrgan decisori i amb voluntat 
de debatre diferents aspectes que afecten la vida local dels batlloriencs i 
batllorienques. Considerem, per tant, imprescindible a partir d’ara i de cara al 
setembre, posar en marxa tot un seguit d’actuacions encaminades a fomentar la 
participació, no tant de les persones individuals, que també és interessant, com 
de les entitats de la Batllòria, sense les quals entenem que el Consell de Poble 
coixeja. Per tant, des de l’ajuntament s’han de fer totes les accions necessàries 
per aconseguir la participació de tots els col·lectius en aquest òrgan. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que 
 
El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya preveu expressament al seu article 
61.1 la possibilitat de creació d’òrgans territorials de gestió desconcentrada. 
 
L’ajuntament de Sant Celoni, fent ús d’aquesta potestat, va considerar adient la 
creació d’un canal de participació de les persones i entitats de la Batllòria, 
mitjançant la instauració d’un consell de caràcter consultiu que representi una 
via de diàleg permanent amb l’ajuntament. 
 
Atesa la necessitat de disposar d’un reglament que reguli la constitució i el 
funcionament del Consell de Poble de la Batllòria, el Ple municipal en sessió de 
17 de maig de 2004 va aprovar inicialment el Reglament Orgànic del Consell de 
Poble de la Batllòria, reglament que es va declarar definitivament aprovat en 
data 21 de juliol del mateix any. 
  
L’article 8 del reglament estableix que els membres del Consell Plenari han de 
ser designats pel Ple municipal i aquesta designació ha de recaure en: 
 
• Les persones a títol individual, majors de 16 anys, que voluntàriament hagin 

sol·licitat formar-ne part. 
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• Un representant de cada una de les associacions sectorials amb seu a la 
Batllòria, designat pel seu màxim òrgan de govern. 

• Un representant de la Junta de Compensació de la urbanització Royal Park, 
designat pel seu màxim òrgan de govern. 

• Un representant de l’Associació de veïns de la Batllòria, designat pel seu 
màxim òrgan de govern. 

• Un/a regidor/a en representació de cada un dels partits polítics amb 
representació municipal, computant a aquests efectes aquell/a que sigui 
nomenat/da president/a. Aquests mai no suposaran un número superior a un 
terç del total de membres del Consell Plenari. 

 
Així mateix, el Reglament Orgànic del Consell de Poble de la Batllòria estableix 
en el seu article 5 que tots els òrgans del Consell han de ser renovats i/o 
ratificats per acord del Ple, amb ocasió de la renovació dels membres de la 
corporació local, tant les persones a títol individual, com els representants de les 
entitats i/o associacions i els representants polítics. 
  
Per resolució de l’Alcaldia de data 18 de juliol de 2007 es va nomenar el senyor 
Josep Capote Martín president del Consell de Poble de la Batllòria, per ser la 
llista del PSC-PM la més votada a la Batllòria en les darreres Eleccions 
Municipals, tal com determina l’article 12 del referit reglament. 
  
A la vista de les sol·licituds rebudes, el Ple municipal, en sessió de 30 d’octubre 
de 2007, va aprovar la nova composició del Consell Plenari del Consell de Poble 
de la Batllòria, d’acord amb el següent detall: 
 
Persones a títol individual: 
Juan Sánchez Duran 
Maria del Mar Durbau Torrent 
Lourdes Donado Riera 
Eduard Vallhonesta Alarcón 
Joan Xamaní Cabra 
Jordi Gómez Barrero 
 
Per les associacions sectorials: 
AMPA CEIP Montnegre........................ No designat 
Colla de geganters i grallers................ No designat 
Penya barcelonista la Batllòria Culé...... Antonio Lobo Pinós / Joaquim Torrent Bru 
El Llor 1........................................... Joan Fugarolas Rodenas 
Patronat de la gent gran..................... Carme Lluís Puig 
Trup de nassos.................................. Joan Fugarolas Rodenas 
Club esportiu INACSA......................... No designat 
 
Per la Junta de Compensació de la urbanització Royal Park:  
Eudaldo Puig Serradell 
 
Per l’Associació de veïns Vall de Llor: no designat   
 
Pels partits amb representació municipal: 
Pel grup municipal de CiU……………………… Josefa Lechuga Garcia 
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Pel grup municipal del PSC……………………. Josep Capote Martín 
Pel grup municipal de la CUP………………… Montserrat Vinyets Pagès 
 
Posteriorment, en sessió de 22 de novembre de 2007, el Ple municipal va 
aprovar la incorporació de la senyora Julia Olivares Alvarez al Consell de Poble 
de la Batllòria, en representació de l’AMPA del CEIP Montnegre. 
 
En data 13 de març de 2008 s’ha rebut en aquest ajuntament una instància de la 
senyora Maria Concepción Zamora Ortega, sol·licitant formar part del Consell de 
Poble de la Batllòria, a títol individual. 
 
També en data 13 de juny de 2008 el senyor Jesús Liñan Ruiz ha sol·licitat 
formar part del Consell de Poble de la Batllòria, a títol individual. 
  
Per tot això, a proposta de la Comissió informativa de Serveis Personals, per 
unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Aprovar les incorporacions de la senyora Maria Concepción Zamora Ortega i 
del senyor Jesús Liñan Ruiz al Consell de Poble de la Batllòria, a títol individual. 
 
2. Notificar aquest acord a les persones interessades, per al seu coneixement i 
als oportuns efectes, amb expressió del recursos a què tinguin dret. 
 
 
3. DESIGNACIÓ, SI S’ESCAU, D’UN REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT DE 
SANT CELONI A LA COMISSIÓ D’INFORMACIÓ I SEGUIMENT DEL DIPÒSIT 
CONTROLAT DE LA CAPÇALERA DE LES VALLS.  
 
El Sr. alcalde explica que l’ajuntament de Santa Maria de Palautordera té 
constituïda una Comissió de seguiment del dipòsit controlat de la capçalera de 
les Valls (és a dir, l’abocador de residus) i ha modificat els estatuts que regulen 
aquesta comissió per tal de permetre la incorporació de representants dels 
ajuntaments veïns. La nostra proposta –diu- és designar el regidor d’Espai Públic 
Miquel Negre Sànchez com a representant de l’ajuntament de Sant Celoni en 
aquesta comissió.  
 
Després d’aquesta intervenció i atès que 
 
La Comissió d’informació i seguiment del dipòsit controlat de la Capçalera de les 
Valls és un òrgan de constituït per l’ajuntament de Santa Maria de Palautordera, 
que té per objectiu el control del funcionament de l’abocador de residus ubicat al 
seu terme municipal. 
 
L’ajuntament de Santa Maria de Palautordera ha comunicat a l’ajuntament de 
Sant Celoni l’aprovació inicial per part del seu Ple municipal, en sessió de 21 de 
desembre de 2007, de la modificació del reglament que regula el funcionament 
de la referida comissió.  
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Entre d’altres aspectes, la modificació reglamentària ha de permetre que puguin 
formar part de la comissió, en qualitat de vocals, un representant de cadascun 
dels municipis de Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera i Fogars de Montclús.  
  
Havent transcorregut el termini d’exposició pública sense que s’hagi presentat 
cap al·legació, la modificació del Reglament regulador de la Comissió 
d’informació i seguiment de l’abocador controlat de la Capçalera de les Valls ha 
quedat elevat a definitiu. 
 
Atesa la condició de membre que ostenta l’ajuntament de Sant Celoni, es fa 
necessari designar la persona que presentarà la Corporació en el si de la 
comissió. 
 
Per tot això, a proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 
unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Designar el regidor municipal Sr. Miquel Negre Sánchez Valls com a 
representant de l’ajuntament de Sant Celoni a la Comissió d’informació i 
seguiment del dipòsit controlat de la Capçalera de les Valls, constituïda per 
l’ajuntament de Santa Maria de Palautordera. 
 
2. Comunicar aquest acord a l’ajuntament veí de Santa Maria de Palautordera 
per al seu coneixement i als efectes oportuns. 
 
 
4. PRESA DE CONEIXEMENT I RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’OPOSICIÓ 
AL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER LA 
MERCANTIL AQUALIA SA CONTRA UN ACORD DEL PLE MUNICIPAL. 
 
El Sr. alcalde explica que en la licitació del contracte per a la gestió del servei 
municipal de subministrament d’aigua potable es van presentar dues empreses 
(SOREA SA i AQUALIA SA). En sessió de 11 de febrer d’enguany el Ple municipal 
va adjudicar el contracte a SOREA SA, i ara se’ns ha comunicat que per part 
d’AQUALIA SA s’ha interposat un recurs contenciós administratiu contra l’acord 
d’adjudicació. Per comparèixer davant del jutjat s’ha nomenat, per resolució 
d’Alcaldia, l’advocat que portarà la defensa de l’ajuntament. Atès, però, que la 
concessió del servei va ser acordada pel Ple, correspon a aquest òrgan ratificar 
aquesta designació. 
 
Després d’aquesta intervenció i atès que 
 
En data 23 de maig de 2008 s’ha rebut a l’ajuntament de Sant Celoni un escrit 
del Jutjat Contenciós Administratiu número 13 de Barcelona, segons el qual 
s’admet a tràmit la demanda interposada per AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL 
AGUA SA contra l’acord del Ple d’aquesta Corporació de data 11 de febrer de 
2008 d’adjudicació del contracte per a la gestió del servei municipal 
d’abastament d’aigua potable al municipi de Sant Celoni (recurs número 
188/2008-C). 
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En el referit escrit es requereix a aquest ajuntament la remissió de l’expedient 
administratiu corresponent (original o còpia autenticada) i la notificació als 
possibles interessats en l’expedient. 
 
Davant d’aquestes circumstàncies és necessari procedir a la designació del lletrat 
que haurà de defensar la postura processal de l’ajuntament de Sant Celoni.  
 
Per aquest motiu, en data 11 de juny de 2008 l’Alcaldia va dictar una resolució 
que en la seva part dispositiva diu textualment així: 
 

1. Comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu número 13 de 
Barcelona, als efectes de ser part en el recurs contenciós administratiu 
número 188/2008-C, interposat per AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL 
AGUA SA contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni de data 11 
de febrer de 2008 d’adjudicació del contracte per a la gestió del servei 
municipal d’abastament d’aigua potable.  
 
2. Notificar la present resolució als interessats en l’expedient per a que, si 
s’escau, puguin personar-se i comparèixer com a demandats davant el 
jutjat en el termini de 9 dies comptats des de l’endemà de la rebuda de la 
notificació d’aquesta resolució, tot advertint-los que, de comparèixer fora 
del termini establert, seran tinguts per part sense que s’hagi de retrotraure 
ni interrompre el tràmit del procediment; si no es personessin, el 
procediment continuarà pels seus tràmits, sense donar lloc a que els sigui 
practicada notificació de cap classe.  
 
3. Trametre còpia confrontada de l’expedient administratiu íntegre, 
adjuntant també la notificació expressada al paràgraf anterior, degudament 
ordenat i numerat al Jutjat Contenciós Administratiu número 13 de 
Barcelona. 
 
4. Designar el lletrat senyor Ramon Verdaguer Pous, per tal que porti la 
defensa de l’Ajuntament de Sant Celoni en el referit recurs i, en el seu cas, 
per a la representació de la Corporació, designar també els procuradors que 
figuren a l’escriptura de poders per a plets atorgada en data 12 de maig de 
2008 davant de la notària de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya Sra. Elena 
Turiel Ibáñez, amb el número de protocol 430. 

 
Vistos els articles 21.1.k) en relació amb el 22.2.j) de la Llei 7/1985 reguladora 
de les bases del règim local i 53.1.k) en relació amb el 52.2.k) del Decret 
Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 
 
Atès que la contractació de la gestió del servei municipal d’abastament d’aigua 
potable va ser acordada pel Ple municipal, a proposta de la Comissió informativa 
de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple 
municipal ACORDA: 
 
Prendre coneixement i ratificar en el que sigui necessari la resolució de l’Alcaldia 
de data 11 de juny de 2008, per la qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat 
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Contenciós Administratiu número 13 de Barcelona, als efectes de ser part en el 
recurs contenciós administratiu número 188/2008-C, interposat per AQUALIA 
GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA SA contra l’acord del Ple municipal de data 11 de 
febrer de 2008 d’adjudicació del contracte per a la gestió del servei municipal 
d’abastament d’aigua potable.  

 
 

5. APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S’ESCAU, DEL PROJECTE D’ARRANJAMENT 
DE L’ACCÉS DE VIANANTS A L’ESTACIÓ DEL FERROCARRIL A LA 
BATLLÒRIA. 
 
El Sr. alcalde explica que es porta a aprovació definitiva del Ple el projecte 
d’arranjament de l’accés de vianants a l’estació del ferrocarril a la Batllòria. Es 
tracta d’un pas especialment perillós on, per desgràcia, fa pocs mesos va morir 
una persona atropellada. La voluntat de l’equip de govern és licitar les obres 
quan més aviat millor per tal de poder tenir un accés a l’estació molt mes segur. 
  
Després d’aquesta intervenció i atès que 
 
En sessió del dia 27 de març de 2008 el Ple de l’ajuntament va acordar l’aprovació 
inicial del projecte d’execució per a l’arranjament de l’accés de vianants a l’estació 
del ferrocarril a la Batllòria presentat per Cetres SL, amb un pressupost de 
contracta de 407.040,67 €; 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 conté les dades a què fa referència l’article 31 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), una de les quals 
consisteix en la valoració individualitzada dels béns i drets objecte d’expropiació i 
ocupació. 
 
La finalitat del projecte és definir les obres necessàries per a la construcció d’un 
nou pas inferior sota la carretera C-35 de manera que s’habiliti un pas per a 
vianants cap a l’estació del ferrocarril a la Batllòria, mantenint l’actual pas rodat 
de vehicles d’entrada al nucli de la Batllòria i limitant l’actuació en el límit del 
terme municipal de Gualba. 

 
El dia 28 d’abril de 2008 l’empresa Inacsa va presentar còpia de l’escriptura de 
propietat i l’últim rebut de l’impost dels béns immobles del terreny a expropiar. 
 
L’anunci d’informació pública s’ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província 
número 87 de 10 d’abril de 2008 i en el diari “El Periódico” del dia 17 d’abril de 
2008. 
 
El Servei Territorial de Carreteres a Barcelona ha emès, el dia 10 de juny de 
2008, informe previ de les obres/actuacions que el projecte proposa realitzar i fa 
esment dels requisits per a l’autorització de les obres, com són la presentació de 
sol·licitud amb la documentació necessària per a la correcta localització i definició 
de l’actuació que es pretén realitzar, a més de les següents condicions 
específiques: 
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- L’empresa adjudicatària de les obres haurà de sol·licitar la corresponent 
autorització. 
- La nova vorera s’haurà de coordinar amb el carril d’incorporació i sortida que 
es preveuen en els dos accessos existents. 
- Tot l’accés de vianants, nou enllumenat i pas inferior per la carretera C-35 
s’haurà de protegir seguint la Ordren Circular 321/95 T y P “recomendaciones 
sobre sistemas de contención de vehículos”. 
- Els embornals aniran connectats directament als pous de registre. 
- S’haurà d’estendre una capa de microaglomerat M-10 de dotació 70 Kg/m2 en 
tot l’àmbit d’actuació. 
- La construcció del pas inferior no suposarà en cap cas la restricció a trànsit 
alternatiu de la carretera C-35 en horari diürn. A tal efecte, es presentarà un 
annex detallat d’organització i desenvolupament de les obres on constaran en 
detall les diferents fases d’execució, així com els diferents procediments 
constructius. 
 
Obra a l’expedient certificat del secretari municipal conforme el projecte ha estat 
exposat el públic al tauler d’edictes de la corporació, així com que s’ha notificat a 
l’empresa Industrias del Acetato de Celulosa SA, Inacsa, a efectes d’audiència, 
superant amb escreix el temps legal i reglamentari per a l’exposició pública i 
termini d’audiència, no havent estat presentada cap al·legació a l’aprovació 
inicial del projecte. 
 
Vist l’informe favorable emès per l’enginyer municipal del qual es desprèn que 
s’han de tenir en compte les condicions específiques que s’esmenten a l’informe 
previ del Servei Territorial de Carreteres a Barcelona. 
 
El tràmit procedent és l’aprovació definitiva del projecte (article 37 del ROAS), 
per a la qual cosa és competent el Ple municipal, de conformitat amb el que 
disposa l’article 38 del mateix reglament. 
 
Per tot això, a proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 
unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Aprovar definitivament el projecte d’execució per a l’arranjament de l’accés de 
vianants a l’estació del ferrocarril a la Batllòria presentat per Cetres SL, amb un 
pressupost de contracta de 407.040,67 €. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 235.3 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, aquesta aprovació definitiva porta aparellada la declaració 
d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels béns i drets que apareixen 
identificats en la relació que forma part del projecte aprovat (amb identificació 
dels seus titulars), la qual es transcriu a continuació i que s’ha de considerar 
també aprovada definitivament: 
 

Relació detallada dels béns i drets que s’expropien: 
 
Finca 
Ubicació: Carretera comarcal 35 
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Propietari:  
INACSA, Industrias del Acetato de Celulosa, SA 
NIF: A08113417 
Adreça: Ctra. Comarcal- 35, km 61 La Batllòria 
Titulars d’altres drets: ningú 
Naturalesa (qualificació urbanística): sòl urbanitzable 
Valoració urbanística: sòl rústec subjecte a transformació urbanística 
Referència cadastral dels terrenys: 2286101DG6128N0001SX 
 
Dades registrals: 
Volum 225, llibre 23 de Sant Celoni, foli 81, finca 2130 
 
Expropiació: 
Superfície objecte d’expropiació: 52 m2 
Valoració dels béns i drets: 2.600,00 € 
Destinació o afectació dels béns i drets: sistema viari  
 

2. Comunicar als propietaris i titulars dels béns i drets que s’expropien que 
durant els quinze dies hàbils subsegüents al de la recepció de la notificació dels 
presents acords, poden convenir amb l’ajuntament, lliurement i per avinença, 
l’adquisició –per part de la corporació municipal- dels béns i drets de referència, 
així com el termini per al desallotjament, i donar per conclòs l’expedient iniciat 
un cop convinguts els termes de l’adquisició amistosa. 
 
Si durant el termini de quinze dies abans esmentat els propietaris i titulars de 
béns o drets que s’expropien no presenten per escrit, davant l’ajuntament, cap 
proposta respecte a aquesta qüestió o bé si la que presenten és rebutjada per 
l’Alcaldia, es considerarà que no ha estat possible arribar a l’adquisició per 
avinença dels béns i drets que s’expropien, als efectes del que preveu l’apartat 
següent. 
 
3. Disposar l’inici de l’expedient de fixació del preu just dels béns i drets que 
s’expropien en el supòsit en què no s’arribi a l’acord esmentat a l’apartat 
anterior. L’inici de l’expedient de fixació del preu just s’instrumentarà mitjançant 
l’obertura de les peces separades corresponents, en els termes i les condicions 
que expressen els articles 27 i següents de la Llei d’expropiació forçosa (LEF) i 
27 i següents del Reglament d’expropiació forçosa (REF). 
 
4. Disposar la publicació dels presents acords al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler d’anuncis de 
la casa consistorial i al diari “El Periódico”, amb expressió del règim de recursos 
que s’hi poden interposar. 
 
5. Notificar individualment els presents acords definitius a tots els propietaris i 
titulars de béns i drets objecte d’expropiació que figuren en la relació que conté 
el projecte aprovat, amb expressió del règim de recursos que poden interposar. 
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6. APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S’ESCAU, DEL TEXT REFÓS DEL PROJECTE 
DE CONSTRUCCIÓ DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL AL SOT DE 
LES GRANOTES. 
 
El Sr. alcalde explica que el projecte tècnic de construcció del nou pavelló 
poliesportiu municipal va ser aprovat inicialment pel Ple en data 30 d’octubre de 
2007. Ara es porta a aprovació definitiva el text refós del projecte, que incorpora 
totes les indicacions dels informes preceptius que s’han rebut de diferents 
organismes.  
 
El Sr. Casado diu que el grup municipal socialista es felicita per l’aprovació 
definitiva d’aquest projecte, amb el que conclourà la construcció del nou complex 
esportiu municipal al “Sot de les granotes” format per una piscina coberta, una 
sala polivalent i un pavelló poliesportiu. Es donarà per acabada, doncs, una 
etapa que es va iniciar fa alguns anys, que tenia per objectiu l’ampliació dels 
equipaments esportius del municipi per atendre la demanda creixent de la 
ciutadania. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que 
 
Vist de nou l’expedient instruït per a l’aprovació del text refós del projecte del 
pavelló poliesportiu al Sot de les Granotes de Sant Celoni. 
 
El referit text refós correspon a les fases 2 i 3 del projecte del complex esportiu 
municipal Sot de les Granotes, aprovat definitivament per resolució de l’Alcaldia 
de 3 de gener de 2003. 
 
El Ple de l’ajuntament en sessió del dia 30 d’octubre de 2007 va aprovar 
inicialment el text refós del projecte poliesportiu al Sot de les Granotes de Sant 
Celoni, redactat pels arquitectes senyors Eduard Calafell Lafuente i Moisés 
Gallego Olmos, amb un pressupost que puja la quantitat de 3.580.160,44 €. 
 
L’anunci d’informació pública s’ha publicat en el diari “El Periódico” del dia 10 de 
novembre de 2007, en el Butlletí Oficial de la Província número 275 de 16 de 
novembre de 2007 i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 
5011 de 19 de novembre 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 11 de març de 2008 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 i que, no obstant això, 
s’ha de redactar un pla d’autoprotecció. 
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El Consell Català de l’Esport va trametre informe envers el projecte, signat per 
l’arquitecte de l’enginyeria URBE Enginova SL, adjudicatària del concurs per 
realitzar el seguiment dels projectes i dels expedients sotmesos al Consell Català 
de l’Esport per a la seva avaluació, el dia 16 d’abril de 2008, amb número 
d’expedient 78.085/00, on demana la presentació del projecte de gestió que 
descrigui l’organització funcional de l’equipament i que es completi el projecte 
bàsic amb documentació gràfica, amb l’actualització de la relació de normatives 
d’obligat compliment, incorporant els requeriments establers al Codi Tècnic de 
l’Edificació que siguin d’aplicació i amb els criteris recomanats al Pla director 
d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya (PIEC) per a la construcció 
i el condicionament d’instal·lacions esportives. 
 
L’enginyer municipal va emetre informe al respecte el dia 14 de maig de 2008 
indicant que hi ha unes propostes de modificació i/o ampliació en l’informe del 
Consell Català de l’Esport que s’inclouran en el projecte i d’altres que es portaran 
a terme en fase d’obra, execució que es sotmetrà al seguiment d’aquest ens. 
 
Per decret de l’Alcaldia de data 14 de maig de 2008 es va requerir als 
arquitectes redactors del projecte, els senyors Eduard Calafell Lafuente i Moisés 
Gallego Olmos la modificació del projecte envers les propostes de l’informe del 
Consell Català de l’Esport que significaven una modificació del preu del projecte. 
 
El projecte de gestió del pavelló municipal d’esports Sot de les Granotes, 
redactat pel tècnic municipal d’esports, va ser aprovat per la Junta de Govern 
Local en sessió del dia 28 de maig de 2008. 
 
El dia 2 de juny de 2008 es va aportar al Consell Català de l’Esport el projecte de 
gestió del pavelló municipal d’esports Sot de les Granotes, diligenciat de la seva 
aprovació i l’informe emès per l’enginyer municipal. 
 
Els tècnics redactors van aportar el projecte modificat amb un pressupost de 
3.616.663,03 €, el qual va ser tramès al Consell Català de l’Esport el dia 18 de 
juny de 2008 juntament amb documentació que complementa el projecte de 
gestió envers a les activitats i a l’estudi econòmic. 
 
El dia 1 de juliol de 2008 va tenir entrada escrit del Servei Territorial del Joc i 
d’Espectacles amb el qual es tramet la resolució de la delegada territorial del 
Govern de la Generalitat a Barcelona de data 2 de juny de 2008, establint 
condicionaments a la llicència municipal del local/establiment de pública 
concurrència ubicat al Sot de les Granotes de la normativa sobre policia de 
l’espectacle, activitats recreatives i establiments públics, que són els següents: 
 

a) Aforament màxim permès de 3155 persones. 
b) L’aforament màxim permès ha de constar en la llicència, així com en un 

rètol indicatiu col·locat a l’entrada de l’establiment, d’acord amb el que 
estableix l’article 23 del Decret 239/1999, de 31 d’agost, pel qual 
s’aprova el catàleg dels espectacles, les activitats recreatives i els 
establiments públics on es realitzen espectacles i activitats recreatives, 
respectivament. 

c) S’haurà de redactar un pla d’autoprotecció. 
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d) Cal atendre el que estableix el Decret 251/2006, de 6 de juny, de 
regulació de les condicions i quanties mínimes de les assegurances de 
responsabilitat civil exigibles per als espectacles, les activitats recreatives 
i els establiments públics sotmesos a la Llei 10/1990. 

e) Cal donar compliment a la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures 
sanitàries davant el tabaquisme i reguladora de la venda, el 
subministrament, el consum i la publicitat del tabac. 

 
El Consell Català de l’Esport ha emès informe favorable signat pel cap de la 
Secció tècnica del Servei d’Equipaments Esportius de data 20 de juny de 2008  
pel que fa al projecte del pavelló triple poliesportiu el Sot de les Granotes amb 
un pressupost de 3.616.663,03 €, considerant que la documentació és correcta i 
completa, que els projectes bàsic i de gestió s’adeqüen als requeriments 
d’obligat compliment establerts a la normativa tècnica del Pla director 
d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya (PIEC) i que compleixen els 
criteris per a la construcció d’equipaments esportius recomanats al PIEC. També 
es fa constar que es considera que el pavelló triple poliesportiu pertany a la 
xarxa bàsica establerta en el PIEC i el rocòdrom pertany a la xarxa 
complementària. 
 
El Consell Català de l’Esport ha tramès també l’informe emès per l’arquitecte 
d’URBE Enginova SL de data 20 de juny de 2008 envers el seguiment del 
projecte on fa constar que, per tal de millorar la seguretat i la funcionalitat, es 
recomana que en el desenvolupament del projecte executiu i en la realització de 
les obres es tinguin en compte els punts següents: 
 

• Revisar el disseny de les baranes, que no han de tenir punts de 
recolzament entre 0,20 m i 0,70 m sobre el nivell del terra i cap obertura 
que es pugui travessar amb una esfera de 0,10 m de diàmetre. Cal 
protegir d’una manera especial els trams davant de les escales d’accés a 
les grades. 

• Augmentar els pendents de les zones de dutxes al 2%, situant la canaleta 
de recollida arran de terra, al costat de la paret, sota el ruixador sense 
graons ni regruixos. 

• Situar en un lloc ben visible un text informatiu amb les normes 
d’utilització del rocòdrom advertint dels riscos de la pràctica. 

• Col·locar un paviment elàstic a la zona de protecció a la base del 
rocòdrom que complementi la funció protectora dels matalassos per 
esmorteir petites caigudes. 

• Facilitar la neteja arrodonint les trobades dels paviments amb els 
paraments verticals amb un radi no inferior a 2,5 cm. 

• Reduir un nivell l’alçada de les grades situant el passadís d’accés al nivell 
de la tercera fila i ampliar-lo 85 cm per poder muntar-hi els seients amb 
peus, que alhora facin de barana. 

• Reservar l’espai a la coberta per situar els panells de captació d’energia 
solar tèrmica per escalfar l’aigua calenta sanitària. 

 
L’enginyer municipal ha emès, el dia 2 de juliol de 2008, informe favorable a 
l’aprovació definitiva del projecte tenint en compte que la Direcció General de 
Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments ha indicat que s’ha de redactar un 
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pla d’autoprotecció, així com els condicionaments establerts per resolució de la 
delegada territorial del Govern de la Generalitat de Barcelona de data 2 de juny 
de 2008 a la llicència municipal del local/establiment de pública concurrència de 
la normativa sobre policia de l’espectacle, activitats recreatives i establiments 
públics, a més dels punts establerts pel Consell Català de l’Esport per tal de 
millorar la seguretat i funcionalitat en el desenvolupament del projecte executiu i 
en la realització de les obres. 
 
El tècnic municipal indica que paral·lelament es tramita l’expedient per a 
l’adequació de l’activitat municipal de complex esportiu al Sot de les Granotes a 
la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració 
ambiental (LIIAA) i per donar viabilitat a l’ús esportiu, per la qual cosa es 
tramitaran els esmentats informes al Consell Comarcal del Vallès Oriental i es 
sol·licitarà l’informe de la Ponència 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 Comunitaris, per unanimitat 
dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA: 
 
Aprovar definitivament el text refós del projecte del pavelló poliesportiu al Sot de 
les Granotes de Sant Celoni (fases 2 i 3 del nou complex esportiu municipal) 
redactat pels arquitectes senyors Eduard Calafell Lafuente i Moisés Gallego Olmos, 
el pressupost del qual puja la quantitat de 3.616.663,03 €. 
 
 
7. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL PAVELLÓ 
POLIESPORTIU MUNICIPAL AL SOT DE LES GRANOTES. 
 
El Sr. alcalde indica que, una vegada aprovat definitivament el projecte tècnic en 
el punt anterior, es tracta ara d’iniciar el procediment per a la licitació de les 
obres.  
 
Després d’aquestes intervencions i atès que 
 
El Ple de l’ajuntament de Sant Celoni, en sessió de 30 d’octubre de 2007, va 
aprovar inicialment el text refós del projecte de construcció d’un nou pavelló 
poliesportiu municipal al “Sot de les granotes” de Sant Celoni, redactat pels 
arquitectes Eduard Calafell Lafuente i Moisés Gallego Olmos. 
 
L’execució d’aquest pavelló es correspon amb les fases 2 i 3 del projecte de 
construcció d’un nou complex esportiu municipal al “Sot de les granotes”, del 
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qual ja s’ha executat la fase 1, corresponent a la piscina coberta i la sala 
polivalent. 
 
Atès que s’han acomplert els tràmits legals necessaris i que es disposa dels 
preceptius informes amb sentit favorable, està previst que el referit text refós 
s’aprovi definitivament en la propera sessió del Ple municipal que es celebri. 
 
La construcció d’un pavelló poliesportiu al “Sot de les granotes” es considera 
necessària pel fet que, degut al creixement de població experimentat pel 
municipi de Sant Celoni en els darrers anys, l’actual pavelló poliesportiu 
municipal resulta del tot insuficient per atendre les demandes de la ciutadania i 
de les entitats esportives del municipi. 
  
En data 2 de juliol de 2008 l’Alcaldia ha indicat que des de la Secretaria 
municipal s'iniciï l'expedient administratiu per a la contractació de l'obra 
esmentada i que s’emetin els preceptius informes, s’elabori el corresponent Plec 
de clàusules administratives particulars i es procedeixi a la licitació del contracte, 
tot d’acord amb el que estableix la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes 
del sector públic. 
 
Atès que, segons informe de l’interventor municipal, en el pressupost 
definitivament aprovat per a 2008 existeix finançament suficient per fer front a 
l’anualitat de l’any 2008 de la referida obra, la qual figura en el referit 
pressupost amb finançament plurianual. 
 
Atès que, segons informe del secretari municipal, i d’acord amb la legislació 
aplicable, la competència per a la contractació d’aquesta obra correspon al Ple 
municipal.  
 
Atès que les administracions locals tenen plena capacitat per contractar 
qualsevol obra que sigui necessària per a la consecució de les finalitats que 
tenen encomanades per la llei.  
 
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat 
dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la 
contractació de les obres de construcció d’un nou pavelló poliesportiu municipal 
al “Sot de les granotes” de Sant Celoni, que es correspon amb les fases 2 i 3 del 
projecte de construcció d’un nou complex esportiu municipal, 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. Aprovar l’expedient de contractació per a l’execució de les referides obres i 
procedir a la seva adjudicació pel procediment obert i mitjançant concurs. 
 
3. Simultàniament, dins el termini d’exposició del Plec de clàusules 
administratives particulars s’anunciarà la licitació en el Butlletí Oficial de la 
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Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, si bé aquesta 
s’ajornarà en el supòsit que es presentin reclamacions contra el referit plec. 
 
 
8. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 
PLA GENERAL D’ORDENACIÓ PROMOGUDA PER L’ENTITAT COPERFIL 
GROUP SA EN L’ÀMBIT DE LA UASU-42. 
 
El Sr. alcalde explica que es proposa aprovar una modificació puntual del Pla 
general d’ordenació urbana en l’àmbit de la Unitat d’actuació en sòl urbà (UASU) 
número 42, que correspon a la zona on s’està construint el centre comercial 
“Altrium”. Aquesta modificació urbanística pretén una correcció de la línia 
d’edificació respecte de la carretera C-35 per permetre una ocupació sota rasant 
del 100% de la parcel·la, però mantenint els gàlibs fixats pel Pla de millora 
urbana a les plantes sobre rasant. D’altra banda, permetrà que es pugui 
incorporar una coberta fotovoltaïca entre els dos edificis que conformen el centre 
comercial. Ambdues actuacions fan incrementar el sostre edificable de la UASU. 
Aquesta proposta –diu- va ser desestimada en la darrera sessió del Ple 
municipal. El grup municipal del PSC va al·legar que no havia disposat de temps 
suficient per revisar l’expedient; i el grup municipal de la CUP va exposar 
diferents arguments per oposar-s’hi. D’ençà del darrer Ple ens hem reunit amb el 
grup municipal socialista per tal de revisar tota la documentació de l’expedient i 
s’ha fet un petit ajust, consistent en especificar que la coberta fotovoltaica mai 
podria tancar-se. Per tant, avui tornem a sotmetre la proposta a votació. 
 
Intervé el Sr. Castaño i diu que, tal com ha exposat el Sr. alcalde, en el darrer 
Ple el grup municipal socialista va demanar que aquest punt quedés sobre la 
taula perquè no havien disposat de prou temps per revisar tota la documentació 
i posicionar-se al respecte. L’equip de govern no va acceptar aquesta petició i 
quan la proposta es va sotmetre a votació va ser desestimada. Avui hem de dir 
que ja disposem de tota la informació, tant per part de l’ajuntament com del 
promotor (Coperfil Group SA), i el nostre vot serà favorable a la proposta 
bàsicament per tres raons:  
 
1. Perquè el centre lúdic i comercial “Altrium” respecta el disseny comercial del 
nostre municipi, pactat en el seu dia amb la Unió de Botiguers i Comerciants. 
 
2. Perquè es crearan nous llocs de treball (inicialment entre 70 i 80, i quan 
s’arribi a la plena ocupació poden ser entre 140 i 150).  
 
3. Perquè la gestió energètica del centre (cogeneració i marquesina fotovoltaica) 
permetrà un estalvi de més del 23% en consum tèrmic i de més del 10% en 
consum elèctric, el que representa un estalvi d’emissions de diòxid de carboni de 
més de 68 tones a l’any.  
 
Creiem, doncs, -continua el Sr. Castaño- que és important aprovar aquesta 
modificació urbanística per regularitzar la situació del centre comercial “Altrium” 
perquè la seva posada en funcionament comportarà més serveis per al Baix 
Montseny i la creació de nous llocs de treball. Vull apuntar només que l’atur és 
un tema que ens preocupa; Sant Celoni és el segon municipi de més de 15.000 
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habitants amb un índex més gran d’atur a la comarca i el sisè de 43 municipis. 
Pensem que iniciatives com aquesta (que, com deia, es va pactar amb la Unió de 
Botiguers i Comerciants) són bones per al municipi.  
 
Voldria deixar ben clar que des del grup municipal del PSC considerem que era el 
nostre deure demanar tota la informació i mirar de negociar amb l’empresa 
promotora del centre comercial. Creiem que s’ha fet una bona negociació. El 
nostre vot serà favorable per les tres raons exposades abans i també perquè els 
promotors s’han compromès a col·laborar, a manera d’espònsor, amb entitats 
socials i solidàries del nostre municipi (i alguna que no és del municipi). 
  
Finalment, voldria dir que amb la construcció del centre lúdic i comercial 
“Altrium” i amb la implantació d’un nou equipament comercial al sector 
Cementiri (que es va deixar sobre la taula a la Comissió informativa de Serveis 
Comunitaris i avui no s’ha portat al Ple) millorarà molt la imatge de les dues 
entrades de Sant Celoni, alhora que es prestaran més serveis a la població. 
 
Pren la paraula el Sr. Ventura i diu que des de la CUP, i en referència als 
comentaris del Sr. Castaño, considerem que aquesta síndrome és deguda a una 
modificació del planejament urbanístic que va permetre que aquesta zona passés 
de ser sòl industrial a sòl comercial. Com ja vam comentar en el darrer Ple –diu- 
es proposa avui la modificació d’una modificació urbanística. I la nostra intenció 
és explicar-ne els motius.  
 
Aquesta nova modificació urbanística ve motivada pel fet que l’actual edifici del 
centre comercial “Altrium” incompleix el planejament vigent. En primer lloc 
perquè sobrepassa el sostre permès (és a dir, l’edificabilitat) ja que en el 
projecte constructiu no es va quantificar el porxo com a sostre (qualsevol 
arquitecte sap que un porxo quantifica el 50% com a sostre). Es tracta, doncs, 
d’un error greu del projecte. D’altra banda, la planta soterrani del centre 
comercial sobrepassa la limitació de la franja de seguretat lateral de la carretera, 
és a dir, la planta soterrani envaeix l’espai en què es prohibeix construir al costat 
de la carretera.  
 
Aquests dos incompliments no són els únics. Hi ha altres irregularitats, com ja 
vam comentar en l’anterior Ple, que ve arrossegant el centre comercial, com el 
fet que les obres s’iniciessin dos mesos abans de la concessió del permís d’obres, 
o el fet que es troba situat dins el radi d’afectació del Plaseqtor, o les dificultats 
per a que la Generalitat de Catalunya acceptés determinat tipus d’activitat 
comercial, o els greus problemes de mobilitat que a simple vista ja es veu que 
tindrà el centre (ja que la nova entrada per la porta de Ponent no soluciona 
l’accés a Sant Celoni). 
 
La CUP –continua el Sr. Ventura- s’ha manifestat sempre contrària a la 
construcció d’un centre comercial als afores de Sant Celoni perquè pensem que 
suposarà un model d’oci individualista i consumista, i nosaltres apostem per un 
model d’oci integrat a la vila, de qualitat i on la gent es pugui relacionar. En 
canvi, creiem que l’ens comercial que s’està construint no potencia la relació 
entre els ciutadans de la vila.  
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En definitiva, aquesta segona modificació del planejament en l’àmbit de la UASU-
42 és una mostra més de les irregularitats que ve acumulant el centre comercial 
i de com l’actual equip de govern i l’anterior s’han dedicat a treure les castanyes 
del foc als promotors privats. En aquest cas és totalment clar que l’ajuntament 
justifica la mala execució urbanística que ha exercit aquest promotor privat amb 
la col·locació de plaques solars sobre el porxo o imposant l’obligació de construir 
una passera lateral sobre la Tordera. Dit això, la CUP defensa que si un equip de 
govern vol fer una bona gestió ha de complir el planejament vigent i els acords 
aprovats pel Ple, i no seguir el joc dels promotors privats i caure en la seva 
trampa. 
 
Respecte dels motius exposats pel Sr. Castaño per votar a favor d’aquesta 
modificació urbanística, un d’ells és que el centre lúdic i comercial “Altrium” 
respecta el disseny comercial del nostre municipi. No sé què entenem ben bé per 
disseny comercial, però actualment no es podria construir un centre com aquest  
perquè la normativa legal ordena que els centres comercials han de ser 
compactes amb el poble o la ciutat, condició que en aquest cas no es compleix.  
 
Pel que fa a l’altre motiu al·legat pel grup municipal socialista sobre la gestió 
energètica del centre, entenem que si s’han posat plaques solars és per justificar 
la il·legalitat del porxo que s’ha construït entre els dos edificis principals. En 
canvi, quan un ciutadà s’excedeix de sostre en una obra nova particular, 
l’ajuntament l’obligara a enderrocar l’excés d’obra construïda. En el cas d’aquest 
centre comercial l’ajuntament no ha actuat amb el mateix criteri. 
  
Respecte de la creació de nous llocs de treball, és evident que estem en una crisi 
econòmica i que l’atur anirà en augment. 
 
Així, doncs, dels tres motius al·legats pel grup municipal del PSC per votar a 
favor d’aquesta nova modificació urbanística a la UASU-42, tenim dubtes 
respecte de dos d’aquests arguments. També ens ha sorprès la reunió d’aquest 
grup polític amb l’empresa promotora del centre comercial “Altrium” (Coperfiel 
Group SA), com si fos una cosa normal, com qui pren un cafè... malgrat no 
formar part de l’equip de govern. Jo entendria que l’equip de govern es reunís 
amb uns promotors comercials, però no entenc que els regidors socialistes es 
reuneixin per negociar unilateralment l’aportació de 16.000 € per a fins benèfics. 
  
Em sembla perfecte que s’ajudi a les entitats solidàries perquè tenen recursos 
econòmics escassos, però no entenem la vostra forma de fer i se’ns plantegen 
grans interrogants. És una pràctica habitual per part del grup municipal del PSC 
reunir-se amb empreses privades malgrat no estar en el govern? Des de la CUP 
no se’ns acudeix reunir-nos amb promotors privats que tenen interessos 
econòmics a l’ajuntament per negociar amb ells abans d’una votació del Ple. 
Entendria –diu- que les reunions fossin de caràcter informatiu, però ens sorprèn 
quan, com en aquest cas, hi ha unes implicacions econòmiques al darrera. Ens 
preguntem també qui gestionarà aquesta aportació de Coperfil Group SA? A qui 
es destinaran? Són interrogants que se’ns plantegen... Per tot el que he exposat, 
i  reafirmant-nos en el sentit del vot que ja vam manifestar en el darrer Ple, els 
regidors del grup municipal de la CUP votarem en contra d’aquesta proposta. 
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Pren la paraula el Sr. Capote per respondre breument –diu- als companys de la 
CUP. Aquest matí hem tingut una reunió amb el comitè de personal d’Inacsa; 
l’altra setmana vam fer una reunió amb la direcció de la mateixa empresa; fa 
tres setmanes ens vam reunir amb representants de Coperfil Group SA... 
Aquesta situació ve donada perquè els companys de la CUP van fer alcalde al cap 
de llista de CiU quan aquesta formació només té 7 regidors. A mi em sobta que 
des de la CUP es facin ara aquestes preguntes. Si l’equip de govern tingués 
majoria segur que la gent de Coperfil Group SA no hagués vingut a parlar amb 
nosaltres. Els diners que s’han obtingut en la negociació hem pensat que es 
podrien destinar, per exemple, a la Creu Roja o a la caravana pels refugiats 
sahrauís. Per acabar, voldria deixar clar que sempre que una empresa o una 
entitat vulgui parlar amb nosaltres, hi parlarà... i sense amagar-nos! I si ho fem 
és perquè, com abans he dit, l’equip de govern està en minoria. Això ja ho hem 
dit moltes vegades. Sembla que siguem tontos... 
 
El Sr. Deulofeu demana al Sr. Capote que moderi les formes. 
 
La Sra. Vinyets diu que ells només volien posar de manifest que és molt perillós 
condicionar una votació en matèria urbanística a una determinada 
contraprestació econòmica. En el Ple municipal anterior el grup municipal del 
PSC va votar en contra d’aquesta modificació del planejament, però en canvi 
avui hi ha votat a favor. I un dels motius que s’han dit és perquè s’han 
aconseguit 16.000 € per a fins socials, que ens sembla una ridiculesa ja que per 
a una empresa com Coperfil Group SA això és xavalla... Considerem que és molt 
greu i perillós condicionar vots en temes urbanístics a aportacions benèfiques.  
 
Intervé de nou el Sr. Castaño i, per al·lusions, diu que li sembla que ha deixat 
molt clar que el vot afirmatiu dels regidors socialistes era degut a tres raons, en 
cap cas no només per l’ajuda o l’esponsorització que pugui fer l’empresa 
promotora a entitats solidàries o socials. Si no s’hagués negociat l’aportació 
d’aquesta quantitat, també votaríem a favor de la modificació urbanística. A 
més, es tracta d’un projecte iniciat fa temps per nosaltres –diu-, que s’emmarca 
dins del Pla de dinamització del comerç municipal i amb el que la Unió de 
Botiguers i Comerciants hi està d’acord. També la Generalitat de Catalunya, els 
sindicats, els petits comerciants de Catalunya, les grans superfícies... tothom va 
votar per unanimitat a favor d’aquest pla comercial al nostre municipi, pels nous 
serveis que s’oferiran a la ciutadania i per la creació de llocs de treball que 
representarà. Tant els llocs de treball que es creïn a l’“Altrium”, com els que es 
creïn en el nou centre comercial de l’altra entrada de la vila, seran tots 
benvinguts, i més en moments de crisi econòmica com els que estem vivint. Crec 
que és la manera correcta d’encarar bé el futur des de l’ajuntament...  
 
Intervé de nou el Sr. alcalde per fer algunes puntualitzacions sobre el que s’ha 
comentat. En primer lloc –diu- estan clares les tres raons del grup municipal 
socialista per justificar el seu canvi de vot. Però aquests tres motius ja existien 
en el Ple anterior. El Sr. Castaño ha dit que “avui tenim tota la informació”, quan 
l’expedient és el mateix avui que fa un mes. Des de l’equip de govern vam 
portar al Ple aquesta proposta, com la tornem a portar ara, perquè entenem que 
el projecte dóna resposta, entre d’altres, a les demandes d’oci de la gent de Sant 
Celoni. També veiem com a positiva, i més en els temps de crisi en què ens 
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movem, la creació de llocs de treball que comportarà l’obertura d’aquest centre 
lúdic i comercial. És important que des de l’ajuntament es potenciï l’activitat 
econòmica del municipi, però mirant de ser justos i equànimes en la nostra 
actuació, tant en el contingut com en les formes. Des d’aquest punt de vista, 
nosaltres no estem d’acord amb la manera d’actuar del grup municipal socialista, 
i així els ho hem comunicat, tant a ells com a Coperfil Group SA. Entenem que 
l’aportació social d’una empresa no ha de ser un element que pugui condicionar 
el vot. L’equip de govern es desentén d’aquest plantejament perquè considerem 
que les coses no s’han de fer d’aquesta manera. Per tant, des d’aquest punt de 
vista, no volem saber res d’aquests diners; en tot cas, caldrà utilitzar altres 
mecanismes de mecenatge que existeixen en aquest ajuntament i que s’han 
utilitzat amb anterioritat en altres legislatures. L’aportació social de qualsevol 
empresa és sempre benvinguda (és, fins i tot, necessària), però els processos de 
mecenatge i de col·laboració social han de quedar perfectament separats dels 
interessos urbanístics i de l’aprovació, en aquest cas, d’una modificació puntual 
del PGOU. Per tant, nosaltres estem absolutament amb desacord amb aquest 
punt i així ho hem comunicat tant al grup municipal del PSC com a Coperfil 
Group SA. 
  
Ens qüestionem –continua el Sr. alcalde- per què han actuat d’aquesta manera. 
Per què, després d’una llarga tramitació del projecte del centre lúdic i comercial 
“Altrium” per part del govern municipal anterior, fins ara no s’ha promogut una 
aportació econòmica de l’empresa promotora per a fins socials. No deixa de ser 
sorprenent que en anys anteriors això no s’hagi produït i en aquests moments es 
faci d’aquesta manera. No cal dir que el que es busca és un protagonisme polític 
i deixar en evidència, com deia el Sr. Capote, que l’equip de govern no té 
majoria absoluta i que els vots dels regidors socialistes ens són necessaris. 
Entenc que els grups de l’oposició es puguin reunir amb qui considerin adient, 
només faltaria! També és lícit i positiu que les empreses s’impliquin i col·laborin 
amb les entitats del municipi, però crec que en aquest cas les formes no han 
estat les adequades. Per tant, voldríem que quedés clar que nosaltres ens 
desentenem d’aquesta actuació. Aquesta és la posició de l’equip de govern.     
 
Després d’aquestes intervencions i 
 
Vista la proposta de modificació puntual del Pla general d’ordenació promoguda 
per l’entitat Coperfil Group SA en l’àmbit de  la UASU 42, relativa al límit de la 
línea d’edificació i a l’increment d’edificabilitat del polígon per poder incorporar-hi 
una coberta fotovoltaïca. 

 
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 2 de març de 
2006 va aprovar definitivament la modificació del Pla general d’ordenació relativa 
a la UASU-42 que va crear l’ús de parc comercial (clau 11) i publicada la 
normativa al DOGC número 4681 del dia 21 de juliol de 2006. 

 
El Pla de millora urbana de la UASU-42 va ser aprovat definitivament per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió del dia 27 d’abril de 
2006 i publicada la normativa en el DOGC número 4681 del 21 de juliol de 2006. 
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El projecte d’urbanització de la UASU-42 va ser aprovat definitivament per 
resolució de l’Alcaldia de data 5 de juny de 2006, actualment en fase d’execució. 
 
La reparcel·lació voluntària de la UASU-42 i l’apoderament especial en relació a 
l’execució urbanística de la referida unitat va ser aprovada definitivament per 
resolució de l’Alcaldia de 30 d’octubre de 2006, i les finques resultants estan 
inscrites en el Registre de Propietat de Sant Celoni. 
 
La proposta de modificació puntual del Pla general d’ordenació promoguda per 
l’entitat Coperfil Group SA en l’àmbit de  la UASU 42 va ser desestimada pel Ple 
de l’ajuntament en sessió del dia 29 de maig de 2008, entre d’altres raons, per 
manca de temps dels grups per estudiar la proposta. 
 
En aquest sentit, des de llavors ha pogut ser estudiada pels grups municipals. 
 
L’objecte de la present modificació puntual és, d’una banda, modificar la línea 
d’edificació respecte a la carretera C-35 per permetre una ocupació sota rasant 
del 100% de la parcel·la, però mantenint els gàlibs fixats pel Pla de millora 
urbana a les plantes sobre rasant. I, de l’altra, l’increment d’edificabilitat del 
polígon per poder incorporar una coberta fotovoltaïca entre els dos edificis.  
 
Aquesta modificació obliga també a la construcció d’una passera al pont de la 
Tordera a la carretera d’Olzinelles a càrrec de Coperfil Group SA per garantir la 
mobilitat dels vianants en condicions de seguretat. 
 
La modificació de la línea d’edificació del sector respecte de la carretera C-35 
proposada s’ajusta a les condicions fixades per l’article 88.2 del Decret 293/2003 
del Reglament general de carreteres. 
 
La cessió d’aprofitament ve determinada per l’article 43.1 del Text Refós de la 
Llei d’urbanisme de Catalunya (TRLUC) modificada pel Decret Legislatiu 1/2007, 
de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística, on es determina el 
deure de cessió del 10% de l’increment de l’aprofitament urbanístic que comporti 
l’actuació de dotació respecte de l’aprofitament urbanístic preexistent i 
efectivament materialitzat. 
 
D’acord amb l’article 45.3 del TRLUC, la cessió de sòl en concepte d’aprofitament 
mig pot ser substituïda per l’equivalent del seu valor econòmic, atès que 
l’ordenació urbanística dóna lloc a una parcel·la única i indivisible.   
 
La instal·lació de la coberta fotovoltaica entre els dos edificis suposa un 
increment de sostre de 1895,01 m2, pel que esdevé aplicable l’article 94 del 
TRLUC en quant a reserves de cessions. 
 
En quant a aquestes cessions per a zones verdes, espais lliures i equipaments, el 
DL 1/2007 incorpora l’apartat 94.5 del TRLUC on aquestes reserves es poden 
substituir per l’equivalent del seu valor econòmic, que l’ajuntament haurà de 
destinar a nodrir un fons constituït per adquirir espais lliures o equipaments de 
nova creació en el municipi. 
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L’ajuntament de Sant Celoni rebrà en concepte del 10% de l’aprofitament de 
l’àmbit la quantitat de 39.476,64 € i en concepte de cessió d’espais lliures 
26.505,36 €, incorporats a la documentació aportada i amb informe favorable de 
l’arquitecte municipal. 
 
L’article 94 del TRLUC estableix que la modificació de planejament es subjecta a 
les mateixes disposicions que en regeixen la seva formació. 
 
D’acord amb l’article 94.5 del TRLUC, la proposta de modificació raona i justifica 
la necessitat de la iniciativa, l’oportunitat i la conveniència en relació amb els 
interessos públics i privats concurrents, establint una major dotació de cessions 
de dotacions i aprofitament mig, així com la construcció a càrrec de Coperfil 
Group SA d’una passera per a vianants en el pont de la Tordera a la carretera 
d’Olzinelles. 
 
Previ a l’aprovació definitiva es farà efectiu el conveni de traspàs de la carretera 
d’Olzinelles, B-511Z del pk 0,000 al pk 0,500 de la Direcció General de 
Carreteres de la Generalitat de Catalunya a favor de l’ajuntament de Sant 
Celoni, informat favorablement per l’enginyer municipal i per la comissió de 
mobilitat. 
 
L’enginyer municipal informa favorablement la modificació puntual proposada, 
que inclou la construcció d’una passera per a vianants i bicicletes en el seu pas 
pel mateix. 
 
La tècnica ambiental ha informat favorablement aquesta modificació, apartat VI, 
tot indicant que el promotor haurà de presentar el projecte de construcció d’una 
coberta de plaques fotovoltaiques on es defineixin les necessitats de demanda 
energètica i l’eficiència energètica de la coberta, així com el projecte de 
construcció de la passera de vianants en l’actual pont de la Tordera de la 
carretera d’Olzinelles, incorporant les mesures de prevenció i minimització 
d’impacte ambiental que li siguin pròpies. 
 
El tècnic indica també en el seu informe les condicions mínimes del pont i que cal 
redactar el projecte executiu que inclogui tots els elements necessaris per a la 
seva total definició. 
 
Segons l’article 83 del TRLUC correspon a l’ajuntament l’aprovació inicial i un cop 
s’ha acordat, s’ha de posar a informació pública pel termini d’un mes. 
 
La modificació incorpora la documentació exigida per l’article 59 del TRLUC. 
  
Segons l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’aprovació inicial 
de la modificació del planejament general del municipi correspon al Ple. 
 
Simultàniament al tràmit d’informació pública, s’ha de sol·licitar un informe als 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals els han 
d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi un de més 
llarg. 
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També simultàniament s’ha de concedir audiència als ajuntaments afectats 
l’àmbit territorial dels quals confini amb el del municipi que és objecte del pla. 
 
D'acord amb el que disposa l'article 71 en relació al 70 de la Llei d’urbanisme, 
s’ha de suspendre l'atorgament de llicències d'edificació, d'instal·lació o 
ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals 
connexes establertes per la legislació sectorial, en els àmbits en que les noves 
determinacions comportin una modificació del règim urbanístic, pel termini d'un 
any, amb el benentès que un cop assolida l’aprovació definitiva de la modificació 
puntual abans de l'esmentat termini la suspensió quedarà extingida. 
 
Atenent al que disposa l'article 102.4. del Reglament d’urbanisme, l’acord de 
suspensió d'atorgament de llicències s'adopta amb la previsió de la possibilitat 
d'atorgar aquelles que siguin fonamentades en el règim vigent i que siguin 
compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en 
el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l'aplicació 
del nou planejament una vegada definitivament aprovat. 
 
Vistos els informes favorables de l’arquitecte, l’enginyer, el tècnic de medi 
ambient i el tècnic d’administració general obrants a l’expedient. 
 
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 15 vots a 
favor de les senyores Lechuga, Costa, Miracle i de la Encarnación i dels senyors 
Deulofeu, Cuminal, Mas, Negre, Perapoch, Castaño, Arenas, Capote, Bueno, 
Casado i Vega, i 2 vots en contra de la senyora Vinyets i del senyor Ventura, el 
Ple municipal ACORDA: 
 
1. Aprovar inicialment la modificació puntual de la revisió del Pla general 
municipal d’ordenació de Sant Celoni, promoguda per l’entitat Coperfil Group SA 
relativa a l’àmbit de la UASU-42, en el benentès que amb l’aprovació definitiva 
d’aquesta modificació puntual Coperfil Group SA està obligat als deures i 
càrregues establerts a l’article 3 de la normativa: 
 
a) En el termini d’un mes des de l’acord d’aprovació ha de fer efectiva la 
compensació econòmica en substitució de les cessions d’aprofitament mig i de la 
reserva d’espais lliures. 
 
b) En el termini de quatre mesos des del mateix acord d’aprovació ha de 
presentar el projecte executiu de la passera de vianants que garanteixi la 
seguretat de les persones en el pont de la Tordera a la carretera d’Olzinelles amb 
les condicions mínimes assenyalades a l’informe de l’enginyer i de la tècnica de 
medi ambient municipals, garantint les condicions de sobrecàrrega d’ús per a 
vianants i bicicletes, amb una secció mínima de pas de 1,50 m en el seu punt 
més estret i assegurant la continuïtat en ambdós costats de forma que no hi hagi 
interacció entre l’itinerari de vianants i la calçada per a vehicles, i amb la 
incorporació de les corresponents mesures de prevenció i minimització d’impacte 
ambiental. 
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2. Disposar l’inici del tràmit d’informació pública pel termini d’un mes, a comptar 
des de la darrera de les publicacions del corresponent anunci al Butlletí Oficial de 
la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un dels diaris de 
més divulgació en l'àmbit municipal. 
 
Durant aquest termini l'expedient romandrà de manifest a l'Àrea d’Entorn 
d'aquest ajuntament (c/ Bruc, 26 de Sant Celoni) i els interessats podran 
formular, per escrit, les reclamacions i els suggeriments que considerin 
procedents. 
 
3. Sol·licitar, de forma simultània a la informació pública, l'emissió d'informes als 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals els han 
d'emetre en el termini d'un mes llevat que una disposició n'autoritzi un de més 
llarg. 
 
4. Comunicar l’aprovació inicial als ajuntaments dels municipis limítrofes als 
efectes d'audiència pel termini d'un mes. 
 
5. Suspendre l'atorgament de llicències d'edificació, d'instal·lació o ampliació 
d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes 
establertes per la legislació sectorial, en els àmbits en què les noves 
determinacions comportin una modificació del règim urbanístic, pel termini d'un 
any, amb el benentès que un cop assolida l’aprovació definitiva de la modificació 
puntual abans de l'esmentat termini, la suspensió quedarà extingida d'acord amb 
el que disposa l'article 71 en relació al 70 de la Llei d’urbanisme. 
 
En l’expedient objecte del present acord s'acompanya plànol on figuren grafiats 
els àmbits objecte de la suspensió. 
 
Atenent al que disposa l'article 102.4. del Reglament d’urbanisme, l’acord de 
suspensió d'atorgament de llicències s'adopta amb la previsió de la possibilitat 
d'atorgar aquelles que siguin fonamentades en el règim vigent i que siguin 
compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en 
el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l'aplicació 
del nou planejament una vegada definitivament aprovat. 
 
 
9. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PLA BÀSIC DE PROTECCIÓ 
CIVIL DE SANT CELONI. 
 
El Sr. alcalde explica que en aquest punt es proposa al Ple l’aprovació del Pla 
bàsic de protecció civil de Sant Celoni, que es va aprovar l’any 1997, i que ara 
s’ha revisat i actualitzat. 
 
Intervé la Sra. Vinyets per fer –diu- algunes consideracions. Des de la CUP 
estem segurs que el procediment que s’ha seguit ha estat correcte, i veiem que 
tècnicament el document és coherent i està bé. Però, malgrat això, pensem que 
potser el fet d’haver-nos gastat 10.300 € per realitzar aquest nou Pla de bàsic de 
protecció civil respon més a dinàmiques administratives que no a una voluntat 
clara de fer front als riscos reals que tenim a Sant Celoni. El pla que avui es 
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proposa aprovar té com a àmbit el municipi de Sant Celoni, però ens preguntem 
si potser hauria estat bo que hagués contemplat l’àmbit del Baix Montseny, en 
col·laboració amb la resta de municipis veïns. Creiem que seria un pla molt més 
realista ja que les inundacions, els accident químics o els moviments sísmics, per 
exemple, no s’aturen a les fronteres d’un municipi, sinó que poden afectar els 
municipis del voltant. Nosaltres entenem que l’àmbit de coordinació en casos 
d’emergència no hauria de ser Sant Celoni, sinó el Baix Montseny.  
 
Tampoc no ens expliquem –continua- com un dels aspectes més importants per 
assolir els objectius del pla, com és la informació als veïns i veïnes, es passa 
molt pel sobre. En aquest document només s’indica que es faran un parell de 
xerrades informatives i un simulacre cada 4 anys. Per fer un simulacre és 
important que la gent sàpiga com ha d’actuar i entenem que dues xerrades 
informatives és quelcom que queda lluny del que seria objectivament desitjable. 
Malgrat els dèficits que hem exposat, votarem a favor de l’aprovació d’aquest Pla 
bàsic de protecció civil ja que actualitza dades i contactes necessaris a l’hora 
d’abordar un cas real d’emergència i, si no l’aprovéssim, no estaríem posant a 
disposició dels òrgans competents una sèrie de documentació imprescindible. 
Demanem, però, als responsables municipals que tinguin en compte les 
consideracions que acabem de fer per a una propera ocasió. 
 
Intervé a continuació el Sr. Bueno i diu que, tal com ha explicat el Sr. alcalde, és 
important tenir actualitzat el Pla bàsic de protecció civil del nostre municipi, però 
com ha dit la Sra. Vinyets, considerem que és imprescindible en una eina bàsica 
com aquesta el contacte directe amb la ciutadania, sobretot en aquelles zones 
més vulnerables. Voldria aprofitar per recordar –diu- que en els darrers anys, 
des del govern municipal anterior ens reuníem abans de l’estiu amb 
representants de les urbanitzacions Can Coll, Cal Batlle i Boscos del Montnegre, 
juntament amb tècnics de la Diputació de Barcelona, per parlar de la prevenció 
dels incendis forestals i, fins i tot, penjàvem unes pancartes per sensibilitzar la 
ciutadania al respecte. No sé per quin motiu, però l’any passat aquesta reunió no 
es va fer, i sembla ser que enguany està previst que es faci dissabte vinent, 
quan ja fa més d’un mes que hem entrat en l’època de màxim risc i que la 
campanya de sensibilització hauria d’haver començat. Prego que això no es 
repeteixi i que en propers anys la campanya comenci quan s’ha de fer. Gràcies. 
 
La Sra. Lechuga respon que l’any passat, en teoria, la reunió amb les 
urbanitzacions i la campanya de prevenció d’incendis forestals s’havien d’haver 
fet abans que el grup municipal de CiU prengués possessió del govern municipal. 
Potser és que el Sr. Bueno es va oblidar de fer-ho... Aquest any, com l’any 
passat, hem distribuït la informació corresponent i hem avisat a tots els veïns 
que si algú no disposa de Pla d’evacuació ens el pot demanar. Algunes persones 
ens han trucat per demanar-nos informació al respecte i se’ls hi ha donat. De 
tota manera, la majoria de gent de les urbanitzacions ja coneixen el Pla 
d’evacuació, perquè és el mateix de cada any. Dissabte vinent farem una 
xerrada informativa, que no s’havia fet mai fins ara, amb la gent de les 
urbanitzacions, les Associacions per a la defensa forestal (ADF) i els propietaris 
de finques del Montnegre. Un bomber ens farà una ponència, es passarà un DVD 
informatiu i la gent podrà preguntar. Hi ha penjades pancartes i cartells per 
informar d’aquesta ponència, malgrat que potser el Sr. Bueno no ho sap... Val a 
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dir que enguany, a causa de les pluges que han caigut, no estem vivint la 
situació d’alt risc d’incendis que es va viure dos anys enrere.  
 
El Sr. Bueno, per al·lusions, indica que l’any passat, quan el grup municipal del 
PSC va sortir del govern per deixar pas al nou consistori, es va deixar el Pla 
d’evacuació de la Diputació pendent de fer un simulacre (que suposo que s’haurà 
fet...) i no es va fer la xerrada a l’espera del nou govern municipal. D’altra banda 
–diu- em sembla perfecte que es faci una xerrada, però aquesta no serà la 
primera vegada que es fa. Altres anys també s’han fet sessions informatives 
amb representants dels cossos de la Policia Local, els Mossos d’Esquadra, els 
bombers, tècnics de la Diputació i jo mateix per explicar els diferents sistemes 
d’evacuació en cas d’incendi forestal. En aquesta sala hi ha gent de la 
urbanització Boscos del Montnegre que ho pot corroborar. I no només s’ha fet 
això en èpoques de risc d’incendi, sinó al llarg de tot l’any. Està molt bé que ara 
es torni a realitzar aquesta sessió informativa, però crec que les coses s’han de 
fer en el seu moment. 
  
El Sr. alcalde diu que es recullen els comentaris i els suggeriments del Sr. Bueno 
i s’intentaran incorporar en allò que sigui possible, amb el benentès, però, que el 
tema de la seguretat en cas d’incendi forestal és un tema que ens ha de 
preocupar a tots, i entre tots plegats hem de mirar de ser el màxim d’eficients 
en el cas que mai ens trobéssim en una situació d’aquestes, que esperem que no 
faci falta... 
 
Després d’aquestes intervencions i 

 
Atès allò que disposa la normativa autonòmica que regula la protecció civil a l’àmbit 
territorial de Catalunya, essencialment la Llei 4/1997 de protecció civil de 
Catalunya i el Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del 
contingut per a l’elaboració i homologació dels plans de protecció civil municipals, i 
vistos els riscos de caràcter general per a la població i l’entorn immediat que fan 
convenient l’adopció de mesures preventives coordinades per a l’adequada gestió i 
resolució de situacions que puguin posar en perill els habitants del municipi o a 
l’entorn natural, així com la creació d’un marc d’actuació propici per a un eficaç 
servei de protecció civil que ha de ser prestat per l’ajuntament. 
 
Atès que actualment el municipi de Sant Celoni gaudeix d’un Pla bàsic 
d’emergència municipal, aprovat pel Ple municipal el dia 28 de juliol de 1997 i 
aprovat per la Comissió de protecció civil de Catalunya el 19 de novembre de 1997, 
malgrat la qual cosa, d’acord amb les previsions del Decret 210/1999, de 27 de 
juliol, aquest pla ha de ser revisat per adaptar la seva estructura i contingut a les 
prescripcions del decret citat. 
 
Atès que l’article 17 de la Llei 4/1997 de protecció civil de Catalunya, en el que fa 
referència als plans territorials, diu: 
 
1. Els plans territorials preveuen amb caràcter general les emergències que es 
poden produir en l'àmbit respectiu. Els nivells bàsics de planificació són el conjunt 
de Catalunya i els municipis. No obstant això, hi pot haver plans d'àmbit territorial 
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supramunicipal si les característiques especials dels riscs o dels serveis disponibles 
ho aconsellen.  
 
2. Els municipis amb una població superior als vint mil habitants i els que, sense 
arribar a aquesta població, tenen la consideració de turístics o els que són 
considerats de risc especial per llur situació geogràfica o llur activitat industrial, 
segons la Comissió de protecció civil de Catalunya, han d'elaborar i aprovar plans 
bàsics d'emergència municipal que garanteixin la coordinació i l'aplicació correctes 
en llur territori del Pla de protecció civil de Catalunya. Els plans bàsics d'emergència 
municipal són aprovats pels Plens de les corporacions municipals respectives, amb 
la informació pública i l'informe previs de la Comissió municipal de protecció civil, si 
n'hi ha, i són homologats per la Comissió de protecció civil de Catalunya.  
 
3. El Govern ha de promoure l'elaboració de plans bàsics d'emergència en els 
municipis que no tenen l'obligació legal de fer-ho. El procediment d'elaboració, 
aprovació i homologació d'aquests plans és el mateix que el dels municipis que hi 
són obligats. 
 
4. El Govern, les comarques i la resta d'entitats supramunicipals han de prestar 
suport i assistència tècnica a la planificació municipal de protecció civil. 
 
Segons els informes jurídic i tècnic elaborats pels tècnics de l’Àrea municipal de 
Seguretat Ciutadana, atès que el Pla de protecció civil de què gaudeix el municipi 
(aprovat l’any 1997) no s’ajusta a les previsions del Decret 210/1999, es considera 
procedent que s’aprovi inicialment l’adequació del pla citat a l’estructura d’aquell 
decret, amb posterior termini d’informació pública segons regula l’article 86 de la 
Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, tot procedint un cop transcorregut el termini de la citada 
informació a l’aprovació definitiva de l’adequació del pla municipal. 
 
Vist el contingut de l’adequació del Pla de protecció civil de Sant Celoni, confegit 
per l’entitat NEXCAL d’acord amb les directrius de la normativa aplicable, i 
degudament avaluat pels tècnics municipals competents.  
 
Vist que cal qualificar el Pla de protecció civil de Sant Celoni com a pla de 
naturalesa territorial i que el seu mecanisme d’aprovació ve fixat a l’article 17.2 de 
la Llei 4/1997, el qual assenyala que:  

 
“Els plans (...) són aprovats pels Plens de les corporacions municipals 
respectives, amb la informació pública i l'informe previs de la comissió 
municipal de protecció civil, si n'hi ha, i són homologats per la Comissió de 
protecció civil de Catalunya”.  

 
Un cop sotmès a l’aprovació del Ple el pla ha de ser remès posteriorment a la 
Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil del Departament d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya per a la seva definitiva homologació i implantació al 
municipi. 
 
En mèrits de tot allò que ha estat exposat i de les competències atorgades amb 
caràcter general per la Llei 7/1985 de bases del règim local, 
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A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat 
dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Aprovar inicialment l’adequació del Pla de protecció civil (bàsic) per al municipi 
de Sant Celoni a les disposicions del Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual 
s’aprova l’estructura del contingut per a l’elaboració i homologació dels Plans de 
protecció civil municipals. 
 
2. Donar a la tramitació de l’aprovació del Pla el curs que legalment correspongui, 
amb obertura del període d’informació pública que, eventualment, pertoqui i la 
corresponent aprovació definitiva quan resulti escaient. 
 
3. Determinar que, en cas de no presentar-se al·legacions al termini d’informació 
pública, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu de manera automàtica, 
procedint-se a la ulterior tramitació del document fins a la seva entrada en vigor.  
 
4. Habilitar el Sr. alcalde per tal que pugui signar quanta documentació sigui adient 
a l’efectivitat dels acords presos. 
 

 
10. SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ, SI S’ESCAU, PER A LA CELEBRACIÓ 
D’UNA CONSULTA POPULAR SOBRE LA UBICACIÓ D’UNA ÀREA 
RESIDENCIAL ESTRATÈGICA (ARE) A CAN RIERA DE L’AIGUA. 
 
El Sr. alcalde explica que en el darrer Ple municipal es va aprovar l’inici del 
procediment per a la realització d’una consulta popular sobre l’Àrea Residencial 
Estratègica (ARE) a Can Riera de l’Aigua, que promou la Generalitat de 
Catalunya al nostre municipi. L’expedient s’ha exposat al públic pel termini 
reglamentari, sense que s’hagi presentat cap al·legació al respecte. 
Amb posterioritat, s’ha rebut un escrit del grup municipal de la CUP que, per 
haver-se presentat fora de termini, no ha estat considerat. En tot cas, si els 
regidors de la CUP volen explicar el contingut d’aquesta al·legació, ho poden fer 
en el seu torn de paraula... La proposta que avui es porta al Ple –diu- és per 
aprovar la sol·licitud d’autorització al govern de l’Estat, (que s’haurà de tramitar 
a través de la Generalitat de Catalunya) per celebrar aquesta consulta popular. 
Val a dir que en el termini d’exposició publica de l’expedient, es va comunicar a 
la Generalitat l’acord del Ple municipal de realitzar la consulta, sense que 
aquesta Administració ens hagi manifestat la seva oposició. 
 
Pren la paraula la Sra. Vinyets i diu que, efectivament, el grup municipal de la 
CUP ha presentat una al·legació demanant que la consulta popular sobre l’ARE 
de Can Riera de l’Aigua reculli expressament la voluntat de totes les persones 
que viuen a Sant Celoni, entenent que han de ser considerats celonins i 
celonines tothom qui resideixi a Sant Celoni des de fa més de 6 mesos. En la 
nostra al·legació dèiem que no es podia excloure, per criteris de nacionalitat 
espanyola, cap persona resident al nostre municipi. Aquesta al·legació –diu- es 
va presentar el dilluns perquè el darrer dia hàbil del període d’exposició pública 
de l’expedient era dissabte, dia en que el registre municipal estava tancat. Per 
això, vam entendre que era perfectament oportú presentar l’escrit el dilluns. 
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Igualment queda feta la nostra petició: nosaltres entenem que les persones que 
poden participar en la consulta popular no haurien de ser només aquells que 
tinguin nacionalitat espanyola, sinó tots els residents a Sant Celoni des de 6 
mesos enrere. D’altra banda, també volem fer altres consideracions respecte de 
la consulta popular: 
 
En primer lloc, volem posar de manifest la importància del planejament 
urbanístic pel desenvolupament de tots i de totes, desenvolupament que 
requereix un control social. Normalment, avui en dia els tràmits d’informació 
pública a què se sotmet el planejament urbanístic no serveixen per garantir la 
participació ciutadana i, per tant, com a fórmula de control social existeixen les 
consultes populars. La primera consulta popular que es va fer a Catalunya, i 
també a l’Estat espanyol, va ser a Palamós, a petició de diversos moviments 
socials i organitzacions ecologistes, per decidir sobre el futur de la platja del 
Castell (per veure si es volia que s’urbanitzés o no aquesta platja). L’ajuntament 
va fer tots els tràmits que nosaltres estem fent aquí i, finalment, la voluntat 
majoritària dels veïns i veïnes va ser la de salvar la platja del Castell de la seva 
urbanització. Per tant, hem de tenir ben clar que les consultes populars es fan 
per la pressió exercida des de col·lectius veïnals. En el nostre  cas ha estat 
decisiva la pressió del grup municipal de la CUP a l’hora de difondre (a través de 
xerrades informatives) què suposaria l’ARE que es projecta al nostre municipi i, 
en última instància, trencar l’Acord de governabilitat. Tot això ha provocat que 
avui estiguem aquí prenent aquesta decisió.  
 
Tampoc no ens amagarem de dir -continua la Sra. Vinyets- que aquesta consulta 
popular ens genera moltes pors pel fet que les informacions que es donin als 
veïns puguin arribar distorsionades i que algunes persones no acabin tenint tots 
els elements de judici suficients per emetre una decisió vàlida. Per tant, hauríem 
de treballar per deixar ben clar que, amb independència del desenvolupament de 
l’ARE, tenim dret a disposar un nou hospital ja que tots nosaltres contribuïm 
amb els nostres impostos a sostenir la xarxa sanitària i, per tant, tenim dret a 
obtenir-ne les contraprestacions necessàries.  
 
Per a que tothom qui ens escolta ho tingui clar, la decisió que es sotmet a 
consulta popular és veure si estem a favor o en contra de que es faci una ARE a 
Can Riera de l’Aigua. L’acord que avui es proposa en aquest Ple és sol·licitar al 
Consell de Ministres de Madrid l’autorització pertinent per celebrar aquesta 
consulta. Paradoxalment, a diferència d’altres països, l’Estat espanyol és l’únic 
que requereix l’autorització del Consell de Ministres per a que un òrgan local 
pugui celebrar un referèndum sobre aquells aspectes que són de la seva 
competència. Així, doncs, el Consell de Ministres ens pot autoritzar o no la 
celebració de la consulta. Haurem d’anar, però, molt amb compte i ja vam deixar 
clar que encara que el Consell de Ministres no ens autoritzi, igualment hem de 
tirar endavant. Només dir que el temps no juga al nostre favor. Ara mateix des 
d’un gran despatx d’arquitectura s’estan acabant d’enllestir els projectes tècnics 
de l’ARE de Can Riera de l’Aigua. Des del govern tripartit de la Generalitat no 
s’ha indicat pas que aturessin els projectes fins a saber el resultat de la consulta 
popular. Tot l’engranatge ja s’ha posat en marxa i, per tant, hem de procurar per 
tots els mitjans que aquesta autorització del Consell de Ministres ens arribi el 
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més ràpid possible i, si triga massa, hem de tirar pel dret i fer igualment la 
consulta popular sense esperar-nos perquè el temps juga en contra nostra.    
 
Pren la paraula el Sr. Cuminal i diu que, en la seva opinió, hauríem d’estar tots 
contents de com s’està portant el procés de la consulta popular sobre l’ARE de 
Can Riera de l’Aigua, però no creu que sigui positiu entrar a valorar de qui va ser 
la idea. Precisament –diu- vam fer una reunió amb les entitats i associacions de 
la vila (que no amb les forces polítiques, volgudament) i un regidor de cada grup 
polític municipal per explicar quin serà el procés a seguir en aquest tema de la 
consulta popular, i vam deixar clar que procuraríem mantenir-la el màxim de 
protegida possible institucionalment per no sembrar dubtes sobre el procés, 
perquè la gent s’ho pugui creure i hi participi i que, al final, tots tinguem el 
mandat exclusiu de la voluntat única dels ciutadans de Sant Celoni. En aquest 
sentit, hem de mirar de mantenir la línia d’unitat expressada en aquella reunió, 
posant l’accent en la força institucional i no en una força política concreta. 
Respecte de l’al·legació presentada pel grup municipal de la CUP penso que, 
després de les diverses reunions que ja hem fet, entrar una al·legació a última 
hora no respon a aquesta voluntat d’unitat. Des del primer moment ha quedat 
clar que els tres grups polítics municipals no defensem la mateixa opció davant 
l’ARE de Can Riera de l’Aigua i, per tant, per evitar ser tendenciosos a l’hora de 
marcar les regles del joc, la manera de garantir que el procés sigui net i 
transparent és acollir-nos a la legislació vigent. Davant qualsevol dubte, el que 
cal fer és seguir la llei, hi estiguem o no d’acord. I, en aquest sentit, la llei diu 
que podran votar en la consulta popular totes les persones incloses en el cens 
electoral. Podem estar-hi més o menys d’acord, però així està establert i penso 
que seria bo no començar a sembrar dubtes a l’inici del procés. Crec que hem 
començat molt bé i hem encarat el tema adequadament. I, si la consulta popular 
acaba resultant un èxit, serà un mèrit que tots plegats podrem compartir, 
celebrant que la gent de Sant Celoni hagi pogut decidir. 
  
Després d’aquestes intervencions i atès que 
 
El Ple de l’ajuntament de Sant Celoni, en sessió de 29 de maig de 2008, acordà 
iniciar el procediment per a la realització d’una consulta popular sobre la ubicació 
d’una Àrea Residencial Estratègica (ARE) a Can Riera de l’Aigua, que la 
Generalitat de Catalunya promou al municipi de Sant Celoni. 

 
D’acord amb el Decret 294/1996, de 23 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de consultes populars, la iniciativa s’ha sotmès a informació pública mitjançant 
anunci al tauler d’edictes de la corporació, al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona número 142 de 13 de juny de 2008 i al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya número 5.155 de 18 de juny de 2008, i s’ha comunicat a la 
Delegació Territorial a Barcelona del Govern de la Generalitat de Catalunya, als 
efectes de presentació d’al·legacions, sense que se n’hagin presentat. 
 
L’esmentat Reglament de consultes populars estableix que, després d’aquest 
tràmit, cal sol·licitar l’autorització per a la celebració de la consulta popular i 
l’acord ha de contenir els termes exactes de la consulta. 
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En conseqüència, vist el reglament esmentat i d’acord amb els articles 71 de la 
Llei 7/1985 reguladora de les bases del règim local, 159 a 161 del Decret 
Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, en relació al 122 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i 
149.1.32 de la Constitució Espanyola, 
 
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat 
dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Sol·licitar al Govern de l’Estat l’autorització per a la celebració d’una consulta 
popular sobre la ubicació d’una l’Àrea Residencial Estratègica (ARE) a Can Riera 
de l’Aigua, que la Generalitat de Catalunya promou al municipi de Sant Celoni. 
 
2. Els termes exactes de la consulta consisteixen en la pregunta següent: “Esteu 
a favor o en contra de l’Àrea Residencial Estratègica (ARE) a Can Riera de 
l’Aigua?” 
 
3. Trametre còpia literal del present acord, juntament amb còpia de l’expedient, 
a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya per tal 
que, en el termini reglamentari de 30 dies, trameti la sol·licitud al Govern de 
l’Estat i per a la corresponent inscripció en el Registre de consultes populars 
municipals. 
 
4. Facultar l’Alcaldia tant àmpliament com en dret sigui necessari per a la 
efectivitat del present acord. 

 
 

11. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES NOVES TAXES DEL CENTRE DE 
FORMACIÓ D’ADULTS PER AL CURS 2008-2009. 
 
Intervé la Sra. Costa i explica que en aquest punt es proposa l’aprovació de les 
noves taxes del Centre de formació d’adults Baix Montseny per al proper curs 
2008-2009, que estan regulades de l’Ordenança fiscal número 20. Les noves 
taxes proposades representen alguns canvis respecte les d’anys anteriors, amb 
la voluntat d’establir uns criteris objectius, unificats i homogenis en relació a 
l’oferta formativa que es presta des dels diferents serveis municipals.  
 
Enguany els cursos que s’ofereixen des del Centre de formació d’adults Baix 
Montseny s’estructuren en quatre nivells. El primer nivell l’hem anomenat 
d’Acolliment lingüístic i inclou els ensenyaments més bàsics, dels quals 
l’ajuntament assumeix un 98% del cost i l’usuari el 2% restant. Inclou els 
següents cursos: 
 
- Català oral, amb un preu per a l’usuari de 3,68 €. 
- Curs d’acolliment per a joves nouvinguts, 9,81 €. 
- Curs d’acolliment per a dones nouvingudes, 14,71 €. 
- Formació instrumental (que ve a ser com un curs d’alfabetització), 14,71 €. 
- Formació instrumental de 2n i 3r nivell, 20,44 €. 
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El segon nivell inclou els cursos de Formació bàsica en els que l’ajuntament 
assumeix el 95% del cost i l’usuari el 5%: 
 
- Castellà elemental, amb un preu per a l’usuari de 9,20 €. 
- Graduat en educació secundària, 68,97 €. 
- Accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, 68,97 €. 
- Alfabetització digital, 9,20 €. 
 
El tercer nivell s’anomena Formació per al món laboral i està format pels 
següents cursos, en els que l’ajuntament assumeix el 65% i l’usuari el 35%: 
 
- Accés a la universitat, amb un preu per a l’usuari de 171,67 € (la prova 

comuna) i 96,56 € (la prova específica). 
- Anglès (inicial i funcional), 128,75 € cada un.  
 
I, finalment, el quart nivell l’anomenem Formació complementària, en el que 
l’ajuntament assumeix també el 35% del cost i l’usuari el 65% restant, i està 
integrat pels següents cursos: 
 
- Dibuix i pintura, amb un preu per a l’usuari de 199,26 €. 
- Ofimàtica, també 199,26 €. 
  
Les diferències bàsiques respecte de les taxes del curs passat –conclou la Sra. 
Costa- és que 13 dels 15 cursos disminueixen el cost per als alumnes i que 
enguany s’incorporen dos nous cursos: Acolliment per a joves nouvinguts  i 
Accés a cicles formatius de grau mitjà. 
 
A continuació pren la paraula el Sr. Ventura i diu que des del grup municipal de 
la CUP han estudiat amb profunditat les noves taxes del Centre de formació 
d’adults Baix Montseny que l’equip de govern proposa per al curs vinent, i 
voldrien fer algunes observacions. 
 
En primer lloc –diu-, pensem que l’Escola d’adults juga un paper cabdal per 
accedir al coneixement i, per aquest motiu, pensem que hauria de tendir cada 
cop més a la gratuïtat. De la valoració i de l’anàlisi de la proposta que es porta al 
Ple avui, hem constatat que representa una rebaixa generalitzada de les taxes 
dels cursos que s’ofereixen. Aquesta reducció substancial de les taxes respecte 
d’altres anys és, doncs, un fet. I, si bé és prou evident que es tracta d’una 
proposta de l’equip de govern, no ens podem estar de dir que la rebaixa de les 
taxes i la introducció de nous cursos han estat possibles gràcies, en part, als 
25.000 € que la CUP va aconseguir retallar dels sous dels polítics municipals i 
que han permès incrementar la partida pressupostària destinada al Centre de 
formació d’adults Baix Montseny. 
 
Aquesta rebaixa és un primer pas, però creiem que encara manca molt camí a 
realitzar en relació a l’Escola d’adults, en la mesura que la formació permanent 
és fonamental per a la inclusió laboral i educativa, per la qual cosa creiem que 
cal proveir aquest servei educatiu de majors recursos. En aquest sentit, 
emplacem l’equip de govern a treballar en la línia de potenciar aquest servei 
educatiu a la nostra vila. 
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Malgrat que veiem amb bons ulls la rebaixa de les taxes per al curs vinent, hem 
copsat algunes contradiccions que voldríem posar de manifest. Per exemple, en 
la línia del que hem apuntat anteriorment, creiem que encara existeixen 
mancances pel que fa la inversió pressupostària de l’Escola d’adults. La relegació 
a un segon terme que aquest servei ha patit tradicionalment ha fomentat una 
certa precarietat que, amb molt d’esforç, s’ha pogut combatre gràcies a la tasca 
dels professionals que hi treballen. 
 
D’altra banda, no compartim l’augment d’un 24% de les taxes dels cursos 
d’accés a la universitat i d’accés als cicles formatius, en la mesura que 
considerem que aquest tipus d’estudi constitueix un element que contribueix a la 
millora personal i social dels individus. Considerem important establir unes taxes 
que facilitin l’accés a aquests cursos. 
 
En darrer lloc, no ens podem estar de fer un petit comentari sobre la importància 
social de la formació permanent, que és, sense cap mena de dubte, una eina per 
assolir tant la inclusió social com la millora en les condicions objectives de les 
persones que tenen l’oportunitat de formar-se. Per aquest motiu emplacem 
l’equip de govern, no només a ampliar l’abast dels cursos d’educació permanent, 
sinó a no gravar-los amb taxes desmesurades que els encareixin excessivament. 
La formació permanent ben orientada pot esdevenir una eina de primer ordre 
per establir noves xarxes socials a la vila, reforçar el teixit associatiu i garantir 
una major cohesió social. 
 
Al mateix temps, emplacem l’equip de govern a mantenir l’edició de la guia CLIP, 
que informa de tota la formació permanent que s’ofereix als ciutadans en el 
nostre municipi. Fins ara, sens dubte, s’ha pogut constatar la seva eficàcia com a 
eina comunicativa, ja que edició rere edició s’han incrementat els participants en 
les activitats que s’hi ofereixen. 
 
La guia CLIP ha esdevingut un canal de comunicació amb personalitat pròpia, 
molt identificable pels ciutadans, que aglutina tota l’oferta d’educació 
permanent. Alhora cal tenir present que aquesta guia ha estat objecte de 
diversos reconeixements per part d’institucions, en la mesura que esdevé un 
exemple de primera qualitat sobre la presentació i gestió de la formació 
permanent. Aquests i molts altres factors, que no entrarem a detallar, fan 
aconsellable, almenys des de la nostra perspectiva, el manteniment d’aquesta 
guia amb el format i característiques actuals. Per tant, convidem l’equip de 
govern a no condemnar a la desaparició una eina que s’ha demostrat eficaç a 
l’hora d’informar els ciutadans i ciutadanes, no només de Sant Celoni sinó de tot 
el Baix Montseny. 
 
Un cop feta aquesta valoració de les noves taxes del Centre de formació d’adults 
Baix Montseny –conclou el Sr. Ventura- des de la CUP hi votarem a favor perquè 
considerem que hi ha hagut una rebaixa generalitzada dels cursos que 
s’ofereixen. Esperem que les consideracions que hem comentat anteriorment, 
com el fet de dotar de més recursos a l’Escola d’adults i de conservar i potenciar 
la guia CLIP, es tinguin en consideració de cara al dia de demà. 
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La Sra. Costa indica que els cursos d’accés a la universitat i accés a cicles 
formatius de grau superior només s’han incrementat en 28 € respecte el curs 
passat. No em sembla –diu- que sigui tan greu, tenint en compte que, fins i tot 
amb aquest augment, estem molt per sota del que es cobra en altres centres 
pels mateixos conceptes. A tall d’anècdota, molts alumnes ens pregunten 
“aquest preu és al mes o a l‘any?”. També hem incorporat la possibilitat de 
poder fer el pagament en dos terminis. I voldria recordar que els alumnes del 
Centre de formació d’adults Baix Montseny tenen l’opció de sol·licitar una beca. 
Val a dir que totes les sol·licituds que es van presentar el curs passat van ser 
atorgades. A banda d’això, cal tenir present que les taxes que paguen els usuaris 
representen només un 17% del total de la despesa que suposa per a 
l’ajuntament l’Escola d’adults. Crec que és molt positiu que 13 dels 15 cursos 
que s’ofereixen al centre han baixat de preu i, si és possible, s’intentarà millorar 
en el futur. 
 
Intervé el Sr Castaño i diu que els regidors del grup municipal del PSC votaran a 
favor de la proposta perquè entenen que es manté l’aposta per la formació de 
les persones. El Centre de formació d’adults Baix Montseny es va iniciar fa molts 
anys pel govern municipal de CiU, inicialment amb pocs cursos. Posteriorment 
s’ha anat incrementant l’oferta formativa que ofereix. Nosaltres –diu- sempre 
compartirem que es mantingui i es vulgui millorar el servei i que les taxes que 
han de pagar els usuaris siguin assumibles, tot mantenint eines que s’han 
demostrat molt positives com és la guia educativa CLIP que fa arribar a les llars 
de la vila la informació sobre tota l’oferta formativa que s’ofereix al municipi.  
 
Després d’aquestes intervencions i atès que 
 
L’Àrea de Comunitat ha efectuat una proposta relativa a les quotes a cobrar als 
alumnes de l’Escola d’adults per al curs 2008-2009. 
 
El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei Reguladora de les hisendes locals, estableix en els seus articles 15 a 19 el 
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores 
dels tributs locals. 

 
Vista la memòria/proposta de l’Àrea de Comunitat i l’informe econòmic obrant a 
l’expedient dels quals resulta que amb les tarifes que es proposen es dóna 
compliment a l’article 24.2 de la Llei 39/88, de 28 de setembre, en el sentit que 
l’import estimat de la taxa per la prestació d’un servei o la realització d’una 
activitat no pot excedir, en el seu conjunt, del cost real o previsible del servei o 
activitat de que es tracti. 
 
Vist també l’informe de l’interventor accidental. 
 
A  proposta de la Comissió informativa de Serveis Personals, per unanimitat dels 
17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA: 

 
1. Modificar l’Ordenança fiscal número 20, reguladora de les taxes per serveis 
generals, amb vigència a partir de la data de la seva aprovació definitiva, al 
següent tenor: 
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Aprovar el nou quadre de tarifes de l’apartat g), que conté les tarifes 
corresponents a la taxa per la participació a les classes de l’Escola d’adults, 
fixant els conceptes i imports següents: 
 
 

 TAXES CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS BAIX MONTSENY 
CURS 2008-2009 

 

Matrícula  
 Català oral 3,68 € 

Curs d'acolliment adreçat a dones nouvingudes 14,71 € 

Curs d'acolliment adreçat a joves nouvinguts/des 9,81 € 

Formació instrumental   14,71 € 

Formació instrumental 2n i 3r nivell 20,44 € 

Graduat en educació secundària 68,97 € 
Accés a cicles formatius de grau mitjà 68,97 € 
Accés a cicles formatius de grau superior  

Prova comuna 171,67 € 
Prova específica  

1 assignatura 96,56 € 
2 assignatures 193,12 € 

Accés Universitat  
Prova comuna 171,67 € 
Prova específica  

1 assignatura 96,56 € 
2 assignatures 193,12 € 
3 assignatures 289,68 € 

Castellà elemental 9,20 € 
Anglès 128,75 € 
Alfabetització digital 9,20 € 
Ofimàtica 199,26 € 
Dibuix i pintura 199,26 € 
Tallers de pintura 66,42 € 

 
A part de la matrícula cada alumne ha de pagar el material corresponent a 
fotocòpies 

 
Formació instrumental 2n i 3r nivell  6,00 € 
Graduat en educació secundària 9,00 € 
Accés a cicles formatius de grau mitjà 20,00 € 
Accés a cicles formatius de grau superior / Accés Universitat 
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Prova comuna 5,00 € 
Prova específica 3,00 € 

Anglès 6,00 € 
 
 
2. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’ajuntament l’anterior acord 
provisional, així com el text complet de l’Ordenança modificada durant el termini 
de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci 
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe, en els 
termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
 
12. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA 
PLANTILLA I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT 
DE SANT CELONI. 
 
El Sr. alcalde explica que en aquest punt es proposa una modificació de la 
plantilla orgànica de l’ajuntament que consisteix en l’amortització d’una plaça de 
caporal de la Policia Local (que ha quedat vacant per la jubilació de la persona 
que l’ocupava) i la creació d’una nova plaça d’agent policial. Des de la pròpia 
direcció de l’Àrea de Seguretat Ciutadana s’ha valorat favorablement aquest 
canvi per tal d’estar en la línia del model policial que defensem, és a dir, més 
policia de proximitat al carrer, que passa per tenir un nombre d’agents superior. 
Amb aquesta modificació de la plantilla la proporció de caporals de la Policia 
Local de Sant Celoni resulta molt més adequada; encara, però, estarem per 
sobre d’altres municipis en nombre de comandaments. 
 
Intervé el Sr. Bueno i diu que el grup municipal del PSC està en desacord amb la 
proposta per dos motius fonamentals. En primer lloc –diu- creiem que és 
necessària la creació de noves places d’agent de la Policia Local si el servei ho 
requereix, ja que la seguretat és primordial. Però no pensem que això s’hagi de 
fer a canvi d’amortitzar una plaça de caporal perquè els agents han de  tenir el 
dret i la possibilitat de poder promocionar internament. Amb aquesta 
amortització desapareix l’estímul que poden tenir els agents per ascendir en la  
seva trajectòria professional i, en conseqüència, pot provocar que la gent no 
estigui a gust i es produeixi una certa mobilitat cap a altres municipis. D’altra 
banda, tal i com reflecteix l’avantprojecte de Llei de policies que s’està 
preparant, la idea és que un cos de les dimensions de la Policia Local de Sant 
Celoni tingui una estructura organitzativa en la qual els quadres intermitjos de 
comandament (els caporals) siguin els necessaris. Per aquest motiu, en els 
darrers anys s’ha procurat des de l’equip de govern que cada torn de treball 
pugui tenir un caporal que transmeti als agents les directrius de la Regidoria i les 
ordres del director d’àrea, és a dir, que gestioni el desenvolupament del torn. Si 
es redueix el nombre de caporals significarà que algun torn no tindrà caporal. 
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Creiem que, per a una millora de la seguretat ciutadana i del servei policial, és 
molt important tenir un caporal per a cada torn. Per aquestes dues raons, el 
nostre vot serà contrari a la modificació de la plantilla orgànica del personal. 
 
El Sr. alcalde diu que no deixa de sorprendre’l la posició adoptada pel grup 
municipal socialista. El Sr. Bueno afirma que els preocupa la promoció dels 
treballadors de l’ajuntament, però la situació que ens hem trobat el nou equip de 
govern –diu- (i que ja havíem denunciat amb anterioritat des de l’oposició) és 
l’existència un gran nombre de persones que porten molts anys treballant a 
l’ajuntament amb contractes temporals. Sortosament, al llarg d’aquest any hem 
regularitzat un nombre important d’aquestes situacions i ho volem continuar fent 
en el futur de forma progressiva. Per això, no em sembla coherent plantejar el 
tema de la promoció interna com a raó per votar en contra de la modificació de 
la plantilla de personal quan aquest no ha sigut el criteri utilitzat en general a 
l’ajuntament per l’anterior govern municipal (com molts treballadors podrien 
constatar). De tota manera, voldria insistir en el fet que la proposta sorgeix de la 
pròpia Àrea de Seguretat Ciutadana. El seu responsable fa una anàlisi tècnica de 
l’organització interna i valora en positiu aquesta proposta perquè entén que, 
precisament, millorarà el repartiment dels torns. En tot cas, és la vostra 
postura... 
 
Intervé la Sra. Vinyets i diu que el grup municipal de la CUP es desmarca 
totalment del plantejament exposat tant pel grup municipal socialista com per 
l’equip de govern. Per nosaltres –diu- la seguretat no és una cosa primordial, 
com ha dit el Sr. Bueno, ni volem més policia de proximitat al carrer com ha dit 
el Sr. alcalde (tampoc no sabem ben bé en què consisteix aquesta nova figura 
híbrida...). A mi no em genera cap tipus de seguretat veure la policia pel carrer, 
sinó que més aviat em genera un altre tipus de sensacions. Nosaltres no som 
partidaris de prioritzar aquestes presumptes necessitats de seguretat i protecció. 
Potser hauríem de fer una anàlisi crítica de si realment tenim aquesta sempre 
esmentada necessitat de protecció o bé ens fan creure que existeix... Des de la 
CUP sempre hem dit que ens desmarquem totalment d’aquesta necessitat 
d’entendre la seguretat i de veure la policia com quelcom primordial i fonamental 
que s’ha de potenciar.  
 
Avui –continua la Sra. Vinyets- es porta a votació una reordenació de la Policia 
Local de Sant Celoni. Se’ns jubila un caporal i això ens obliga a decidir què fem 
amb aquesta plaça: o bé la suprimim o bé la reconvertim en una plaça d’agent 
(és a dir, en un lloc de treball de menys categoria). Nosaltres, malgrat que no 
ens agradi massa, ens veiem obligats a votar a favor d’aquesta reconversió 
perquè un dels motius, precisament, pels quals vam votar a favor de l’aprovació 
del pressupost municipal va ser el compromís del govern municipal de CiU de no 
incrementar el nombre de places de la Policia Local. Per nosaltres Sant Celoni no 
necessita la creació de més places policials ja que la ràtio de policies per habitant 
està per sobre del que és necessari, i entenem que la reconversió d’aquesta 
plaça de caporal en una plaça d’agent no significa un increment de places de 
policia. 
 
També és un fet innegable que la Policia Local té una sèrie d’atribucions que la 
converteixen en un cos que ha de ser objecte d’un seguiment i control de 
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transparència, molt més important que altres parts de la funció pública 
municipal. Arran dels esdeveniments dels últims dies, que han aparegut a la 
premsa i que han suposat la desaparició a les dependències de la Policia Local de 
més de 1.000 € de recaptació de la grua municipal, entenem que no ens podem 
quedar parats i sense fer res perquè és molt greu que desaparegui una quantitat 
econòmica d’un lloc com és la Policia Local. El robatori s’ha produït en el si d’un 
cos que té unes determinades atribucions (com és la potestat d’incoar 
expedients sancionadors o la potestat de privar de llibertat), molt per sobre de 
les atribucions que tenen la resta de  persones. Per tant, a ells també els és 
exigible un control més alt que als altres. 
 
Hem estat pensant –conclou la Sra. Vinyets- què es podria fer al respecte; hem 
parlat d’una comissió de seguiment i d’investigació. Però ja sabem què passa 
amb aquestes comissions... comencen amb molta volada però van perdent 
pistonada. Entenem que seria molt interessant convocar una beca, destinada a 
elaborar un treball de recerca que fes una radiografia actual de la Policia Local de 
Sant Celoni, amb una descripció dels aspectes organitzatius i funcionals, dels 
dèficits que presenta i de quines dinàmiques haurien de ser suprimides. A 
aquesta beca hi podrien optar llicenciats, estudiants o totes aquelles persones 
que professionalment acreditin poder dur a terme aquest estudi. I, en última 
instància, aquest treball de recerca servirà per a que alguna persona es pugui 
incorporar al mercat laboral i es posin alternatives per uns models de 
funcionament més transparents i que possibilitin un control més efectiu sobre 
aquest cos que, per les seves funcions, ha de ser objecte de més transparència i 
control. 
 
Intervé de nou el Sr. Capote i diu que en els discursos dels Sr. alcalde i de la 
Sra. Vinyets no s’ha parlat del dret que tenen els treballadors a la seva promoció 
interna que també és molt important. 
 
El Sr. alcalde respon que a la Policia Local de Sant Celoni hi ha cinc places de 
caporal. Per tant, quan alguna d’elles quedi vacant, els agents tindran la 
possibilitat de promocionar. Les coses no són estàtiques. En funció de les 
necessitats de la població i de les circumstàncies que es puguin produir en un 
moment determinat, es pot prendre la decisió d’ampliar o reduir el número de 
comandaments o d’agents. Crec, doncs, que no es tanca cap porta a la 
promoció. I cal dir que la Policia Local de Sant Celoni té proporcionalment un 
número certament alt de càrrecs de comandament, comparat amb altres 
municipis. 
 
La Sra. Vinyets demana que s’estudiï la possibilitat de crear una beca destinada 
a elaborar un treball de recerc,a sobre la Policia Local. 
 
El Sr. alcalde diu que n’ha pres nota i que l’equip de govern reflexionarà i valorà 
la proposta del grup municipal de la CUP.   
 
Després d’aquestes intervencions i  
 
Vist l’informe del director de l’Àrea de Seguretat Ciutadana en relació a la 
necessitat de personal per a l’organització dels serveis, en el que es proposa la 
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conversió de la plaça de caporal que ha quedat vacant per la jubilació del 
funcionari que l’ocupava en una plaça d’agent de la Policia Local. 
 
D’acord amb l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985 reguladora de les bases del règim 
local, 283 del Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, 26 i següents del Decret Legislatiu 
1/1997, i 27 i següents, 61, 160 i concordants del Decret 214/1990 del 
reglament del personal al servei dels ens locals, així com el conveni col·lectiu del 
personal laboral. 
 
Vist l’informe emès per l’interventor accidental i l’informe de Recursos Humans. 
 
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 9 vots a favor 
de les senyores Lechuga, Costa i Vinyets, i dels senyors Deulofeu, Cuminal, Mas, 
Negre, Perapoch i Ventura, i amb 8 vots en contra de les senyores Miracle i de la 
Encarnación, i dels senyors Castaño, Arenas, Capote, Bueno, Casado i Vega, el 
Ple municipal ACORDA:  
 
1. Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal funcionari de 
l’ajuntament de Sant Celoni, en el sentit d’amortitzar una plaça de caporal de la 
Policia Local assimilada al grup C2 i correlativament crear una plaça d’agent de 
la Policia Local assimilada al grup C2. 
 
2. Modificar correlativament la relació de llocs de treball d’aquesta Corporació en 
el sentit següent: 
 

A) Suprimir el lloc de treball de caporal, denominat Caporal de la Policia 
Local, número 50 de la relació de llocs de treball 2008, amb nivell CD 16, 
CE 19.554,43 € anuals. Requisits: Graduat escolar, FP1 o equivalent, 
funcionari, equivalent a grup C2. Dedicació 100% de la jornada. 

 
B) Crear correlativament un segon lloc de treball denominat Agent de la 

Policia Local, amb nivell CD 12, CE 15.408,61 € anuals. Requisits i 
condicions exercici: Graduat escolar, FP1 o equivalent, funcionari, 
equivalent a grup C2. Dedicació 100% de la jornada. 

 
3. Sotmetre aquest acord a exposició pública pel termini de quinze dies als 
efectes dels articles 283 del Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 168 i 169 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals. Cas que no es presentin reclamacions, es considerarà 
aprovat definitivament sense necessitat de cap altre acord.  
 
4. Un cop aprovat definitivament, efectuar l’oportuna publicació al Butlletí Oficial 
de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i trametre’n còpia 
a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, als efectes de 
l’article 283 del Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
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13. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
SOBRE DISTRIBUCIÓ DE PUBLICITAT. 
 
Pren la paraula la Sra. Costa i explica que la distribució de la publicitat al nostre 
municipi estava regulada fins ara per l’ “Ordenança reguladora de la intervenció 
de l’administració municipal en l’activitat de la publicitat dinàmica”, de 24 
pàgines, aprovada definitivament en data 22 de desembre de 2000. Ara –diu- els 
objectius han canviat i, per això, proposem l’aprovació d’una nova ordenança 
més reduïda, de només 6 pàgines, amb uns objectius molt clars: tenir un 
municipi més net, no embrutar l’espai públic, promoure la selecció dels residus i 
tenir cura del medi ambient, alhora que es pretén facilitar espais de comunicació 
a les associacions municipals d’interès general i sense ànim de lucre. Es tracta 
de fer més accessible tota la informació que es genera des del consistori i des de 
les entitats municipals i creiem que aquesta nova Ordenança sobre distribució de 
publicitat farà més fàcil assolir aquests objectius. 
 
La nova ordenança –continua la Sra. Costa- només regula el que nosaltres 
creiem que realment molesta, és a dir, anuncis fixos, banderoles, pancartes i 
cartells, que trobem a les façanes de tot arreu, alguns dels quals es queden allà 
enganxats “pels segles dels segles”... D’altra banda, a l’hora d’atendre les 
sol·licituds per distribuir publicitat, l’ordenança dóna preferència als serveis 
municipals d’interès general i a les entitats sense ànim de lucre. Val a dir que 
des dels àmbits de Sostenibilitat i Comunicació de l’ajuntament es porta 
treballant força temps en aquest document, en col·laboració amb l’àmbit de 
Desenvolupament i les àrees d’Espai Públic, Administració General i Seguretat 
Ciutadana, amb l’objectiu d’aconseguir tenir una reglamentació que realment 
sigui positiva. En l’ordenança s’inclou un mapa del municipi amb nombrosos 
punts on es poden col·locar aquestes pancartes, banderoles i cartells, inclosos 
també el nucli urbà de la Batllòria i les diferents urbanitzacions del nostre terme 
municipal. A grans trets, aquestes serien les principals característiques d’aquesta 
ordenança. 
 
Pren la paraula la Sra. de la Encarnación i diu que el vot del grup municipal 
socialista serà a favor de la proposta, però condicionat a determinades qüestions 
de forma. Demanem –diu- que el període d’exposició pública de l’expedient no 
sigui, com sempre, de 30 dies, sinó que s’allargui com a mínim fins al 15 de 
setembre. Com comentava la Sra. Costa, hem de tenir en compte que aquesta 
ordenança municipal afecta sobretot a entitats i, si el que volem és facilitar la 
comunicació i fer-la accessible, les entitats han de tenir temps per mirar-se el 
document que els afecta. A part d’això, també volem que es comuniqui a les 
entitats l’aprovació d’aquesta ordenança, via mail o a través del correu ordinari, 
per a que tothom se la pugui mirar. Sembla que tenim el compromís de l’equip 
de govern respecte d’aquestes dues qüestions. Val a dir, però, que no em 
sembla adequat que aquesta aprovació es faci ara a finals de juliol, quan el mes 
d’agost molta gent fa vacances. 
 
En quant al contingut de l’ordenança, hi ha dos articles en concret que pensem 
que s’han de reformar. Un és l’article 5.5 en el que es diu com s’actuarà en el 
cas que coincideixen moltes sol·licituds de distribució de publicitat per a un lloc 
concret en un mateix període de temps. S’estableixen quatre criteris, però no es 
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diu quin d’ells ha de prevaldre per sobre dels altres. Pensem que cal modificar 
aquest redactat per establir uns criteris objectius i evitar que s’hagi de decidir de 
manera aleatòria entre dues sol·licituds.  
 
D’altra banda, creiem que l’article 7.5 no queda gaire clar quan diu “Admetre 
puntualment la instal·lació de pancartes en espais no destinats específicament a 
la publicitat, només en el moment en què es porti a terme una determinada 
activitat”. S’hauria d’especificar millor que es permetrà la instal·lació d’una 
pancarta en un lloc que no sigui l’habitual només mentre es desenvolupi 
l’activitat. 
  
En el període d’exposició pública de l’expedient, des del grup municipal del PSC 
presentarem al·legacions sobre aquestes dues qüestions. Però, malgrat això, i si 
s’accepta de comunicar a les entitats l’aprovació d’aquesta ordenança, el nostre 
vot serà a favor de la proposta –conclou la Sra. de la Encarnación. 
 
El Sr. alcalde diu que la voluntat de l’equip de govern és parlar de l’ordenança, 
per millorar-la, incorporant tot allò que la faci més útil a la seva finalitat, que és 
tenir un Sant Celoni net i ben ordenat en quant a publicitat. No hi ha d’haver cap 
problema –diu- en allargar el període d’exposició pública per afavorir que es 
puguin presentar al·legacions. S’estudiaran totes les aportacions i, si resulten 
beneficioses, s’incorporaran al text de l’ordenança. 
 
A continuació pren la paraula la Sra. Vinyets i diu que l’equip de govern de CiU 
porta a aprovació del Ple una proposta d’Ordenança municipal sobre publicitat 
perquè, segons s’apunta a l’exposició de motius, “durant els darrers anys s’ha 
produït un important creixement de la publicitat que, si es distribueix i es difon 
sense adoptar les mesures adequades, provoca un increment de les molèsties a 
la ciutadania, genera un gran volum de residus i embruta l’espai públic”. És a 
dir, l’equip de govern sosté que d’un temps ençà s’ha produït un augment 
important de la publicitat, i el problema rau en què si aquest allau de publicitat 
no es distribueix, no s’ordena i regula provoca molèsties a la ciutadania, genera 
un volum de residus i embruta l’espai públic. Per tant, el grup municipal de CiU 
sosté que el problema no és la publicitat, sinó la manera com es distribueix. En 
canvi, des del grup municipal de la CUP –diu- considerem que el problema és 
precisament la publicitat i com, dia rere dia, s’apropia de l’espai públic. Aquest 
és el primer punt de divergència envers la proposta d’Ordenança municipal sobre 
publicitat, però no pas l’únic.  
 
L’article 2 d’aquesta normativa descriu la publicitat com “tota acció encaminada 
a difondre una informació sobre un acte o qualsevol activitat, producte o servei a 
la via pública”, equiparant la publicitat amb afany de lucre amb aquella que no 
ho és (si és que aquesta última es pot qualificar com de publicitat). És a dir, per 
l’equip de govern és el mateix una promoció de 3x2 del gegant de la distribució 
Carrefour, que un cartell que anuncia la convocatòria d’una xerrada per parlar de 
la voràgine consumista. Òbviament, la CUP considera que això és inadmissible i 
inacceptable. 
 
Per tant, i segons es desprèn de la proposta d’ordenança que avui discutim, 
resulta que per a l’equip de govern, primer, la publicitat no és el problema, sinó 
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la manera com es distribueix i, segon, la publicitat comercial és equiparable als 
cartells i rètols que els moviments socials i el teixit associatiu del poble utilitzen 
per a anunciar les activitats que organitzen. Així, per exemple, i per ratificar 
aquesta afirmació, cal assenyalar que el formulari de “sol·licitud permís 
col·locació/distribució publicitat” conté un epígraf titulat: dades relatives a 
l’entitat, col·lectiu o empresa. Entenem que són coses que no es poden 
equiparar. Pel grup municipal de la CUP, aquestes dues consideracions són 
suficients per votar en contra de l’Ordenança municipal sobre publicitat. Però 
tenim encara més coses a dir sobre la proposta.  
 
Així, per exemple, a l’exposició de motius de la norma s’assenyala que la 
distribució descontrolada de publicitat provoca un increment de molèsties a la 
ciutadania, genera un gran volum de residus i embruta l’espai públic. Si bé no 
s’especifica a quin tipus de publicitat és imputable amb major grau aquestes 
conseqüències negatives, és fàcil deduir que la palma se l’emporten, per aquest 
ordre, la publicitat que es distribueix en mà i els cartells. No obstant això, a 
l’hora d’identificar les modalitats que la publicitat pot adoptar a la via pública, la 
proposta d’ordenança especifica i identifica les següents: 
 
<< - Publicitat estàtica consistent en anuncis fixos, com ara banderes,    

pancartes, cartells, tòtems o d’altres elements que es determinin, 
genèricament o específica, per l’ajuntament.  

     - Repartiment de propaganda a mà per la via pública. 
     - Repartiment de propaganda a les bústies. >>  
 
És a dir, i amb independència que l’ordre sigui jeràrquic o no, és simptomàtic 
que la primera modalitat de publicitat que s’enumera sigui l’estàtica, que qui 
més ús en fa precisament són els moviments socials i el teixit associatiu, no pas 
les empreses. Així, els articles 5 i 6 de la proposta d’ordenança regulen com s’ha 
de sol·licitar el permís per penjar pancartes o banderoles i els terminis per fer-
ho. En contrast, el control a què se sotmet la propaganda que les empreses 
distribueixen massivament a les bústies o a la via pública és molt laxa. Només 
estipula que ha de contenir la identificació de l’empresa que reparteix la 
propaganda, que ha d’estar ben plegada i adaptada a la mida normal de les 
bústies i, sobretot, que incorpori missatges a favor del reciclatge i que 
s’imprimeixi “amb paper reciclat no clorat, amb tintes ecològiques, evitant la 
plastificació o altres criteris per tal de minimitzar l’impacte ambiental”.  
 
Des de la CUP considerem que la proposta d’Ordenança municipal de publicitat 
no és res més que una cortina de fum rere la qual s’amaga la voluntat de 
controlar i escapçar l’activitat dels moviments socials i el teixit associatiu del 
poble. Precisament, una riquesa que des del consistori s’hauria de conservar i 
potenciar perquè és la garantia que assegura un poble cohesionat, crític i partícip 
en la política municipal.  
 
Per últim –continua la Sra. Vinyets- és inevitable fer referència a “la perla” 
d’aquesta ordenança: l’article 5, apartat 6, referent a les sol·licituds per penjar 
pancartes i banderoles, que diu: “L'administració municipal denegarà mitjançant 
resolució motivada el permís a què es refereix aquest capítol, en qualsevol de les 
seves modalitats, si els textos corresponents s’estimen contraris a la Constitució, 
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a les lleis vigents o a les Ordenances municipals, o que indueixin a 
l’incompliment de les normes o actes administratius.” És evident que qui va 
redactar aquest article no va pensar en els cartells que inciten al consum abusiu 
d’alcohol amb l’esquer de la imatge d’una noia amb poca roba, o en la 
propaganda enganyosa que ofereix duros a quatre pessetes, sinó en els 
moviments socials i polítics que promouen la desobediència civil, com ara, una 
entitat tan subversiva com Justícia i Pau, presidida per Arcadi Oliveras, que 
promou la insubmissió fiscal, per exemple. Així, a partir d’ara, a Sant Celoni 
ningú no podrà organitzar una campanya d’insubmissió fiscal contra les despeses 
militars de l’exèrcit d’ocupació espanyol. A part, aquest article presenta seriosos 
dubtes legals quant a la confrontació de drets.  
 
La CUP aposta per diferenciar clarament la publicitat comercial de l’activitat que 
duen a terme els moviments socials i el teixit associatiu del poble a l’hora 
d’anunciar les activitats que organitzen. La CUP aposta per prohibir qualsevol 
tipus de publicitat comercial a l’espai públic. Com que la proposta d’Ordenança 
municipal de publicitat no contempla aquestes consideracions, hi votarem en 
contra. 
 
I per últim, volem felicitar l’equip de govern per haver incorporat a la proposta 
d’Ordenança municipal de publicitat, una disposició addicional per subratllar que 
“en campanya electoral es fixaran les normes concretes per controlar la 
propaganda electoral”. Per fi els partits polítics convencionals surten de l’armari i 
reconeixen que ells també són empreses privades que abracen el màrqueting per 
convèncer els veïns i veïnes. 
 
Fetes aquestes reflexions i establert el posicionament contrari de la CUP en 
contra de l’ordenança, només ens queda afegir que coincidim amb el grup 
municipal socialista en demanar que el termini d’exposició pública no coincideixi 
amb el mes d’agost, per garantir efectivament la participació.  
 
Intervé de nou la Sra. Costa i diu que, per acabar de clarificar algunes qüestions, 
voldria recordar que partim d’una ordenança anterior, amb una filosofia diferent i 
amb un títol que ja ho deixa molt clar: Ordenança reguladora de la intervenció 
de l’administració municipal en l’activitat de publicitat dinàmica. Aquesta norma,  
de 24 pàgines, es limita bàsicament a multar i sancionar, i en ella les entitats no 
tenen cabuda a l’hora de publicitar les seves activitats. Només parla de les taxes 
que s’han de pagar, de tota la documentació que cal presentar per sol·licitar les 
llicències, de que és la Junta de Govern Local qui atorga les llicències, de que 
aquest òrgan ha d’emetre un informe trimestral, de que s’ha de crear un servei 
de control publicitari local, etc. Realment aquesta ordenança no s’ha arribat a 
aplicar mai.  
 
La nostra idea –diu- és poder disposar ara d’una Ordenança reguladora de la 
publicitat que efectivament es pugui complir. Per això, proposem una ordenança 
que no només parla de sancionar, sinó que pretén facilitar les coses a les 
entitats. Es preveu habilitar el doble de llocs per posar pancartes i cartelleres  
(fins i tot a les urbanitzacions) i la intenció no és restringir, sinó tot el contrari:   
protegir les entitats del que són les empreses privades, que fins ara eren les que 
podien fer ús d’aquests espais.     
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Respecte dels comentaris del grup municipal del PSC, ja hem quedat d’acord en 
allargar el termini per presentar al·legacions a 40 dies i en informar a les entitats 
de l’aprovació i del contingut de l’ordenança. També es millorà el redactat dels 
dos articles que s’han citat i que sembla que no queden prou clars. Finalment 
només voldria dir que estem oberts a parlar-ne i a introduir totes les millores 
que puguin ser positives. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que 
 
Un dels objectius fonamentals de l'ajuntament de Sant Celoni en aquests propers 
anys és la millora de la qualitat de vida dels seus habitants, el que s’ha de 
reflectir en una millora de la qualitat de l’espai públic. 
 
L’increment de la publicitat sovint provoca un augment de les molèsties a la 
ciutadania, generant un volum de residus que cal tenir en compte per tal de 
reciclar-los i evitar un malbaratament dels recursos, així com un embrutiment de 
l’espai públic. 
 
L’activitat de la publicitat dinàmica es troba regulada a Sant Celoni a través de 
l’Ordenança reguladora de la intervenció de l’administració municipal en la 
publicitat dinàmica, aprovada inicialment pel Ple de l’ajuntament en sessió de 
data del 26 d’octubre de 2000 i definitivament un cop transcorregut el termini 
d’exposició al públic sense que es formulessin al·legacions. 
 
L’objecte d’aquesta ordenança és regular el sistema municipal d’intervenció 
administrativa, establint el procediment per a l’autorització de l’exercici de 
l’activitat de publicitat dinàmica, així com l’activitat de control a realitzar per 
l’ajuntament. 
 
Les entitats i associacions de Sant Celoni i els serveis municipals són els 
principals interessats en donar publicitat de les seves activitats i promocionar 
actes culturals, cívics o de qualsevol altra mena que duguin a terme al municipi. 
Transcorregut un cert temps des de la seva aprovació, s’ha constat que el 
procediment establert a l’article 14 de la citada ordenança fa inviable que 
entitats, associacions i serveis municipals puguin sol·licitar la llicència 
corresponent. 
 
Atès que s’observa una utilització indiscriminada de l’espai públic per a la 
localització de banderoles, pancartes, cartells, etc., i a la vista dels informes que 
figuren a l’expedient, 
 
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 15 vots a 
favor de les senyores Lechuga, Costa, Miracle i de la Encarnación i dels senyors 
Deulofeu, Cuminal, Mas, Negre, Perapoch, Castaño, Arenas, Capote, Bueno, 
Casado i Vega, i 2 vots en contra de la senyora Vinyets i del senyor Ventura, el 
Ple municipal ACORDA: 
 
1. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal sobre publicitat, d’acord amb el 
projecte que obra a l’expedient i que forma part integrant d’aquest acord. 
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2. Sotmetre aquest acord a informació pública per un termini de 40 dies hàbils 
comptats de l’endemà de la darrera inserció de l’anunci corresponent  als diaris i 
llocs oficials, als efectes de què per part de qualsevol interessat es pugui 
presentar quantes al·legacions considerin oportunes, en el benentès que de no 
presentar-se’n cap s’entendrà aquest acord com a pres de manera definitiva. 
 
3. Habilitar el Sr. alcalde o persona en qui delegui, als efectes de què pugui 
signar quanta documentació sigui procedent per a l’efectivitat dels acords 
presos.  

 
 
14. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PER LA SECCIÓ 
LOCAL D’ERC A SANT CELONI I LA BATLLÒRIA PER DONAR SUPORT A 
FRANCESC ARGEMÍ “FRANKI”. 

 
El Sr. alcalde explica que s’han presentat dues mocions de suport a Francesc 
Argemí “Franki”, una per part de la Secció Local d’ERC i l’altra del Casal Popular i 
Independentista Quico Sabaté (que es tractarà en el següent punt). Sembla que 
no hi ha voluntat per part d’ambdues formacions d’arribar a un acord conjunt i, 
per tant, caldrà votar les mocions per separat. 
  
El Sr. secretari procedeix a llegir el text de la moció presentada per la Secció 
Local d’ERC a Sant Celoni i la Batllòria. 
 
El Sr. Arenas diu que el grup municipal del PSC s’abstindrà en la votació 
d’aquesta moció. 
 
La Sra. Vinyets diu que el grup municipal de la CUP també s’abstindrà en la 
votació, tenint en compte que el Casal Popular i Independentista Quico Sabaté 
ha presentat una moció sobre aquesta mateixa qüestió. Molt resumidament –
diu- els motius de la nostra abstenció són, en primer lloc, per la dinàmica que 
està demostrant darrerament la Secció Local d’ERC a l’hora de presentar 
mocions al Ple sense que vagin acompanyades d’una tasca prèvia de 
sensibilització o mobilització a nivell social. Es tracta, sembla, de presentar 
mocions per presentar-les, sense un treball de base amb voluntat de 
transformació de la societat, amb l’ànim i el compromís de combatre la repressió 
que pateixen moltes persones que pertanyen a l’esquerra independentista. En 
canvi, la moció presentada pel Casal Quico Sabaté forma part del treball de 
sensibilització que està portant a terme des de fa molts anys aquesta entitat per 
posar sobre la taula totes les repressions que practica l’Estat espanyol, des dels 
seus cossos judicial i policial i des dels seus òrgans polítics. En el marc d’aquesta 
campanya en favor de la llibertat de Francesc Argemí el Casal ha organitzat 
xerrades i concentracions, i ara, a més, presenta aquesta moció, que ve 
legitimada per un treball de base previ. Entenem que, si les mocions no van 
acompanyades d’aquest treball, no tenen massa sentit i s’acaben quedant en un 
calaix. 
 
En segon lloc, també ens abstenim perquè volem recordar que fa uns anys es va 
produir precisament a Sant Celoni un episodi de repressió en el que es van 
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detenir dues persones per penjar cartells (en aplicació de l’Ordenança de 
publicitat vigent fins ara) i el grup municipal d’ERC en cap moment va 
condemnar aquestes detencions, sinó que va defensar l’actuació policial. 
 
I, en tercer lloc, -conclou la Sra. Vinyets- ens abstenim perquè entenem que la 
Secció Local d’ERC, com ja hem dit alguna altra vegada, podria fer un treball 
més efectiu convencent els seus socis del govern tripartit de la Generalitat, i en 
concret la consellera de Justícia Sra. Montserrat Tura, per a que deixin en 
llibertat a Francesc Argemí, en comptes de presentar aquesta moció al Ple.  
 
Pren la paraula el Sr. Cuminal i diu que des del grup municipal de CiU estan 
d’acord amb els plantejaments de les dues mocions. Nosaltres creiem –diu- que 
l’empresonament de Francesc Argemí és una actuació totalment 
desproporcionada i pensem que el fet que estigués relacionat amb la crema 
d’una bandera espanyola va influir clarament en la seva condemna. 
Ideològicament nosaltres ens trobem molt lluny d’aquest jove, però considerem 
que la justícia espanyola va ser totalment parcial a l’hora de sentenciar una 
persona que defensava les seves idees. L’assumpte donaria per a un bon debat 
de fons sobre la llibertat d’expressió, que és un tema que ens afecta més o 
menys a tots i que està viu en la societat, però els grups municipals del PSC i de 
la CUP han manifestat que s’abstenen en la votació, sense que cap dels dos hagi 
parlat dels motius que han originat aquestes dues mocions.  
 
Se’m fa difícil fer ara un discurs i tornar a dic exactament el mateix en el 
següent punt de l’ordre del dia, defensant els mateixos arguments. Proposo que 
demanem la llibertat del jove, que expressem la nostra solidaritat, que 
condemnem l’actuació de la justícia en aquest cas, que demanem l’anul·lació de 
la sentència i que traslladem aquest acord del Ple a qui correspongui, en totes 
dues mocions, tant la del Casal Quico Sabaté com la de la Secció Local d’ERC, 
perquè totes dues vénen a dir el mateix. No té sentit discutir, per motius 
d’identificació amb les entitats respectives, sobre la desagradable situació en què 
es troba el jove Francesc Argemí.  
 
Crec que queda clara la posició de l’equip de govern en aquest tema. Per 
respecte a les dues entitats del poble que han presentat les mocions i que, 
malgrat coincidir en el fons de la qüestió, consideren que cal mantenir-les per 
separat, votarem a favor de les dues propostes perquè diuen el mateix i recullen 
perfectament el que nosaltres volíem expressar: denunciar la situació del jove 
Francesc Argemí. Per tant, curiosament tindrem dues mocions aprovades pel Ple 
sobre el mateix tema en dos punts seguits de l’ordre del dia. En tot cas, creiem 
que hem de ser fidels a la nostra manera d’entendre les coses, malgrat que no 
coincidim amb les formes. Crec, però, que no deixa de ser positiu que les 
entitats del municipi utilitzin el Ple municipal per expressar-se i per generar 
debats que són vius a la societat. En aquest sentit, no podem dir a una que sí i a 
l’altra que no; estem d’acord amb el fons de totes dues i, per tant, com ja he dit, 
hi votarem a favor, tant d’aquesta moció com de l’altra. Voldria que quedés 
expressada la nostra opinió, per no repetir-me en el següent punt de l’ordre del 
dia. 
  
Després d’aquestes intervencions i 
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Atès que s'ha produït l’empresonament per motius polítics d’en Francesc Argemí, 
“Franki”. 
 
Atès que considerem que la detenció i empresonament d’un jove terrassenc, per 
intentar despenjar suposadament la bandera d’Espanya de l’ajuntament de 
Terrassa, constitueix un acte gravíssim i intolerable de repressió política al 
nostre país. 
 
Atès que valorem que en una democràcia no ha de tenir lloc el delicte d'ultratge 
a la bandera, que és un llast i herència de la dictadura franquista, per la qual 
cosa considerem que és una llei que viola els drets fonamentals de la persona. 
 
Atès que la misèria moral, espiritual i intel·lectual que demostra Espanya en 
aquestes maneres d'actuació hauria de donar forces als independentistes. Veient 
actuacions com la que ha portat en Franky a la presó, fins i tot els demòcrates 
no independentistes s'haurien d'apuntar a la causa de la independència. Fóra 
difícil que el poble català, en alliberar-se de la tutela del nacionalisme espanyol, 
construís un estat pitjor que el que actualment ens desgoverna. 
 
A proposta de la Secció Local d’ERC a Sant Celoni i la Batllòria, i previ dictamen 
de la Comissió informativa de Serveis Personals, per 7 vots a favor de les 
senyores Lechuga i Costa i dels senyors Deulofeu, Cuminal, Mas, Negre i 
Perapoch, i amb 10 abstencions de les senyores Miracle, de la Encarnación i 
Vinyets, i dels senyors Castaño, Arenas, Capote, Bueno, Casado, Vega i Ventura, 
el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Sumar-nos a les veus que reclamen l'alliberament immediat i l'absolució del 
seus càrrecs de Francesc Argemí. 
 
2. Instar a totes les forces polítiques municipals i nacionals a condemnar aquest 
acte de repressió i solidaritzar-nos amb el jove terrassenc. 
 
3. Cridar a tota la ciutadania a participar en les mobilitzacions de protesta que es 
convoquen arreu del territori. 
 
4. Reclamar dels legisladors l'anul·lació d'aquesta llei. 
 
5. Enviar una còpia d'aquest escrit a la consellera de Justícia de la Generalitat, al 
president del Parlament de Catalunya i als presidents dels partits parlamentaris 
catalans. 
 
 
15. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL CASAL 
POPULAR I INDEPENDENTISTA QUICO SABATÉ PER DEMANAR LA 
LLIBERTAT DE FRANCESC ARGEMÍ “FRANKI”. 
 
El Sr. secretari procedeix a llegir el text de la moció presentada pel Casal Popular 
i Independentista Quico Sabaté. 
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Intervé el Sr. Arenas i diu que, malgrat que des del grup municipal socialista es 
valora positivament que el Casal Popular i Independentista Quico Sabaté hagi 
presentat aquesta moció, el seu vot serà d’abstenció. 
 
La Sra. Vinyets diu que el grup municipal de la CUP votarà a favor d’aquesta 
moció. Respecte de les consideracions exposades pel Sr. Cuminal en l’anterior 
punt pel fet d’haver-se presentar dues mocions sobre el mateix tema -diu-  
m’agradaria deixar clar que aquesta no és una moció del grup municipal de la 
CUP, sinó del Casal Popular i Independentista Quico Sabaté. La decisió de 
presentar aquesta moció ha sortit d’una assemblea i, per tant, nosaltres no 
podem negociar un format de moció diferent sense la participació de l’entitat 
responsable. Si la proposta procedís de la CUP segurament es podia haver 
arribat a algun tipus d’acord amb la Secció Local d’ERC, però no ho podem fer 
perquè no la presentem nosaltres. El Casal Quico Sabaté té un funcionament 
assembleari, i l’assemblea és sobirana i ha decidit presentar aquesta moció. En 
segon lloc, –continua la Sra. Vinyets- crec que era important visualitzar totes les 
consideracions que s’han fet en relació a la moció de la Secció Local d’ERC. I, 
finalment, des de la CUP volem felicitar al Casal Quico Sabaté per aquesta 
campanya de suport a Francesc Argemí i els encoratgem des d’aquí a continuar 
treballant per denunciar la repressió que pateix l’esquerra independentista per 
part dels cossos judicial i policial. 
 
El Sr. Ventura intervé per recordar que tant la moció de la Secció Local d’ERC 
com la del Casal Popular i Independentista Quico Sabaté per donar suport a 
Francesc Argemí “Franki” van tenir entrada al registre de l’ajuntament. En tot 
cas, no calia esperar al mateix moment del Ple per veure si s’arribava a un acord 
de consens. Es podia haver dit amb antelació... 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que 
 
L’any 2002 durant la Festa Major de Terrassa i en el marc de les activitats de 
l’espai “Jove, tu també pots…”, un grup d’unes trenta persones participaven en 
una cercavila per demanar que es retiressin les banderes espanyola i europea 
del balcó de l’ajuntament. 
 
Després de diversos intents de despenjar les banderes hi va haver una càrrega 
policial per intentar impedir l’acte. Tot plegat va acabar amb 7 persones ferides 
sense que es produís cap identificació ni detenció. Arran d’aquests fets 
l’ajuntament va demanar que s’obrís una investigació i, mesos més tard, 2 joves 
terrassencs rebien citacions judicials. 
 
El 22 de setembre de 2004 l’exjutge militar franquista Enrique Rovira del Canto, 
titular del Jutjat Penal número 2 de Terrassa, va sentenciar Francesc Argemí a 2 
anys i 7 mesos de presó. 
 
Ni el posterior recurs de la sentència a l’Audiència Provincial de Barcelona, ni 
l’incident de nul·litat d’actuacions plantejada davant el Tribunal Constitucional, ni 
la sol·licitud d’indult feta per l’ajuntament de Terrassa (canviant així el seu 
posicionament inicial de perseguir el jove) davant el Ministerio de Justicia s’han 
resolt favorablement per la justícia espanyola. 
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El dilluns 28 d’abril de 2008 Francesc Argemí va ser detingut sense previ avís als 
advocats i, seguidament, empresonat. 
 
Actualment es troba privat de llibertat, classificat en tercer grau, a la presó 
Model de Barcelona. 
 
En les últimes setmanes s’han realitzat nombroses mobilitzacions arreu dels 
Països Catalans, destacant la manifestació de Barcelona amb 2.000 persones 
malgrat la pluja, en la que van participar membres del Casal Popular i 
Independentista Quico Sabaté, a banda d’altres actes que l’entitat ha organitzat 
directament. 
 
Per tot això, a proposta del Casal Popular i Independentista Quico Sabaté i previ 
dictamen de la Comissió informativa de Serveis Personals, per 9 vots a favor de 
les senyores Lechuga, Costa i Vinyets, i dels senyors Deulofeu, Cuminal, Mas, 
Negre, Perapoch i Ventura, i amb 8 abstencions de les senyores Miracle i de la 
Encarnación, i dels senyors Castaño, Arenas, Capote, Bueno, Casado i Vega, el 
Ple municipal ACORDA:  
 
1. Demanar la immediata posada en llibertat de Francesc Argemí, que 
actualment es troba sota el tercer grau d’empresonament a la presó Model, 
sumant-nos al suport que des d’arreu dels Països Catalans s’està duent a terme 
per evitar que accions repressives d’aquest tipus es tornin a repetir. 
 
2. Rebutjar l’ús que fa la justícia de les seves eines per reprimir un pensament 
polític, creant indefensió i alarma social. 
 
3. Instar el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya a estudiar 
d’immediat l’empresonament i a fer efectiva la revisió del cas de Francesc 
Argemí, alhora que n’exigeixi la llibertat sense dilacions. 
 
4. Instar la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya, així com la 
Direcció General d’Institucions Penitenciàries, a manifestar-se en el mateix 
sentit. 
 
5. Traslladar aquest acord al Departament d’Interior i a la Conselleria de Justícia 
de la Generalitat de Catalunya, a la Direcció General d’Institucions Penitenciàries 
i al Ministerio de Justicia de l’Estat espanyol. 
 
 
16. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PER LA SECCIÓ 
LOCAL D’ERC A SANT CELONI I LA BATLLÒRIA PEL DRET AL PROPI COS I 
A L’AVORTAMENT LLIURE I GRATUÏT. 
 
El Sr. secretari procedeix a llegir el text de la moció presentada per la Secció 
Local d’ERC a Sant Celoni i la Batllòria. 
 
El Sr. Arenas diu que el grup municipal del PSC votarà a favor de la moció ja que 
aposten per un avortament lliure, gratuït i, sobretot, segur. De tota manera –
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diu- considerem que la millor opció és la prevenció dels embarassos no desitjats 
amb una bona utilització dels mitjans anticonceptius. També val a dir que en 
espera de la nova llei de despenalització de l’avortament, que se cita a la moció,  
el Departament de Salut de la Generalitat va presentar el passat 4 de juliol el Pla 
d’ordenació de serveis d’atenció maternoinfantil i d’atenció a la salut sexual i 
reproductiva, que és interessant que tothom conegui. 
 
Es tracta d’un pla d’actuació per al període 2008-2010 per a la prevenció i 
promoció de la salut i educació sanitària, que inclou accions comunitàries i 
individuals orientades a: la prevenció d’embarassos no desitjats; la prevenció i el 
control de les infeccions de transmissió sexual, càncer de coll uterí i virus del 
papil·loma humà; l’aplicació del nou protocol de diagnòstic prenatal d’anomalies 
congènites fetals en el primer trimestre de l’embaràs; l’oferta d’assistència 
natural o part normal; la millora de la garantia i qualitat dels serveis, sobretot de 
la prestació d’interrupció voluntària de l’embaràs; i el nou programa 
d’anticoncepció d’emergència que inclou la píndola del dia després.  
 
De tota manera –conclou el Sr. Arenas- pensem que davant del tema de 
l’avortament la decisió del vot ha de ser individual, i no un posicionament global 
del grup municipal. Per tant, els regidors del nostre grup votaran individualment 
en aquest punt. 
 
La Sra. Vinyets diu que el grup municipal de la CUP votarà a favor d’aquesta 
moció. 
 
El Sr. alcalde diu que des del grup municipal de CiU comparteixen molts dels 
argumentaris i de les reflexions que es fan a la moció i són conscients que cal 
avançar en aquesta línia. De tota manera, –diu- en aquest tema de l’avortament 
qualsevol posició que adoptéssim no seria representativa del col·lectiu de 
persones que ens han votat, ja que intervenen molts aspectes ètics, religiosos i 
de valoracions personals. Per tant, entenem que no seria correcte ni adequat 
posicionar-nos com a grup, sobretot tenint en compte que no hi ha hagut un 
debat social previ que valori en profunditat si cal ampliar els supòsits actuals en 
què es permet l’avortament o si cal despenalitzar-lo totalment. Entenem, doncs, 
que seria important un consens social i polític, amb un debat previ. De fet, quan 
vam estar valorant aquesta moció en el si del nostre grup municipal, teníem 
visions diferents al respecte. Considerem que segurament el Ple municipal no és 
el lloc adequat per presentar una moció d’aquestes característiques, malgrat que 
ho respectem i, pels motius que he justificat, la nostra posició serà l’abstenció. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que 
 
Massa sovint el tema de l'avortament es planteja de forma simplista, suscitant el 
dilema com la confrontació entre dues posicions "en contra" i "a favor". No 
obstant això, estem davant d'un fet molt més complex. Les dones reivindiquen el 
dret, reconegut internacionalment, aprovat i ratificat per l'Estat espanyol a la 
conferencia del Cairo de 1994 i a Beijing el 1995, pel qual puguin decidir 
lliurement i sense mediació ni de l'Estat, ni del cos mèdic i/o judicial, sobre el 
seu cos, la seva sexualitat, la seva pròpia vida i les prioritats que tenen per 
viure-la. 
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El fet de plantejar-ho com una dicotomia crea l'efecte que estem davant d'una 
decisió que permetrà o no avortar en el futur a les dones. Pensament del tot 
ingenu, ja que, més enllà de les lleis i durant més de mil anys, les dones han 
interromput els seus embarassos no desitjats, ja sigui per mitjà de xarxes de 
dones en resistència o, en el pitjor dels casos, de forma clandestina o insegura, i 
per tant, arriscant la seva salut i fins i tot la seva vida. Per tant, el debat hauria 
de ser, estar a favor o en contra de la despenalització de l'avortament, sense 
oblidar que s'ha d'aprofundir sobre el que és necessari per garantir aquest dret i 
així prevenir també el nombre d'embarassos no desitjats. 
 
A l'Estat espanyol, segons una llei promulgada el 1985, la qual mai ha estat 
reformada per incorporar les noves ratificacions internacionals, si qualsevol dona 
opta per interrompre el seu embaràs, el primer que ha de saber és que només 
existeixen tres supòsits per sol·licitar un avortament de forma legal: quan la 
mare ha estat violada, havent fet prèviament la denúncia abans de les 12 
setmanes; quan hi ha perill de malformació fetal que impedeixi al fetus viure o 
tenir una vida digna abans de les 22 setmanes i, finalment, sense "terminis", 
quan la vida de la mare corre perill, o es pot demostrar un perill per a la salut 
psíquica o física de la mare. 
 
Malgrat l'avenç que va suposar aquesta llei per reduir el número d'avortaments 
clandestins i/o insegurs, la decisió d'interrompre un embaràs no desitjat ve 
condicionada prèviament a la tutela de l'Estat, el qual legisla segons els mandats 
de l'església catòlica; en segon terme als metges, ja que ells són els que donen 
la seva autorització i que, no ho oblidem, poden acollir-se a l'objecció de 
consciència; i, finalment, a la família en cas que la dóna sigui una menor. Massa 
evidències mostren la manca d'autonomia sobre el cos i la vida de la dona. 
 
Només s'accepten una sèrie de supòsits, sense contemplar que també existeixen 
raons que travessen les nostres vides com són els factors econòmics, però 
també, el fet de no voler tenir més fills o voler postergar la maternitat o 
simplement no voler ser mare, i que malgrat l'avenç en els mètodes de 
planificació o anticonceptius, aquests fallen o són massa costosos, especialment 
els més actualitzats. A més, és clar, de les barreres culturals i/o religioses, que 
encara existeixen a la nostra societat, que afecten la presa de la decisió o el 
nivell d'informació/educació al que les adolescents i dones accedeixen. 
 
L’establiment de terminis és el que marcarà el temps on és legal o il·legal 
practicar una interrupció d'un embaràs no desitjat, sempre dins els supòsits 
acordats, és clar. En aquest tema dels terminis estem, novament, davant un 
debat entre la ciència i les creences religioses. Mentre uns parlen de vida 
humana i d'ànima i, per tant, situen la il·legalitat de la interrupció des del 
moment de la concepció o a les hores o dies, d'altres parlen de viabilitat fetal i 
activitat cerebral, situant el límit a les 24-28 setmanes. Els terminis no han estat 
una solució vàlida, ja que no són més que elements de coerció, totalment 
innecessaris i contraproduents. Fixem-nos sinó com ja amb l'actual llei, els 
terminis han demostrat ser del tot absurds i, sovint, dramàtics. Ja sigui perquè 
les malformacions fetals no es poden sempre detectar abans de les 22 setmanes, 
o perquè el cost social i psicològic, així com la lentitud dels tràmits que pot 
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suposar denunciar una violació, no sempre comporta que amb 12 setmanes una 
dona pugui fer efectiu el seu dret a avortar, obligant en aquests casos i d'altres a 
tirar endavant un embaràs traumàtic i no desitjat per a la dona. 
 
Només hi hauria d'haver un motiu clar i suficient: afirmar que una dona no 
desitja seguir amb aquest embaràs, sense que el moment de decidir-ho sigui 
punible per a la dona. En tot cas, s'hauria de garantir un servei d'atenció 
psicosocial i mèdica per a les dones, amb personal especialitzat, que donés tots 
els recursos per no allargar aquesta decisió innecessàriament. En aquests 
moments la desaparició dels Plannings familiars ens deixa sense aquests 
recursos. 
 
Atès que s'estan interrogant judicialment a moltes dones i als diversos centres 
on es practiquen els avortaments per la poca claredat de les lleis actuals. 
 
Atès que el cost de la majoria d'avortaments està entre 300 i 800 € perquè és 
molt complicat fer-ho en la sanitat pública. 
 
Atès que el Govern espanyol està pensant en fer una nova llei de despenalització 
de l'avortament. 
 
A proposta de la Secció Local d’ERC a Sant Celoni i la Batllòria, i previ dictamen 
de la Comissió informativa de Serveis Personals, per 10 vots a favor de les 
senyores Miracle, de la Encarnación i Vinyets, i dels senyors Castaño, Arenas, 
Capote, Bueno, Casado, Vega i Ventura, amb 7 abstencions de les senyores 
Lechuga i Costa i dels senyors Deulofeu, Cuminal, Mas, Negre i Perapoch, el Ple 
municipal ACORDA: 
 
1. Difondre la Resolució 1607 (2008) presentada al Consell d'Europa ja que 
suposa un reconeixement a les demandes que milers de dones reivindiquen per 
defensar un dret que està amenaçat i qüestionat últimament, que suposa: 
 
- Reivindicar una plena despenalització de l'avortament, fet que no es compleix 
en el cas espanyol on la pràctica de l'avortament està inclosa en el codi penal i 
sols es permet en 3 supòsits. 
 
- Reivindicar el dret de les dones a accedir a un avortament segur, és a dir, en 
unes condicions sanitàries òptimes, fet que requereix una formació específica 
dels professionals de la salut i una assistència social i psicològica que no es dóna 
en el cas del territori català ni espanyol. 
 
- Garantir a les dones el dret a una informació de qualitat i respectuosa sobre 
aquest àmbit. 
 
- Incloure en el currículum educatiu de l'alumnat una educació sexual i 
reproductiva de qualitat i amb perspectiva de gènere, fet que facilitaria una 
informació adequada per prevenir embarassos no desitjats ni infeccions de 
transmissió sexual. 
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- Facilitar un major accés de la població als mètodes anticonceptius, a través 
d'una major informació de la seva existència i a través de la seva gratuïtat. 
 
- Treure la limitació temporal en casos de malformació del fetus ja que algunes 
malformacions apareixen a partir de les 22 setmanes de gestació, amb tot, la 
interrupció de l'embaràs a partir d'aquest termini no és legal aquí. 
 
- Anul·lar la limitació temporal de 12 setmanes en casos de violació: cada dona 
té el seu procés de maduració de les decisions i cal respectar-lo. 
 
2. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern Espanyol: 
 
- A ser coherents amb els seus compromisos europeus i, per tant, amb aquesta 
resolució. 
 
- A despenalitzar, promoure i crear les condicions necessàries per garantir el dret 
de les dones a accedir, sense obstacles, a aquesta pràctica sanitària, en greu 
retrocés i greu vulnerabilitat a la nostra nació. 
 
- A incloure l'avortament dins la cartera de serveis ordinaris dins de la xarxa 
sanitària pública com una prestació gratuïta (encara que a vegades s'hagi de fer 
en centres sanitaris privats concertats subvencionats amb fons públics). 
 
3. Fer arribar aquesta resolució a les entitats de dones municipals i comarcals, a 
les Conselleres de Sanitat, de Justícia i d'Acció Social i Ciutadania i a l'Institut 
Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya, i als Ministeris d'Igualtat, de 
Justícia i de Sanitat del Govern Espanyol. 
 
 
17. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP 
MUNICIPAL DEL PSC CONTRA L’EURODIRECTIVA DEL TEMPS DE TREBALL. 

 
El Sr. alcalde explica que en aquest punt s’ha presentat una esmena parcial per 
part del grup municipal de la CUP. Per tant, s’hauria de donar lectura al text de 
la moció i a la proposta d’esmena i, a continuació, posar a votació si aquesta 
proposta d’esmena s’incorpora al text. 
 
El Sr. Arenas llegeix el text de la moció presentada pel grup municipal del PSC. 
 
El Sr. Ventura explica que la proposta d’esmena presentada pel grup municipal 
de la CUP consisteix, en primer lloc, en afegir un paràgraf a l’exposició de motius 
que diu textualment: 
 
“Amb la Directiva de treball i, complementàriament, la Directiva de retorn, la 
Unió Europea ha posat en evidència el seu caràcter neoliberal i excloent. 
Aquestes tendències ja es van apuntar en el text del fracassat Tractat de la 
Constitució Europea i, malauradament, es mantenen en el Tractat de Lisboa. Tot 
plegat posa al descobert els greus dèficits democràtics del procés de construcció 
europea i les repercussions negatives que té per a la classe treballadora, els 
drets socials i els pobles d'Europa.” 
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Des de la CUP –continua el Sr. Ventura- hem pensat que era necessari incloure 
aquest paràgraf perquè creiem que la Directiva de treball és com una cortina de 
fum per evitar que es parli de la Directiva de retorn. A part d’això, també 
proposem tres modificacions en els punts d’acord: 
 
El segon acord de la moció, que diu “Demanar al Govern espanyol que faci totes 
les gestions necessàries per defensar l’actual jornada laboral”, proposem que 
sigui substituït per: “L’actual govern espanyol és còmplice de l’onada de 
retrocessos socials que s’estan duent a terme en el marc de la Unió Europea, 
com l’aprovació de la Directiva de la vergonya, d’expulsió de treballadors 
immigrats, amb la que el PSOE i el Govern espanyol estan d’acord.”  
 
El quart dels acords, que diu “Donar total suport al posicionament de la 
Confederació Europea de Sindicats en la seva denúncia d’aquesta mesura”, 
proposem que sigui substituït íntegrament per “Donar suport a la lluita sindical 
general contra la directiva, no només als sindicats que estan vinculats a la 
Confederació Europea de Sindicats”. D’aquesta manera –diu el Sr. Ventura- no 
deixem els petits sindicats al marge. 

 
Així mateix, proposem afegir un setè acord que digui: “Reclamar als ens polítics 
competents i sindicats que, en contra de les 60 hores que es pretenen imposar 
des de la Directiva europea, lluitin de manera aferrissada per la consecució de 
les 35 hores de jornada laboral com a mecanisme per a la creació d’ocupació 
(vigent a l’Estat francès).” 
 
A continuació, pren la paraula el Sr. Mas per explicar el posicionament de l’equip 
de govern respecte de la moció presentada pel grup municipal del PSC i sobre 
l’esmena presentada pel grup municipal del la CUP.  
 
Estem d’acord –diu- en el fons de la moció perquè entenem que la Directiva de 
treball dictada per la Comissió Europea no està en consonància amb els reptes 
actuals del mercat de treball: la qualitat de l’ocupació, la formació, la conciliació 
de la vida laboral i familiar, la ràpida incorporació al mercat laboral de les 
persones aturades, etc. Per tant, en aquest sentit, estem totalment a favor de 
reprovar l’Eurodirectiva de treball. Val a dir, però, que es tracta d’una proposta 
de la Comissió Europea que encara no ha passat pel Parlament Europeu, i 
sembla que tindrà dificultats per ser aprovada pel Parlament. De tota manera, 
seria bo aprovar aquesta moció, ni que fos amb caràcter preventiu. M’agradaria, 
però, deixar clar a la gent que ens escolta que, en cas d’aprovar-se, difícilment 
seria aplicable al nostre Estat perquè es tracta d’una directiva que fixa un topall 
màxim d’hores de treball i, en tot cas, seria la legislació espanyola la que fixaria 
el seu màxim, que podria ser inferior, com ja és actualment. D’altra banda, el 
marc laboral de l’Estat espanyol deixa molt marge a la negociació col·lectiva i no 
crec que cap dels dos grans partits majoritaris, que són els que en cada moment 
han dissenyat les lleis, hi estiguessin d’acord.  
 
Seria bo, doncs, no transmetre alarmisme a la població perquè difícilment 
aquesta proposta de la Comissió Europea veurà la llum en uns anys i, en cas 
d’aprovar-se, difícilment seria aplicable al nostre Estat. En qualsevol cas –diu- 
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votarem a favor de la moció presentada pel grup municipal socialista perquè 
considerem que propostes d’ampli calat com aquesta, que afecten els drets 
socials, és molt important que comptin amb el consens de tots els grups polítics. 
Per això, voldríem demanar sí es possible arribar a un enteniment entre el grup 
que proposa la moció i el grup que ha presentat l’esmena per tal de consensuar 
un text conjunt que es pugui aprovar per unanimitat.  

 
El Sr. Capote explica que el PSC ha consensuat aquesta moció a nivell comarcal 
amb els sindicats majoritaris (CCOO i UGT) i ara no seria seriós canviar el text. Si 
el grup municipal de la CUP –diu- hagués proposat aquesta esmena en la Comissió 
informativa, en comptes de presentar-la avui en el Ple, potser hauríem tingut 
temps de parlar amb els sindicats per veure què els semblava. Nosaltres creiem 
que hem de respectar el nostre compromís. 
 
El Sr. Ventura dóna la raó al Sr. Capote i demana disculpes en nom del grup 
municipal de la CUP per haver presentat l’esmena en l’últim moment. La raó –
diu- és que només hem tingut cinc o sis dies per estudiar els vint-i-quatre punts 
de l’ordre del dia del Ple. Hem arribat fins on hem arribat, i ho hem presentat 
quan hem pogut... També es podria optar -proposa- per deixar aquest punt 
sobre la taula i mirar d’arribar a un acord de consens de cara a una propera 
sessió plenària, si hi ha una bona predisposició de tothom. 
 
El Sr. Capote insisteix en mantenir la moció presentada ja que la seva formació 
porta dies parlant-ne i negociant amb els sindicats. Sinó –diu- això no seria 
seriós... Si el grup municipal de la CUP hi vol votar en contra, que ho faci. Són 
les regles que hi ha..., però nosaltres no podem tirar enrere i deixar la moció 
sobre la taula.   
 
El Sr. Ventura diu que el grup municipal de la CUP també manté l’esmena 
presentada i, si no resulta acceptada, s’abstindran en la votació de la moció.  
 
El Sr. Mas diu que el posicionament de l’equip de govern és defensar la 
importància de que s’aprovi aquesta moció. Hauria estat desitjable –diu- la 
incorporació d’alguns dels suggeriments continguts a l’esmena, però, si no és 
possible, nosaltres ens abstindrem en la votació de l’esmena.  
 
Després d’aquestes intervencions 
 
El Sr. alcalde declara rebutjada l’esmena presentada pel grup municipal 
de la CUP a la moció contra l’Eurodirectiva del temps de treball, per 8 
vots en contra de les senyores Miracle i de la Encarnación i dels senyors 
Castaño, Arenas, Capote, Bueno, Casado i Vega, amb 7 abstencions de 
senyores Lechuga i Costa i dels senyors Deulofeu, Cuminal, Mas, Negre i 
Perapoch, i 2 vots a favor de la senyora Vinyets i del senyor Ventura. 
 
En conseqüència, en no haver prosperat l’esmena, es sotmet a votació la 
moció presentada pel grup municipal socialista, que diu textualment 
així: 
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Actualment el límit de la jornada laboral a Europa se situa en les 48 hores 
setmanals. Aquest sostre va ser aprovat per l’Organització Internacional del 
Treball l’any 1917. 
 
Aquesta norma va representar una fita en la conquesta dels drets dels 
treballadors, després d’anys de revoltes sindicals que es van iniciar en la 
convenció de la Federació de treballadors d’Estats Units i Canadà de l’any 1884, 
quan es va fer una crida per lluitar contra la jornada laboral de 10 i 12 hores 
diàries i passar a la de 8 hores. Aquestes reivindicacions van provocar la revolta 
de Chicago al 1886 amb greus enfrontaments entre treballadors i policies. 
 
El 1993 el Consell i el Parlament Europeu van aprovar una directiva que limitava 
a 48 hores el temps de treball setmanal, per raons relacionades amb la salut i la 
seguretat dels treballadors. 
 
El passat 10 de juny els ministres de Treball i Assumptes socials de la Unió 
Europea van aprovar una directiva que permet estendre fins les 60 hores –i en 
casos específics fins les 65- la jornada laboral setmanal. 
 
La directiva aprovada representa un atac frontal a l’Europa social i una autèntica 
regressió en els drets dels treballadors europeus.  
 
És un pas més en la individualització de les relacions laborals i, per tant, en la 
pèrdua de capacitat de negociació col·lectiva. Elimina, de facto, el dret al 
descans en les jornades laborals continuades i atenta contra la seguretat i la 
salut a la feina, alhora que dificulta la conciliació de la vida laboral i personal. 
 
La Confederació Europea de Sindicats també ha denunciat aquesta directiva 
Europea i considera que aquesta mesura suposa un retrocés de més de 100 anys 
en la protecció dels drets de treballadors i treballadores. 
 
Cal defensar una Europa social i deixar de banda els plantejaments neoliberals 
que només porten a perdre drets aconseguits al llarg dels anys i tornar a 
situacions més pròpies de segles passats. 
 
Per tot això, a proposta del grup municipal del PSC, i previ dictamen de la 
Comissió informativa de Serveis Personals, per 15 vots a favor de les senyores 
Lechuga, Costa, Miracle i de la Encarnación i dels senyors Deulofeu, Cuminal, 
Mas, Negre, Perapoch, Castaño, Arenas, Capote, Bueno, Casado i Vega, i 2 
abstencions de la senyora Vinyets i del senyor Ventura, el Ple municipal 
ACORDA:  
 
1. Rebutjar l’actual directiva europea referent a l’ordenació del temps de treball, 
ja que representa una pèrdua del benestar social, un atac als drets laborals i 
atenta contra la seguretat i la salut a la feina, a més de dificultar la conciliació 
entre la vida laboral i la familiar i personal. 
 
2. Demanar al Govern espanyol que faci totes les gestions necessàries per 
defensar l’actual jornada laboral. 
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3. Demanar als grups parlamentaris del Parlament Europeu que rebutgin 
aquesta directiva. 
 
4. Donar total suport al posicionament de la Confederació Europea de Sindicats 
en la seva denúncia d’aquesta mesura. 
 
5. Demanar al Consell de la Unió Europea que adopti una nova normativa que 
estigui en consonància amb els Tractats Europeus i la Carta de Drets 
Fonamentals de la Unió Europea. 
 
6. Informar d’aquest acord al Govern de Catalunya, al Parlament de Catalunya, 
al Congrés de Diputats, al Govern Espanyol, al Parlament Europeu, a la Comissió 
i al Consell de la Unió Europea. 

 
 

18. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP 
MUNICIPAL DE LA CUP PER INSTAR L’EQUIP DE GOVERN PER A QUE 
PORTI A VOTACIÓ EN EL PROPER PLE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL 
REGLAMENT QUE DETERMINA LA CONDICIÓ D’HABITATGE DESOCUPAT 
AMB CARÀCTER PERMANENT. 

 
Pren la paraula la Sra. Vinyets i explica que aquesta setmana apareixia un article 
en el diari “Público” dient que una de les grans paradoxes del nostre mercat 
immobiliari és que, malgrat les necessitats d’habitatge de l’Estat espanyol, tenim 
un nombre molt elevat de pisos buits. No hi ha xifres oficials recents, però l’any 
2001 l’Institut Nacional d’Estadística va fer una estimació sobre el total de pisos 
buits, basada en l’evolució del parc d’habitatges. Segons aquest estudi, es 
preveia que a finals de 2007 hi hauria a l’Estat espanyol 25,5 milions 
d’habitatges, dels quals el 14,8% estarien desocupats. Si es manté aquesta 
proporció, es pot calcular que en l’actualitat existeixen aproximadament uns 3,8 
milions d’habitatges buits. Enfront d’aquesta xifra, els experts consideren que la 
demanda actual és de 350.000 pisos anuals, la qual cosa significa que hi ha 10 
habitatges desocupats per cada pis que es necessita. 
 
En el marc d’aquesta notícia que llegíem la setmana passada, el grup municipal 
de la CUP presenta aquesta moció perquè es porti a aprovació definitiva el 
Reglament d’habitatges desocupats, que va ser aprovat inicialment pel Ple 
municipal en data 27 de desembre de 2007. Instem l’equip de govern a resoldre  
les al·legacions que s’han presentat: una del grup municipal del PSC demanant 
que es concretin determinats articles i una altra del representant d’una empresa 
constructora que s’oposa a aquest reglament. 
 
Nosaltres considerem que, sense més dilació, cal procedir a l’aprovació definitiva 
del Reglament d’habitatges desocupats, malgrat que el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge hagi fet un informe dient que l’ajuntament de Sant Celoni no 
té capacitat normativa per decidir què s’ha d’entendre per habitatge desocupat. 
En qualsevol cas, nosaltres creiem que la interpretació de les lleis correspon als 
òrgans judicials i no a un Departament de la Generalitat. D’altra banda, el 
Departament de Medi Ambient i Habitatge juntament amb el Departament de 
Política Territorial i Obres públiques justifiquen les Àrees residencials 
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estratègiques per la demanda d’habitatge. Precisament el Reglament 
d’habitatges desocupats és una eina que pot ser útil per fer front a la demanda 
d’habitatge i, en canvi, no hi mostren cap tipus d’interès...  
 
També hem de dir –conclou la Sra. Vinyets- que grups d’esquerra d’altres 
municipis s’han posat en contacte amb la CUP per interessar-se en aquest 
reglament que estem promovent a Sant Celoni. Per tant, entenem que tant aviat 
com sigui possible s’ha de procedir a la seva aprovació definitiva. 
 
Intervé el Sr. Bueno i diu que el grup municipal del PSC està d’acord amb la 
presentació d’aquesta moció perquè ja han passat set mesos des de l’aprovació 
inicial del Reglament d’habitatges desocupats i encara no s’han respost les 
al·legacions presentades. Creiem –diu- que l’administració ha de ser més àgil i 
no ha de deixar passar tant temps per resoldre les al·legacions i aprovar 
definitivament aquest reglament.   
 
El Sr. alcalde diu que voldria aclarir quins són els motius d’aquesta dilació. Arrel 
de les dues al·legacions presentades contra l’aprovació inicial del Reglament 
d’habitatges desocupats –diu-, ens vam posar en contacte amb el Departament 
de Medi Ambient i Habitatge per demanar l’assessorament tècnic i jurídic dels 
seus experts. Però, tot i que els hem insistit, la veritat és que fa només 10 ò 15 
dies que hem rebut el seu informe. Ara que ja el tenim, es podran contestar les 
al·legacions i de ben segur que en el proper Ple es podrà aprovar definitivament 
el reglament.  
 
Després d’aquestes intervencions i atès que  

 
En el passat Ple del dia 27 de desembre de 2007 es va aprovar inicialment el 
Reglament que determina la condició d’habitatge desocupat amb caràcter 
permanent i el seu registre. 
 
Un cop finalitzat el període d’al·legacions no s’ha portat encara a aprovació final 
aquest reglament. 
 
Per tot això, a proposta del grup municipal de la CUP i previ dictamen de la 
Comissió informativa de Serveis Personals, per unanimitat dels 17 regidors 
presents, el Ple municipal ACORDA: 
 
Instar l’equip de govern que inclogui a votació en el proper Ple municipal 
l’aprovació final del Reglament que determina la condició d’habitatge desocupat 
amb caràcter permanent i el seu registre. 
 

 
19. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL 
PSC SOBRE LA NO MODIFICACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ I USOS DE LA 
ZONA DE CAN RIERA DE L’AIGUA.  
 
El Sr. Arenas llegeix el text de la moció i demana l’adhesió dels grups municipals 
de CiU i de la CUP. 
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El Sr. Ventura diu que els regidors de la CUP estan d’acord amb el contingut de 
la moció. 
 
El Sr. alcalde diu que, en principi, l’equip de govern també està d’acord amb la 
moció i no té intenció de promoure cap modificació en la qualificació urbanística i 
en els usos de Can Riera de l’Aigua, més enllà d’indicar al Departament de 
Política Territorial i Obres públiques que reflexioni sobre la seva coordinació amb 
altres departaments de la Generalitat.  
 
El Sr. Castaño diu que troba bé que l’equip de govern comparteixi el contingut 
de la moció i adopti aquest compromís. Segons sembla –diu-, el dia 28 de juliol 
s’acaba el termini de consultes a les institucions sobre el tema de les Àrees 
residencials estratègiques i no voldríem que passes com en la primera consulta 
que es va fer a l’ajuntament de Sant Celoni sobre l’ARE de Can Riera de l’Aigua, 
en què l’equip de govern es va posicionar a favor, sense que la resta de grups 
municipals en tinguéssim coneixement. Ens agradaria que el procés de la 
consulta popular fos net i transparent. 
 
El Sr. alcalde diu que, en aquesta línia, s’ha fet arribar als dos grups polítics de 
l’oposició el projecte de Pla territorial metropolità de Barcelona per tal que fessin 
les seves propostes i després valorar-les des de l’equip de govern. Estem 
buscant, doncs, un pont de diàleg en aquest tema. Val a dir, però, que de tota 
manera es tracta d’un avantprojecte que s’ha presentat als ajuntaments per a 
que hi puguin dir la seva, és a dir, que estem només en un procés previ a 
l’aprovació d’aquest pla. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que 
 
El grup municipal del PSC a l’ajuntament de Sant Celoni, un cop valorat 
l’avantprojecte del Pla territorial metropolità de Barcelona tramés per la 
Secretaria per a la Planificació Territorial del Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques, considera important que mentre es tramita el procés de 
consulta popular sobre l’Àrea Residencial Estratègica (ARE) de Can Riera de 
l’Aigua, l’ajuntament de Sant Celoni no hauria de proposar cap variació en la 
qualificació i usos del sòl no urbanitzable.  

 
Això permetrà portar a terme tota la tramitació jurídica i administrativa sense 
cap entrebanc en el procés que ha de seguir la proposta de consulta popular 
sobre l’ARE de Can Riera de l’Aigua. 

 
Per això, a proposta del grup municipal del PSC i previ dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 17 regidors presents, el 
Ple municipal ACORDA: 

 
L’ajuntament de Sant Celoni, mentre duri el procés jurídic-administratiu de la 
consulta popular sobre l’ARE de Can Riera de l’Aigua, no proposarà 
institucionalment cap variació en la qualificació i usos del sòl no urbanitzable de 
la zona de Can Riera de l’Aigua. 
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20. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP 
MUNICIPAL DE LA CUP PER INSTAR L’EQUIP DE GOVERN A L’OBTENCIÓ 
DELS TERRENYS NECESSARIS PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU 
HOSPITAL. 

 
El Sr. Ventura llegeix el text de la moció presentada pel grup municipal de la CUP. 
 
Intervé el Sr. Castaño i diu que s’està demostrant que la barreja d’Àrea 
residencial estratègica i del nou hospital fa que s’estigui endarrerint la seva 
construcció. En el Ple monogràfic sobre l’ARE (que es va celebrar a petició del 
grup municipal del PSC) vam poder veure que existeixen profundes diferències 
de posicionament entre els tres grups polítics municipals. La majoria del 
Consistori no volem l’ARE a Can Riera de l’Aigua i això fa que no s’avanci en el 
que tots desitgem: un millor servei hospitalari pels veïns de Sant Celoni i 
comarca. Nosaltres –diu- volem demanar dues coses: que es deixi de barrejar 
l’ARE amb el nou hospital, ja que no té res a veure una cosa amb l’altra, i que 
d’aquí a finals de setembre, com a màxim, siguem capaços els tres grups 
municipals de trobar un emplaçament definitiu per al futur hospital comarcal.  
 
Sàpiguen –continua- que hem tingut converses amb responsables del 
Departament de Salut de la Generalitat i ens han dit que si proposem una 
alternativa viable no tindran cap inconvenient en acceptar-la. La Generalitat està 
disposada a buscar fórmules per al finançament de l’hospital que no engreixin el 
deute de la Generalitat. I, al marge del Sot de les Granotes o de Can Riera de 
l’Aigua, hi ha altres espais que es poden estudiar per a la ubicació del nou 
hospital. En podem parlar entre tots abans de finals de setembre, i deixin de 
marejar la perdiu... El que està aconseguint l’equip de govern és retardar que els 
ciutadans de Sant Celoni i del Baix Montseny tinguem un millor servei 
hospitalari. Estem, doncs, a favor de la moció presentada per la CUP. 
 
Pren la paraula el Sr. alcalde i diu que no el deixen de sorprendre alguns dels 
plantejaments que s’estan fent respecte de la ubicació del nou hospital. Em 
sorprèn bàsicament –diu- perquè quan el govern tripartit va proposar un espai 
concret al Sot de les Granotes per construir el nou hospital, no es va asseure 
amb cap grup polític per parlar-ne. Aquesta opció, però, presenta tota una sèrie 
de problemes tan considerables que el propi Departament de Salut ha considerat 
que no és un lloc prou adient i, en canvi, ha valorat que l’alternativa de Can 
Riera de l’Aigua és una proposta tècnicament millor. Així consta a l’informe emès 
pels tècnics del Departament de Salut que ho van venir a veure.   
 
Des de l’equip de govern pensem que la zona de Can Riera de l’Aigua és una 
bona ubicació per construir el nou hospital i, de fet, ja n’havíem parlat amb el 
grup municipal de la CUP abans que la Generalitat proposés el tema de l’ARE, i 
tots coincidíem en que era un espai molt adequat. Seguim pensant que això és 
així. I nosaltres no enganyem, diem allò que pensem, i ho hem fet en tot 
moment d’una manera oberta. La ubicació de l’hospital a Can Riera de l’Aigua la 
vam defensar des d’un primer moment i, quan la Generalitat va proposar fer una 
ARE, ho vam veure positiu perquè feia més viable disposar d’aquest equipament 
des d’un punt de vista econòmic i des d’un punt de vista urbanístic, ja que l’ARE 
agilitza la tramitació urbanística i escurça el temps per posar a disposició de la 
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Generalitat els terrenys per construir el nou centre hospitalari. És a dir, vam 
veure que l’ARE i tota la normativa que l’acompanya era la via més ràpida per 
poder-ho assolir.  
 
El desenvolupament d’aquesta ARE a Can Riera de l’Aigua també ens permetrà 
disposar de més terrenys (obtinguts de les cessions obligatòries) sense cost 
econòmic per a l’ajuntament, per destinar a altres equipaments prou importants, 
com són la residència geriàtrica i el centre de dia. No voldria entrar a debatre 
novament tot l’argumentari de l’ARE, però seguim pensant que Can Riera de 
l’Aigua és un lloc excel·lent per a l’hospital. 
 
En aquests moments –continua el Sr. alcalde- s’està redactant el Pla director 
urbanístic de l’ARE de Can Riera de l’Aigua, encarregat per la Generalitat de 
Catalunya, i no tindria massa sentit que des de l’ajuntament iniciéssim qualsevol 
altra actuació urbanística en aquesta zona. És cert que abans que la Generalitat 
plantegés una ARE a Sant Celoni, s’estava estudiant la possibilitat de redactar un 
Pla especial a Can Riera de l’Aigua que ens permetés urbanitzar aquesta zona i 
disposar dels terrenys necessaris per a l’hospital (mitjançant compra o 
expropiació). Tota aquesta feina prèvia està ara en un calaix, pendent del 
resultat de la consulta popular perquè, com ja hem dit en altres ocasions, l’equip 
de govern defensarà la decisió dels ciutadans i ciutadanes de Sant Celoni i la 
Batllòria, de la mateixa manera que hem comunicat a la Generalitat l’acord del 
Ple municipal contrari a l’ARE de Can Riera de l’Aigua. Sembla, però, que de 
moment no ens han fet cas ja que s’està redactant actualment el Pla director 
urbanístic d’aquesta ARE, malgrat haver-los comunicat per escrit i de paraula 
que el Ple d’aquesta Corporació hi estava en contra. I aquesta actitud no és 
només amb l’ajuntament de Sant Celoni... El Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques, dirigit pel conseller socialista Sr. Joaquim Nadal, ha pres la 
decisió de tirar endavant els projectes de les AREs. Potser el grup municipal 
socialista en aquest ajuntament hauria d’explicar al conseller i al president de la 
Generalitat el seu desacord amb aquest projecte que el seu propi partit promou. 
 
Crec que és important tocar de peus a terra perquè no podem comprar tot allò 
que voldríem ja que els recursos de l’ajuntament són limitats. Si amb l’ARE 
existeix l’oportunitat d’aconseguir gratuïtament els terrenys per al nou hospital i 
accelerar la tramitació urbanística, per nosaltres és molt positiu. Mai hem 
enganyat a ningú. Abans del projecte d’ARE, nosaltres ja crèiem que Can Riera 
de l’Aigua era idoni per construir el nou hospital, i així ho havíem manifestat, 
evidentment amb un procediment urbanístic diferent i amb un cost econòmic 
considerable.  
 
Nosaltres no estem en contra d’estudiar altres emplaçaments, però el cert és 
que ja s’han estudiat i valorat i la conclusió a la que hem arribat és que 
l’emplaçament de Can Riera de l’Aigua és el més idoni per ubicar l’hospital de 
Sant Celoni. 
 
D’altra banda, no crec que se’ns pugui acusar d’endarrerir la construcció 
d’aquest nou equipament quan durant tota la legislatura anterior es venia 
parlant d’ampliar l’hospital. La Fundació de l’Hospital de Sant Celoni va fer una 
inversió molt gran en un projecte d’ampliació que no ha servit de res i que s’ha 



 64

quedat en un calaix. Jo ja em temia que l’ampliació tenia molt poc sentit i que 
era poc coherent. Per això, quan es va començar a plantejar la qüestió de 
construir un nou hospital, en comptes d’ampliar l’actual, nosaltres vam aplaudir 
la decisió i vam felicitar l’equip de govern per haver participat activament en fer-
ho possible. Però quan vam arribar al govern municipal ens vam trobar que 
només s’havien fet uns pagaments a compte per dos terrenys al Sot de les 
Granotes que no cobrien ni un terç de l’espai necessari per fer possible el nou 
hospital. Si ho haguéssiu deixat tot enllestit i preparat, nosaltres haguéssim 
tingut molt poques opcions d’escollir una alternativa. La celeritat de l’equip de 
govern anterior en l’adquisició dels terrenys, doncs, no va ser massa alta. Per 
tant, no se’ns pot acusar ara d’endarrerir el tema. En aquests moments tenim 
sobre la taula el tema de la consulta popular i haurem d’esperar el resultat abans 
de prendre decisions.   
 
Intervé de nou el Sr. Castaño i, per al·lusions, diu que els regidors socialistes 
comparteixen la posició del grup municipal de la CUP de demanar a l’equip de 
govern que posi a treballar la maquinària per no endarrerir més la construcció de 
l’hospital. De tota manera –diu-, hem de tenir en compte que la fita més 
important va ser aconseguir un canvi de criteri en el Govern de la Generalitat, en 
el sentit de construir un nou hospital, en comptes de només ampliar l’actual. Em 
sembla que aquest és l’element cabdal, i d’això només fa dos anys. Fins a aquell 
moment, quan es parlava de millorar l’hospital, sempre es tractava de fer una 
petita ampliació, però el nou govern de la Generalitat va fer un canvi de 
concepte i va contemplar l’opció d’un nou hospital a Sant Celoni, i amb 
compromisos signats per la Consellera, de comú acord amb l’ajuntament i la 
Fundació Hospital, de que hi haurà la inversió adient. En aquell moment, quan 
ens vam plantejar l’obtenció dels terrenys necessaris, només hi havia dues 
finques al Sot de les Granotes qualificats com d’equipaments, i encara s’havia de 
fer un estudi d’inundabilitat. Hem de tenir en compte que, a nivell urbanístic, dos 
anys es pot temps per obtenir terrenys, però ja hi havia unes eines preparades 
per poder tirar endavant.     
 
Val a dir també -continua- que la darrera llei d’expropiacions dictada pel Govern 
de l’Estat facilita als ajuntaments l’expropiació de terrenys per a equipaments, i 
penso que aquest és un instrument que hauríem d’aprofitar. Amb la legislació 
anterior, les expropiacions de terrenys sortien molt cares per als ajuntaments. 
En definitiva, nosaltres estem disposats a asseure’ns amb la resta de grups 
municipals per veure si hi poden haver més opcions on ubicar el futur hospital, i 
estudiar quina és la millor, prèvia emissió dels informes tècnics que siguin 
necessaris. Si no ho fem així, anirà passant el temps i trigarem uns quants anys 
a tenir un nou hospital a Sant Celoni. I la necessitat ja clama al cel perquè els 
espais de l’actual hospital resulten insuficients per als serveis que s’hi ofereixen. 
 
El Sr. Arenas diu que, respecte de l’afirmació del Sr. alcalde sobre els diners que 
s’havien perdut inútilment amb el projecte d’ampliació de l’hospital, considera 
que aquests diners han estat molt ben invertits perquè, gràcies al projecte tan 
consistent que es va presentar a la Generalitat de Catalunya, es va aconseguir 
que es considerés la possibilitat de fer un nou hospital. Fins a aquell moment, 
aquesta opció no es contemplava. Gràcies, doncs, a la presentació d’un projecte 
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tan ben documentat, la Generalitat va valorar que era preferible fer un nou 
equipament més gran. Crec que van ser uns diners molt ben invertits. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que 

 
Un dels falsos arguments que corren per Sant Celoni i la Batllòria a favor de 
construir una Àrea Residencial Estratègica (ARE) a Can Riera de l'Aigua és que 
aquesta és l’única manera amb què els celonins i celonines podrem tenir un nou 
hospital. Però això no és cert.  

 
El Departament de Salut, encapçalat per la consellera Marina Geli, ja havia 
signat un conveni (primer al novembre del 2005 i posteriorment a l’octubre 
2006) amb l’ajuntament de Sant Celoni segons el qual la Generalitat: “inclourà 
en el seu programa d’inversions públiques, d’acord amb les seves disponibilitats 
pressupostàries, les quantitats necessàries per tal de dur a terme directament la 
construcció de l’hospital de Sant Celoni o indirectament, d’acord amb els 
convenis que a tal a efecte formalitzi amb l’ajuntament de Sant Celoni i/o amb la 
Fundació de l’Hospital de Sant Celoni”.  
 
La primera proposta d’ubicació de l’hospital, exposada pel govern tripartit, 
preveia construir-lo al Sot de les Granotes i la segona proposta, plantejada per 
l’actual govern municipal, ubicava l’hospital a Can Riera de l’Aigua, abans que es 
projectés l’ARE. En tots dos casos l’ajuntament únicament havia d’assumir el 
cost dels terrenys on s’havia d’ubicar. La construcció del nou hospital no depèn, 
doncs, del fet que s’urbanitzi Can Riera de l’Aigua. 
 
L’equip de govern ha paralitzat els treballs per a l’obtenció dels terrenys a 
l’espera de si finalment s’urbanitza o no Can Riera de l’Aigua. Tenint en compte 
que en aquest mateix Ple es porta a votació la proposta definitiva de dur a terme 
una consulta popular sobre la urbanització amb una ARE de Can Riera de l’Aigua, 
estem en disposició d’afirmar que la consulta es pot prolongar en el temps fins a 
finals d’aquest any i possiblement amb la consulta no s’acabarà tot el procés, ja 
que posteriorment la Generalitat hi haurà de dir la seva. Creiem, per tant, que 
és del tot necessari que es torni a treballar en l’obtenció dels terrenys per ubicar 
el nou hospital, independentment de l’ARE i de la consulta, per no allargar 
encara més aquesta situació de paràlisi que l’única cosa que fa és eternitzar la 
construcció del nou centre sanitari.  

 
Instem, així mateix, l'equip de govern a treballar per a que els celonins i celonines 
puguem disposar d'un servei sanitari com cal sense, per això, haver de convertir 
Sant Celoni en un poble inhabitable i col·lapsat. 

 
No podem perdre més temps ni il·lusions amb estratègies i tàctiques polítiques. 
No es pot permetre que s'utilitzi la consulta popular sobre l'ARE per paralitzar 
l'opció d'aconseguir uns terrenys adequats per a l'hospital. 
 
Per això, a proposta del grup municipal de la CUP i previ dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 17 regidors presents, el 
Ple municipal ACORDA: 
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Instar l’equip de govern a analitzar tècnicament la millor ubicació per al nou 
hospital i procedir a l’obtenció dels terrenys, independentment del procés de 
l’ARE. 
 
 

~~~~~~~~~~ 
 
 
A continuació el Sr. alcalde anuncia que abans de passar als punts de control de 
l’equip de govern municipal, es posarà a consideració del Ple una proposta 
d’acord que no estava contemplada a l’ordre del dia de la sessió, i de la qual 
caldrà votar en primer lloc la seva urgència. Es tracta de l’aprovació definitiva, si 
s’escau, del projecte d’establiment del servei “Centre d’atenció a la petita 
infància i família – Escola bressol municipal.” 
 
Intervé el Sr. Cuminal per explicar els motius de presentar aquesta proposta per 
la via d’urgència. En el darrer Ple –diu- es va aprovar inicialment el projecte 
d’establiment d’aquest nou servei municipal i, a continuació, es va obrir un 
període d’exposició pública de l’expedient, als efectes que es poguessin 
presentar al·legacions. Durant aquest termini (que finalitzava ahir mateix) s’ha 
rebut un únic escrit d’al·legacions, presentat pel grup municipal socialista. 
Aquestes al·legacions s’han pogut estudiar amb temps i proposem que siguin 
estimades íntegrament. Ja que no s’han presentat més al·legacions, hem cregut 
que seria bo no demorar més l’aprovació definitiva d’aquest projecte 
d’establiment i per això es porta al Ple per la via d’urgència.  
 
Tots els regidors es mostren favorables a acceptar la urgència de la proposta,  
per la qual cosa queda aprovada per unanimitat la urgència de sotmetre 
l’expedient a consideració del Ple municipal. 
 
Es transcriu a continuació el contingut de la proposta, amb detall de les 
intervencions i del resultat de la votació. 

 
 

~~~~~~~~~~ 
 
 
APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S’ESCAU, DEL PROJECTE D’ESTABLIMENT 
DEL SERVEI “CENTRE D’ATENCIÓ A LA PETITA INFÀNCIA I FAMÍLIA – 
ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL” 
 
El Sr. Cuminal explica que es porta a aprovació definitiva del Ple el projecte 
d’establiment del servei “Centre d’atenció a la petita infància i família – Escola 
bressol municipal”, que inclou el reglament regulador del centre. Es tracta –diu- 
d’un document molt extens que ha estat a disposició dels grups municipals i de 
tothom abans de l’aprovació inicial i durant el temps d’exposició pública de 
l’expedient. Arrel de les intervencions dels grups municipals dels PSC i de la CUP 
en el darrer Ple municipal, des de l’equip de govern vam assumir el compromís 
de reunir-nos els tres grups municipals, amb el suport tècnic necessari, per 
parlar del tema i recollir les aportacions que es fessin. En aquest sentit, voldria 
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agrair l’actitud de tots els grups municipals per fugir de la lluita partidista (que 
en altres temes pot ser bona, sana i necessària), però que està fora de lloc en 
una qüestió tan fonamental per al municipi com és l’ensenyament. També 
m’agradaria donar les gràcies als tècnics municipals que han intervingut en 
l’elaboració d’aquest projecte d’establiment pel seu esforç en una matèria nova 
per a ells, per la seva voluntat de diàleg i pel bon clima de treball que hi ha 
hagut.   
 
Tècnicament s’ha considerat adequat incorporar al projecte d’establiment de 
l’escola bressol les al·legacions del grup municipal socialista que, bàsicament, 
fan referència al servei de menjador, a l’administració de medicaments als 
alumnes i a la programació general anual del centre.  
 
D’altra banda, en el darrer Ple vam deixar voluntàriament oberta la qüestió del 
nom que havia de portar l’escola bressol, per tal d’escollir-lo entre tots. Per 
vincular l’escola al seu entorn vam demanar als tècnics de patrimoni natural que 
fessin alguns suggeriments i, en aquest sentit, es van proposar diversos noms 
d’ocells de ribera que podem trobar a la riera del Pertegàs. El nom que va 
generar un consens més gran entre els grups municipals va ser “el blauet”, un 
ocell estèticament molt bonic. Pensem que aquest nom pot resultar simpàtic i 
pedagògic per als alumnes de l’escola i ens sembla prou adequat per a un centre 
destinat a nens i nenes de 0 a 3 anys. Per això, entre les modificacions que s’han 
fet en el projecte d’establiment del servei figura la proposta de nom d’Escola 
bressol municipal “El blauet”.    
 
Intervé la Sra. Miracle i diu que des del grup municipal del PSC estan contents 
amb la línia seguida pel Sr. Cuminal en aquest tema. S’han fet reunions, s’ha 
arribat a un bon nivell de consens i s’han incorporat al projecte les aportacions 
fetes pel seu grup respecte del servei de menjador, la programació general anual 
de centre i l’administració de medicaments. Tot plegat contribuirà a millorar el 
projecte d’establiment del servei. Ens hagués agradat, però, que el nom de 
l’escola s’hagués consensuat a nivell del Consell escolar municipal o a través 
d’una comissió que hagués treballat la participació dels infants de les diferents 
escoles del municipi en l’elecció del nom. D’aquesta manera la gent s’hagués fet 
més seu el nom de l’escola, com va passar en el seu dia amb l’escola Soler de 
Vilardell. D’altra banda el nom “El blauet” no el veiem en absolut malament. Es 
tracta d’un ocell que habita en rius i rieres, de caràcter solidari, d’hàbits discrets 
i molt sensible a la contaminació de l’aigua. Pensem que per a una escola és un 
nom que està bé. 
 
Voldríem –conclou la Sra. Miracle- que l’escola bressol municipal sigui un 
projecte ambiciós. Nosaltres creiem en ell, volem que vagi endavant i que 
englobi tota la diversitat existent al nostre municipi, que cap infant o família es 
pugui veure discriminat o exclòs per raons socials o de salut. I, finalment, també 
volem agrair als tècnics municipals la seva tasca.   
 
Pren la paraula el Sr. Ventura i indica que els regidors de la CUP també votaran 
a favor de la proposta perquè s’han esforçat molt per aconseguir que la gestió de 
l’escola bressol es fes de manera directa. Voldria, però, fer dues petites 
puntualitzacions sobre la memòria del projecte d’establiment.  
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En primer lloc –diu- l’estudi econòmic i financer determina que la despesa que 
assumirà l’ajuntament de Sant Celoni, especialment les Àrees de Cultura i 
Recursos Humans tindrà un cost addicional de 54.398,79 €, corresponents a la 
incorporació d’un lloc de treball de tècnic mig i a l’estimació dels costos dels 
recursos humans necessaris. En aquest sentit, la CUP entén que s’incorporarà un 
tècnic mig per a l’Àrea de Cultura (àmbit d’Educació) que s’encarregarà de fer el 
seguiment de tots els serveis i afers relacionats amb l’escola bressol. Així doncs, 
emplacem l’actual equip de govern a incorporar el més aviat possible aquest nou 
tècnic d’educació a fi i efecte que es pugui realitzar un seguiment acurat i 
constant tant de l’escola bressol i de tots els serveis complementaris, com de la 
resta de serveis que es presten des de l’àmbit d’Educació. 
 
En segon lloc, volem puntualitzar que l’escola bressol no és només un espai per 
afavorir la conciliació de la vida laboral i familiar. De cap de les maneres es pot 
concebre com un aparcament per a la mainada. L’escola bressol municipal ha 
d’esdevenir tant un espai per a l’educació de qualitat, el recolzament i l’ajut als 
infants i les famílies, com una via per començar a eliminar les desigualtats 
socials generades per la classe social, el gènere o el lloc de procedència. En 
aquest sentit, l’ajuntament haurà de realitzar un esforç, tant a través de la 
mateixa escola bressol com a través dels altres serveis municipals connectats en 
xarxa (els Serveis socials, l’Oficina municipal d’escolarització i el Centre de 
desenvolupament i atenció precoç) per garantir que els alumnes més 
desafavorits tinguin un accés i un seguiment prioritaris dins l’escola bressol. 
Votem a favor de la proposta i instem l’equip de govern a tenir en compte 
aquestes dues consideracions. 
 
Intervé de nou el Sr. Cuminal per respondre al comentari del regidor de la CUP 
sobre el nou tècnic d’educació que caldria contractar. Voldria recordar –diu- que 
el projecte d’establiment fa una valoració de tots els possibles costos que 
comportarà aquest nou servei i, en aquest sentit, ens hem compromès a valorar 
i dimensionar en tot moment quines són les necessitats reals. D’entrada, ara 
s’obrirà un procés de selecció de professionals per gestionar l’escola bressol, i 
caldrà veure si fa falta també ampliar el personal de l’Àrea de Cultura (àmbit 
d’Ensenyament). Actualment tenim molt bons professionals en plantilla, però si 
fos necessari engruixir una mica els referents tècnics de l’àmbit d’Ensenyament, 
també podríem optar per redistribuir les funcions d’algunes persones o recórrer a 
la promoció interna, abans d’ampliar la plantilla de personal. El projecte 
d’establiment del servei s’ha fet amb la voluntat de preveure totes les possibles 
despeses que es podrien derivar d’aquesta activitat, i el nostre compromís és el 
de dimensionar l’àrea en funció de quina sigui l’evolució de les necessitats.   
 
Després d’aquestes intervencions i atès que 
 
El Ple municipal, en sessió de 29 de maig de 2008, va aprovar provisionalment, 
el projecte d’establiment del servei “Centre d’atenció a la petita infància i família 
– Escola bressol municipal”, i el reglament que l’ha de regular. 
 
L’expedient ha estat exposat al públic pel termini reglamentari de trenta dies 
mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 10 
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de juny de 2008, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 16 de juny de 
2008 i al tauler d’anuncis de la corporació. Així mateix, s’ha donat audiència a 
les persones interessades.  
 
Després de l’aprovació provisional, els grups municipals han mantingut diverses 
reunions, per tal de completar alguns aspectes de la redacció de la memòria del 
projecte d’establiment del servei i s’ha arribat a un consens sobre la redacció 
final del projecte d’establiment. 
 
Arran d’aquestes reunions, el grup municipal del PSC-PM ha presentat una 
al·legació, amb registre d’entrada de 18 de juliol de 2008, que recull aspectes 
consensuats sobre els punts següents:  
 

• Punt 2.2.1. sobre els apartats de serveis de compliment potestatiu a 
implantar segons les demandes i necessitats; del servei  de menjador i de 
la formació i experiència dels professionals. 

• Punt 2.2.2.2. sobre programació general anual del centre. 
• Punt 2.2.3 sobre l’administració de medicació a alumnes.  

 
El termini d’exposició pública ha finalitzat el passat 22 de juliol de 2008 i s’ha 
presentat únicament l’al·legació esmentada. 
 
També s’ha incorporat a l’expedient un informe dels tècnics de l’Àrea de Cultura 
amb diverses dades complementàries sobre el servei de cuina, que es considera 
convenient incorporar al projecte. 
 
D’altra banda, en una reunió mantinguda el 16 de juliol de 2008 entre tots els 
grups municipals, es va proposar la denominació del servei com a “Centre 
d’atenció a la petita infància i família – Escola bressol municipal El Blauet”. 
 
En conseqüència, i atès que les modificacions proposades no suposen una 
alteració substancial del projecte d’establiment del servei, 
 
Vist el text refós del projecte d’establiment del servei elaborat a l’efecte, 
 
D’acord amb l’article 160.2 del Decret 179/1995 pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya,  
 
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat del 17 regidors presents, el Ple municipal 
ACORDA: 
 
1. Estimar íntegrament les al·legacions formulades pel grup municipal del PSC-
PM al projecte d’establiment del servei “Centre d’atenció a la petita infància i 
família – Escola bressol municipal”. 
 
2. Incorporar al projecte d’establiment les modificacions puntuals resultants de 
les reunions mantingudes pels tres grups municipals CiU, PSC i CUP, així com les 
dades complementàries del servei de cuina, d’acord amb l’informe emès pels 
tècnics de l’Àrea de Cultura. 
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3. Aprovar el text refós del projecte d’establiment del servei, que incorpora les 
modificacions resultants dels punts anteriors. 
 
4. Aprovar l’establiment del servei públic “Centre d’atenció a la petita infància i 
família – Escola bressol municipal El Blauet”, amb els efectes econòmics 
corresponents. 
 
5. Aprovar definitivament el Reglament del servei, publicar-ne íntegrament el text 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona als efectes de l’article 70.2 de la Llei 
7/1985 reguladora de les bases del règim local i 178.2 del Decret Legislatiu 2/2003 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 
efectuar la comunicació prevista a l’article 65 de la citada Llei 7/1985. 
 
 

~~~~~~~~~~ 
 
 
21. INFORMACIÓ DE LA CORRESPONDÈNCIA REBUDA DES DEL DARRER 
PLE ORDINARI. 
 
L'Alcaldia dóna compte al Ple municipal de la correspondència rebuda darrerament 
a l'ajuntament de Sant Celoni, i la Corporació se’n dóna per assabentada: 

 
 Una carta del Sr. Antoni Fogué Moya en què comunica el seu 

nomenament com a President de la Diputació de Barcelona des del passat 
22 d’abril d’enguany. 

 
 Una carta de l’alcalde de Cànoves i Samalús per convidar l’alcalde de Sant 

Celoni a la 18a edició de la Fira de Sant Ponç. 
  

 Un escrit del Consorci del Parc Central del Vallès en què es convida 
l’alcalde de Sant Celoni a la IX Fira del Cavall. 

 
 Una carta de l’alcalde de Riells i Viabrea, Sr. Josep M. Bagot i Belfort, per 

convidar l’alcalde de Sant Celoni, a la inauguració de la Fira de les Masies.  
 

 Un escrit del Sr. Joan Rubiralta, en representació de la Secció Local d’ERC 
de Sant Celoni i la Batllòria, demanant que el Ple municipal aprovi una 
moció de suport a Francesc Argemí “Franki”. 

 
 Una carta del Sr. Jaume Balagué Estrems comunicant el seu nomenament 

com a director dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament 
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya. 

 
 
22. INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDIA I 
PER LA REGIDORA DE SEGURETAT CIUTADANA EN ELS MESOS DE MAIG I 
JUNY DE 2008. 
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LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES DE MAIG DE 2008 
 

Data Resolució 
5 Encomanar la direcció facultativa de les obres del parc d’activitats del Pertegàs 
5 Facilitar a un particular còpia de l’acta de control d’una activitat 
5 Incoar un expedient per a la protecció de la legalitat urbanística  
5 Desestimar una reclamació per no existir responsabilitat patrimonial de l’ajuntament 
5 Aprovar la llista d’admesos i exclosos en la selecció d’un auxiliar administratiu per a 

l’Oficina d’atenció al ciutadà 
5 Aprovar la llista d’admesos i exclosos en la selecció d’un tècnic auxiliar per a la ràdio 

municipal 
5 Aprovar la llista d’admesos i exclosos en la selecció d’un auxiliar administratiu 

d’habitatge per a l’Àrea d’Entorn 
5 Aprovar la llista d’admesos i exclosos en la selecció d’un tècnic superior d’habitatge per 

a l’Àrea d’Entorn 
5 Aprovar la despesa per al subministrament de papereres i bancs  
6 Contractar un administratiu per a la instal·lació i manteniment de la connexió en fibra 

òptica dels edificis municipals 
6 Concedir compensacions econòmiques per la reparcel·lació econòmica de la UASU 19 

Puig de Bellver 
6 Aprovar el pagament de la quota anual al Pacte industrial de la regió metropolitana de 

Barcelona 
6 Autoritzar la sol·licitud de baixa definitiva d’un vehicle abandonat a la via pública 
6 Desestimar una reclamació per no existir responsabilitat patrimonial de l’ajuntament 
6 Declarar residu sòlid urbà un vehicle abandonat a la via pública 
6 Considerar acomplerts els requisits per a la justificació d’una subvenció a una entitat 
7 Concedir una llicència municipal ambiental per a la instal·lació d’una activitat 
7 Aprovar la despesa per a la renovació de l’assegurança d’un vehicle municipal 
7 Aprovar la despesa per a la renovació de l’assegurança d’un vehicle municipal 
7 Aprovar la despesa per a la renovació de l’assegurança d’un vehicle municipal 
7 Aprovar la despesa per a la renovació de l’assegurança d’un vehicle municipal 
7 Aprovar la factura per escampar sal als carrers del municipi 
7 Aprovar la despesa pels treballs d’arranjament de lloses a la plaça de la Vila 
7 Aprovar la despesa pel subministrament de paquets informàtics antivirus 
8 Declarar la caducitat d’una llicència d’activitat 
8 Autoritzar el canvi de nom dels drets funeraris sobre un nínxol del cementiri 
8 Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA per obertura de rasa 
8 Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA per obertura de rasa 
8 Aprovar les liquidacions de la taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic (abril 2008) 
8 Donar de baixa una autorització de venda al mercat setmanal ambulant 
8 Donar de baixa una autorització de venda al mercat setmanal ambulant 
9 Aprovar la certificació 3 de les obres d’arranjament de l’àmbit de la Força 
9 Autoritzar el canvi de nom dels drets funeraris sobre un nínxol del cementiri 
9 Concedir una llicència d’obres a Endesa per a nou subministrament 
9 Concedir una llicència d’obres a Endesa per a nou subministrament 
9 Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA per connexió de ramals 
9 Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA per connexió de ramals 
9 Interposar un recurs contencions administratiu contra ADIF, Administrador de 

Infraestructuras Ferroviarias 
9 Procedir a l’obertura d’un compte d’estalvi al Banco Pastor 
9 Procedir a l’obertura d’un compte d’estalvi a la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona 
9 Procedir a l’obertura d’un compte d’estalvi a la Caixa de Sabadell 
9 Nomenar un funcionari de carrera 
9 Retornar un dipòsit urbanístic i un dipòsit per gestió de runes 
12 Aprovar la certificació 8 de les obres de construcció de l’Escola bressol municipal 
12 Contractar una tècnica mitja per a l’Oficina d’atenció al ciutadà  
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12 Aprovar com a crèdit incobrable un expedient col·lectiu 
12 Aprovar com a crèdit incobrable un expedient col·lectiu 
12 Atorgar una subvenció a la Junta de compensació de la urbanització Can Coll 
12 Aprovar com a crèdit incobrable un expedient col·lectiu 
12 Concedir una llicència municipal d’entrada de vehicles  
12 Aprovar el contracte de cessió d’ús d’una finca  
12 Concedir una llicència municipal de primera ocupació d’habitatge 
13 Efectuar el pagament del saldo pendent al Consorci de Normalització Lingüística  
13 Aprovar com a crèdit incobrable un expedient col·lectiu 
13 Retornar un aval bancari amb motiu de l’execució d’unes obres d’urbanització 
13 Desestimar una sol·licitud de senyalització de zona de càrrega i descàrrega 
14 Concedir l’ajornament i el fraccionament en el pagament d’unes contribucions especials 
14 Aprovar com a crèdit incobrable un expedient col·lectiu 
14 Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA per obertura de cata 
14 Concedir una llicència d’obres menors  
14 Aprovar la modificació del contracte d’un dipòsit a termini amb la Caixa Laietana 
14 Aprovar la liquidació per a l’ús de material reutilitzable del Club Bàsquet Sant Celoni 
14 Concedir la reducció d’un terç de la jornada laboral a un treballador municipal 
15 Concedir una llicència d’activitats classificades 
15 Concedir una llicència d’obres menors 
15 Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
15 Aprovar la contractació d’un espectacle en el marc de la programació Ateneu 2008 
15 Retornar la garantia definitiva dipositada amb motiu de l’adjudicació d’un contracte de 

consultoria i assistència tècnica 
15 Aprovar les liquidacions de la taxa de tancament de carrers (abril 2008) 
15 Aprovar la liquidació de la taxa d’una parada de venda al mercat setmanal 
15 Aprovar la liquidació de la taxa d’una parada de venda al mercat setmanal 
15 Aprovar la despesa pel 50% de la reparació de la barana del pont sobre la riera de 

Vallgorguina 
15 Aprovar la convocatòria de subvencions a entitats i col·lectius per a programes i 

activitats d’interès públic local 2008  
16 Contractar una tècnica auxiliar per a la ràdio municipal 
16 Desestimar les al·legacions presentades contra una activitat de taller de reparació de 

vehicles 
16 Concedir una llicència de primera ocupació d’habitatge 
16 Facilitar a un particular còpia del projecte de construcció d’un edifici plurifamiliar  
19 No incoar una la baixa d’ofici del padró municipal d’habitants  
19 Concedir una llicència d’obres menors 
19 Concedir una llicència de primera ocupació d’habitatge 
19 Acceptar la renúncia a una llicència d’activitats  
19 Aprovar la llista d’admesos i exclosos a la selecció d’un agent de la Policia Local  
19 Retornar la garantia definitiva dipositada amb motiu de l’adjudicació d’un contracte de 

serveis 
19 Aprovar la despesa pel subministrament d’entrepans per a la campanya d’educació 

viària 
20 Concedir l’ajornament i el fraccionament en el pagament d’unes contribucions especials 
20 Concedir l’ajornament i el fraccionament en el pagament d’unes contribucions especials 
20 Aprovar el pagament de diverses factures emeses per Celo Net SL  
20 Aprovar la factura per les despeses de la depuradora d’aigües residuals (març 2008) 
20 Estimar una sol·licitud de devolució d’ingressos  
20 Concedir una llicència de primera ocupació d’habitatge 
20 Aprovar la llista d’admesos i exclosos en la selecció d’un arquitecte tècnic 
20 Aprovar la llista d’admesos i exclosos en la selecció d’un peó d’obres 
20 Aprovar la liquidació del servei de retirada de vehicles de la via pública (abril 2008) 
20 Aprovar la despesa pel dinar de Santa Rita 
21 Contractar una tècnica auxiliar per a la biblioteca municipal 
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21 Contractar una tècnica mitja per serveis bàsics d’atenció primària 
21 Contractar un auxiliar administratiu per a l’Oficina local d’habitatge 
21 Contractar una auxiliar administrativa per a l’Oficina local d’habitatge 
21 Autoritzar el canvi de nom dels drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
21 Declarar deserta la licitació d’un contracte de serveis 
21 Concedir una llicència d’obres menors 
21 Aprovar els contractes de publicitat de l’emissora municipal de ràdio 
21 Aprovar la liquidació als ajuntaments col·laboradors per les despeses derivades de la 

contractació de treballadores familiars  
21 Aprovar la despesa pel subministrament de material esportiu de tir amb aArc 
22 Aprovar el repartiment de la primera quota urbanística de la UASU-19 
22 Concedir una llicència d’obres menors  
23 Atorgar diverses beques a alumnes de les escoles de Sant Celoni 
23 Concedir gratificacions al personal laboral i funcionari de la Corporació 
23 Concedir un complement de productivitat al personal laboral i funcionari 
26 Declarar aprovada la modificació parcial del Reglament del servei d’abastament d’aigua 

potable 
26 Aprovar la certificació 2 de les obres d’urbanització d’un tram del vial paral·lel 
26 Contractar una auxiliar administrativa per a l’Oficina local d’habitatge 
26 Declarar la caducitat d’una sol·licitud de llicència d’obres menors 
26 Aprovar la llista d’admesos i exclosos en la selecció d’un plaça d’arquitecte 
26 Aprovar la llista d’admesos i exclosos en la selecció d’un tècnic mig d’Espai Públic 
26 Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola de música (maig 2008) 
26 Revocar una baixa en el padró municipal d’habitants 
26 Aprovar la despesa per ampliació de programes d’edificació de l’Àrea d’Entorn 
27 Autoritzar el canvi d’ús d’una llicència de bar 
27 Facilitar a un particular còpia d’un expedient sancionador 
27 Designar els tècnics de Recursos Humans que han de formar part del tribunal per a la 

selecció d’un arquitecte 
27 Designar els tècnics experts que han de formar part del tribunal per a la selecció d’un 

arquitecte 
27 Encomanar temporalment les funcions de direcció de Recursos Humans 
27 Aprovar la liquidació del servei d’aigua corresponent al 4t trimestre de 2007 
27 Concedir una llicència de primera ocupació d’habitatge 
27 Declarar la caducitat i aprovar la baixa de diverses inscripcions al padró municipal 

d’habitants 
27 Estimar una sol·licitud de reserva d’aparcament per a persones amb disminució 
27 Contractar una auxiliar administrativa per l’Oficina d’atenció al ciutadà  
27 Aprovar la despesa per a l’arranjament d’un camí 
27 Aprovar la despesa per al subministrament de vaixella per als “Tastets d’estiu” 
28 Designar la tècnica del Consorci de Normalització Lingüística que ha de formar part del 

tribunal per a la selecció d’un arquitecte 
28 Encomanar temporalment les funcions de direcció de l’Àrea de Cultura a tres persones 

de la mateixa àrea 
28 Adjudicar el contracte d’edició i subministrament d’un premi literari de novel·la breu 
28 Adjudicar el contracte d’edició i subministrament d’un premi literari de poesia 
28 Prendre coneixement dels ingressos obtinguts en les activitats físiques per a gent gran 
28 Aprovar el contracte de lloguer d’una porció de terreny 
28 Aprovar la despesa per la redacció d’un informe per a l’anàlisi de formes de gestió i 

finançament de projectes d’inversió 
28 Atorgar una subvenció a una entitat esportiva 
28 Atorgar una subvenció a una entitat esportiva 
28 Atorgar una subvenció a una entitat esportiva 
29 Designar la tècnica del Consorci de Normalització Lingüística que ha de formar part del 

tribunal per a la selecció d’un tècnic mig d’Espai Públic 
29 Designar la tècnica de Recursos Humans que ha de formar part del tribunal per a la 
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selecció d’un tècnic mig d’Espai Públic 
29 Designar els tècnics experts que han de formar part del tribunal per a la selecció d’un  

tècnic mig d’Espai Públic 
29 Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA per a l’obertura d’una cata 
29 Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA per a l’obertura de cates 
29 Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA per a l’obertura d’una rasa 
29 Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA per a l’obertura d’una rasa 
29 Autoritzar el canvi de titularitat d’una llicència municipal de bar musical 
29 Concedir una llicència de primera ocupació d’habitatge 
29 Aprovar les condicions genèriques per a la instal·lació de terrasses a la via pública 
29 Aprovar una relació de factures emesa per l’interventor accidental 
29 Ordenar la suspensió provisional de les obres de construcció d’un edifici plurifamiliar 
30 Excloure una oferta del procediment negociat per a l’organització de l’Estiu Jove 2008 
30 Aprovar l’increment del preu del contracte de neteja de les dependències municipals 
30 Contractar una auxiliar administrativa per a l’Oficina d’atenció ciutadana 
30 Concedir una llicència d’obres a Endesa per a un nou subministrament 
30 Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA per a l’obertura d’una rasa 
30 Desestimar una sol·licitud d’instal·lar limitadors de velocitat en un carrer 
30 Aprovar la despesa pel pagament de la nòmina del mes de maig 
30 Autoritzar una reserva de la via pública 
30 Autoritzar una reserva de la via pública 
30 Autoritzar una reserva de la via pública 
30 Autoritzar una reserva de la via pública 

 
 

LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER LA REGIDORA DE SEGURETAT 
CIUTADANA EN EL MES DE MAIG DE 2008 

 
Data Resolució 
19 Resolució d’incoació de zona blava 
19 Resolució d’incoació 9990 
19 Resolució de proposta de sanció 
19 Resolució d’incoació 

 
 
LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES DE JUNY DE 2008 

 
2 Aprovar l’increment de preu del contracte de manteniment dels equips expenedors de 

tiquets de zona blava 
2 Requerir a la propietat d’un edifici la presentació d’un informe de patologies i seguretat 

estructural 
2 Aprovar els assentaments comptables necessaris per al tancament de l’exercici de 2007 
2 Concedir autorització per col·locar taules i cadires a l’exterior d’un bar 
3 Aprovar la certificació 3 de les obres d’urbanització del carrer Breda de la Batllòria 
3 Aprovar l’increment de preu del contractació de neteja de les dependències municipals 
3 Contractar una persona per substituir un peó de la brigada en situació de baixa laboral  
3 Contractar un jardiner per reforçar el servei municipal durant el període d’estiu 
3 Comunicar el contingut de l’informe mediambiental sobre l’activitat d’una empresa 
3 Desestimar un recurs de reposició contra una liquidació de la taxa d’ocupació de la via 

pública 
3 Aprovar la despesa per a la realització de proves de capacitació a la Policia Local 
3 Aprovar la despesa per les obres de vianalització de la Carretera Vella de la Batllòria 
4 Contractar un peó per millorar l’atenció a les instal·lacions esportives municipals 
4 Facilitar a un particular còpia del projecte bàsic d’una obra major 
4 Autoritzar la Policia Local per a la retirada d’un vehicle de la via pública 
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4 Autoritzar la Policia Local per a la retirada d’un vehicle de la via pública 
4 Concedir autorització per col·locar taules i cadires a l’exterior d’un bar 
4 Concedir autorització per col·locar taules i cadires a l’exterior d’un bar 
4 Concedir autorització per col·locar taules i cadires a l’exterior d’un bar 
4 Aprovar la despesa pels treballs de retolació d’unes pancartes 
4 Aprovar la despesa per a l’adquisició d’una taula de tennis-taula per a les activitats del 

Pla educatiu d’entorn 
5 Contractar una auxiliar administrativa per a la implantació d’un nou sistema de gestió 

de personal 
5 Incorporar diverses esmenes al projecte de reparcel·lació econòmica de la UASU 19  
5 Concedir una llicència municipal d’entrada de vehicles 
5 Aprovar la llista d’admesos i exclosos al procés de selecció d’un educador social 
5 Adscriure un peó d’esports al lloc de treball de peó d’obres 
5 Aprovar la despesa per la contractació d’una bossa d’hores per millorar les tecnologies 

informàtiques municipals  
6 Aprovar les bases per a la selecció d’un tècnic auxiliar de biblioteca 
6 Aprovar el Pla especial dels establiments comercials i de serveis promogut per 

l’ajuntament 
6 Encomanar la direcció facultativa de les obres d’adequació de la primera planta del 

CEIP Soler de Vilardell 
6 Autoritzar la Policia Local per a la retirada d’un vehicle de la via pública 
6 Aprovar les liquidacions de la taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic 
6 Concedir autorització per col·locar taules i cadires a l’exterior d’un bar 
6 Concedir autorització per col·locar taules i cadires a l’exterior d’un bar 
6 Concedir autorització per col·locar taules i cadires a l’exterior d’un bar 
6 Autoritzar la Policia Local per a la retirada d’un vehicle de la via pública 
9 Concedir l’ajornament i el fraccionament de la liquidació definitiva d’unes contribucions 

especials  
9 Autoritzar la instal·lació d’una caseta de venda de petards 
9 Denegar la concessió d’una bonificació del 90% de la taxa per recollida d’escombraries 
9 Concedir diverses bonificacions del 90% de la taxa per recollida d’escombraries  
9 Retornar un dipòsit efectuat amb motiu de la urbanització d’un tram del vial paral·lel  
9 Aprovar la despesa pe subministrament d’una fregadora per netejar el paviment de la 

pista coberta  
9 Aprovar la despesa pels treballs d’impressió dels programes de les Festes d’Estiu 2008 
9 Aprovar la despesa pel manteniment de programes informàtics  
10 Prendre coneixement de l’informe econòmic per cursos i tallers de l’Àmbit de Joventut  
10 Facilitar a l’ADIF diverses dades sol·licitades de l’expedient d’enllumenat públic dels 

carrers Pau Casals, Joaquim Sagnier, Esteves Mogas i Santiago Rusiñol 
10 Facilitar a un particular còpia d’una llicència d’obres menors 
10 Prendre coneixement de l’informe econòmic sobre la sortida cultural a Ripoll 
10 Concedir autorització per col·locar taules i cadires a l’exterior d’un bar 
10 Autoritzar una reserva de la via pública 
10 Autoritzar una parada del mercat setmanal ambulant 
11 Contractar tres controladors de taules per la XXVII Copa de Futbol Sala 2008 
11 Contractar un arquitecte tècnic per a l’Àrea d’Entorn  
11 Contractar un tècnic mig per al servei municipal d’ocupació 
11 Aprovar la factura per despeses de l’estació depuradora d’aigües residuals (abril 2008) 
11 Autoritzar el canvi de nom dels drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
11 Aprovar els contractes de publicitat de l’emissora municipal de ràdio 
11 Comparèixer davant els tribunals en el recurs contenciós administratiu interposat per 

Aqualia SA 
11 Concedir una reducció del terç de la jornada laboral a un treballador 
11 Estimar una reclamació de responsabilitat patrimonial de l’ajuntament 
11 Aprovar l’augment del preu del contractació del servei de bus urbà 
11 Ampliar el termini de presentació de sol·licituds per a la convocatòria de subvencions a 
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entitats i associacions  
12 Prendre coneixement de l’informe econòmic dels cursos de teatre 
12 Aprovar el Pla d’equipaments esportius de Sant Celoni 
12 Contractar un controlador de taula per la XXVII Copa de Futbol Sala 2008 
12 Autoritzar el canvi de nom dels drets funeraris sobre un nínxol del cementiri 
12 Modificar un lloc de treball de vigilant de zona blava per passar a subaltern 

recepcionista 
12 Desestimar una sol·licitud per instal·lar limitadors de velocitat al C/ Eduard Domènech 
12 Desestimar una recurs de reposició contra la resolució d’arxivar una reclamació 
12 Aprovar l’ampliació d’una parada del mercat setmanal ambulant 
12 Aprovar la reducció d’una parada del mercat setmanal ambulant 
12 Aprovar l’ampliació d’una parada del mercat setmanal ambulant 
12 Aprovar l’ampliació d’una parada del mercat setmanal ambulant 
12 Donar de baixa una autorització de venda al mercat setmanal ambulant 
12 Donar de baixa una autorització de venda al mercat setmanal ambulant 
12 Aprovar el canvi de nom d’una parada del mercat setmanal ambulant 
12 Aprovar el canvi de nom d’una parada del mercat setmanal ambulant 
12 Aprovar la despesa pel treballs d’habilitació de l’espai Club de feina 
13 Desestimar una reclamació per no existir responsabilitat patrimonial de l’ajuntament 
13 Aprovar la despesa pel servei d’atenció als usuaris de la biblioteca de la Batllòria 
13 Aprovar la despesa pel servei de vigilància d’exposicions i consergeria als edificis 

municipals 
16 Aprovar la despesa per l’assegurança d’accidents dels participants en la XXVII Copa de 

Fútbol Sala 2008  
16 Aprovar la certificació 3 de les obres d’urbanització d’un tram del vial paral·lel a la C-35 
16 Sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local una pròrroga de la comissió de 

serveis del secretari municipal 
16 Facilitar a un particular còpia d’una llicència d’activitats d’instal·lació d’una ludoteca 
16 Autoritzar el canvi de nom dels drets funeraris sobre un nínxol del cementiri 
16 Concedir una llicència d’obres a Gas Natural per obertura de cata al C/Diputació 
16 Concedir una llicència d’obres a Gas Natural per obertura de cata al C/Pompeu Fabra 
16 Concedir una llicència d’obres a Gas Natural per obertura de cata al C/Montserrat 
16 Concedir una llicència d’entrada de vehicles 
16 Concedir una reducció del terç de la jornada laboral a un treballador 
16 Incoar expedient per esbrinar la possible responsabilitat patrimonial de l’ajuntament 
16 Aprovar la despesa pel subministrament de vestuari als treballadors de l’ajuntament 
16 Atorgar una subvenció a una entitat esportiva del municipi 
16 Aprovar la despesa per la reparació del sistema de protecció externa contra llamps 
16 Aprovar la depesa per l’adquisició de diversos elements de senyalització vertical 
17 Autoritzar a un bar l’ampliació de l’horari de tancament per la revetlla de Sant Joan 
17 Autoritzar a un bar musical l’ampliació de l’horari de tancament per la revetlla de Sant 

Joan 
17 Autoritzar a una discoteca l’ampliació de l’horari de tancament per la revetlla de Sant 

Joan  
17 Aprovar la certificació 1 de les obres d’enllumenat del carrer Pau Casals i altres 
17 Aprovar la certificació 9 de les obres de construcció de l’Escola bressol municipal 
17 Aprovar la certificació 13 obres d’urbanització de les UASU 48, 57 i 58 
17 Desestimar una reclamació per no existir responsabilitat patrimonial de l’ajuntament 
17 Incoar expedient per esbrinar la possible responsabilitat patrimonial de l’ajuntament  
17 Incoar expedient de protecció de la legalitat urbanística  
18 Concedir subvencions a titulars de famílies nombroses 
18 Autoritzar la Policia Local a retirar un vehicle de la via pública 
18 Autoritzar la Policia Local a retirar un vehicle de la via pública 
18 Desestimar una sol·licitud de pas elevat al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 
18 Aprovar la despesa per l’arranjament del clavegueram al carrer Consolat de Mar 
18 Aprovar la despesa pel subministrament i col·locació de papereres a espais públics 
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19 Aprovar la despesa per la renovació de l’assegurança de l’edifici de la Rectoria Vella 
19 Corregir un error en una llicència d’entrada de vehicles 
19 Incoar expedient de restauració de la legalitat urbanística alterada 
19 Concedir una reducció del terç de la jornada laboral a un treballador 
19 Retornar la garantia definitiva dipositada amb motiu de l’adjudicació un contracte 
19 Declarar residu sòlid urbà una bicicleta abandonada a la via pública 
19 Declarar residu sòlid urbà una bicicleta abandonada a la via pública 
20 Contractar un educador social per realitzar projectes d’atenció primària 
20 Aprovar el pressupost estimatiu de les Festes d’Estiu de Sant Celoni 2008 
20 Incoar expedient de protecció de la legalitat urbanística 
20 Autoritzar una parada del mercat setmanal ambulant 
25 Confirmar un decret per donar de baixa una inscripció al padró municipal d’habitants 
25 Confirmar un decret per donar de baixa una inscripció al padró municipal d’habitants 
25 Delegar a una regidora la competència per celebrar un matrimoni civil 
25 Requerir la presentació de documentació en una llicència d’activitats 
25 Autoritzar el canvi de nom dels drets funeraris sobre un nínxol del cementiri 
25 Autoritzar el canvi de nom dels drets funeraris sobre un nínxol del cementiri 
25 Declarar residu sòlid urbà una motocicleta abandonada a la via pública 
25 Declarar residu sòlid urbà un vehicle abandonat a la via pública 
25 Declarar residu sòlid urbà un vehicle abandonat a la via pública 
25 Declarar residu sòlid urbà un vehicle abandonat a la via pública 
25 Aprovar la liquidació del servei de retirada de vehicles de la via pública (maig 2008) 
25 Estimar una reserva d’estacionament per a persones amb disminució 
25 Aprovar la despesa pel subministrament de samarretes de la XXVII Copa de Futbol Sala 
26 Aprovar la certificació 1 de les obres d’adequació de la segona planta del carrer Bruc 26 
26 Concedir gratificacions al personal laboral i funcionari de la Corporació 
26 Aprovar la revisió del preu del contracte del servei de grua municipal 
26 Aprovar la transferència de crèdits entre partides de l’estat de despeses del pressupost 

de 2008 
26 Concedir un complement de productivitat al personal laboral i funcionari 
26 Nomenar un funcionari de carrera  
26 Nomenar un funcionari en pràctiques  
26 Estimar una reserva d’estacionament per a persones amb disminució 
26 Aprovar les quotes de les matrícules de l’Escola de música (juny 2008) 
26 Aprovar la despesa pels treballs de manteniment de diversos espais verds 
26 Aprovar la despesa pel servei de neteja de l’escola La Tordera 
26 Aprovar la despesa pel lloguer d’equip de so i llum per actes a la plaça de la biblioteca 
27 Contractar un tècnic mig per gestionar les beques de menjador 
27 Encomanar la direcció facultativa de les obres d’urbanització de la UASU 19  
27 Encomanar la direcció facultativa de les obres del Pla d’actuació 2008 al CEIP Pallerola  
27 Contractar un educador social pel projecte d’acolliment lingüístic per a joves 
27 Concedir una llicència d’obres menors 
27 Aprovar la llista d’admesos i exclosos en la selecció d’un tècnic auxiliar de biblioteca 
27 Autoritzar la Policia Local per retirar un vehicle de la via pública 
27 Aprovar el pagament d’una paga d’assistència al personal laboral i funcionari 
27 Aprovar la despesa pel subministrament de vestuari per a un agent de la Policia Local 

en pràctiques 
30 Concedir una bestreta del salari a un treballador municipal 
30 Atorgar una subvenció a la Junta de Compensació Boscos del Montnegre 
30 Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA per obertura de cata 
30 Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA per obertura de cata 
30 Aprovar la despesa pels treballs d’impressió de 4 números de “L’informatiu” 
30 Aprovar una relació de factures emesa per l’interventor 
30 Retornar un aval bancari amb motiu de la urbanització d’un tram del vial paral·lel 
30 Retornar un aval bancari amb motiu de la urbanització d’un tram del vial paral·lel 
30 Aprovar la despesa pel pagament de la nòmina de treballadors i polítics (juny 2008) 
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LLISTAT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER LA REGIDORA DE SEGURETAT 
CIUTADANA EN EL MES DE JUNY DE 2008 

 
Data Resolució 

3 Estimar la resolució del Sr. Àngel Valentí Roig 
3 Desestimar la resolució del Sr. Carlos Gutiérrez Melero 
3 Desestimar la resolució del Sr. Daniel Lechuga Vázquez 
3 Estimar la resolució del Sr. Francisco Javier Garcia López 
3 Desestimar la resolució del Sr. Jesús Bilbao Saínz de Vicuña 
3 Estimar la resolució de la Sra. Maria del Puig Rico Muntasell 
3 Desestimar la resolució de la Sra. Margarita Morera Permanyer 
3 Desestimar la resolució del Sr. Miguel Garcia Garcia 
3 Estimar la resolució de la Sra. Míriam Fernandez Moldon 
3 Estimar la resolució del Sr. Rafael Garcia Venteo 
3 Estimar la resolució del Sr. Ramon Cano Ortega 
3 Estimar la resolució del Sr. Santiago Mangrané Fornos 
3 Desestimar la resolució del Sr. Sebastián Recio Ruiz 
3 Estimar la resolució de la Sra. Núria Pujol Enjuanes 
9 Resolució d’incoació de zona blava 
9 Resolució d’incoació 9990 
9 Resolució de proposta de sanció 
26 Desestimar el recurs de reposició del Sr. David Páez Núñez 

 
 
23. DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS URGENTS DE PERSONAL 
REALITZADES PER L'ALCALDIA EN ELS MESOS DE MAIG I JUNY DE 2008. 
 
Durant els mesos de maig i juny de 2008, i per raons de màxima urgència, 
l’Alcaldia ha procedit a la contractació del personal que es descriu a continuació:  
 
Maig 2008 
 

- Un administratiu per a tasques de suport de la instal·lació i manteniment de 
la connexió en fibra òptica dels edificis municipals. 

- Una tècnica mitja pel projecte d’adequació del model de recepció ciutadana 
de l’edifici de la Casa de la Vila. 

- Una tècnica auxiliar per a tasques de redacció, locució, muntatge i edició de 
programes a la ràdio municipal. 

- Una tècnica auxiliar pel servei de préstec i d’atenció als usuaris de la 
biblioteca municipal. 

- Una tècnica mitja de suport als serveis bàsics d’atenció primària. 
- Dos auxiliars administratius per a l’Oficina local d’habitatge. 
- Una auxiliar administrativa de suport a l’Oficina d’atenció ciutadana. 
 

Juny 2008 
 

- Un peó per substituir un treballador en situació de baixa laboral. 
- Un jardiner per reforçar les tasques de jardineria durant l’estiu. 
- Un peó d’esports per fer tasques de millora de les instal·lacions esportives. 
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- Una auxiliar administrativa a la implantació d’un nou sistema de gestió de 
personal. 

- Quatre controladors de taula per fer de jutges de taula de la XXVII Copa de 
Futbol Sala 2008. 

- Una arquitecte tècnica per elaborar informes i redactar projectes tècnics 
municipals. 

- Una tècnica mitja com a responsable del club de feina del Servei municipal 
d’ocupació. 

- Un educador social de suport a projectes d’atenció primària. 
- Una tècnica mitja per gestionar les beques de menjador escolar. 
- Un educador social per al projecte d’acolliment lingüístic per a joves. 

 
Atès allò que estableix l'article 298.3 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de 
règim local de Catalunya, sobre contractació urgent de personal, l'Alcaldia 
INFORMA al Ple de les contractacions temporals del següent personal, efectuades 
durant els mesos de maig i juny de 2008, i la Corporació se’n dóna per 
assabentada: 
 
Maig 2008 
 
Marc Jaumandreu Estany Administratiu 
Anna Maria Ayllo Mohino Tècnica mitja 
Ester Montjer Jiménez Tècnica auxiliar 
Maria Teresa Masnou Dou Tècnica auxiliar 
Sílvia Gordon López Tècnica mitja 
Xavier Collet Cabré  Auxiliar administratiu 
Montserrat Blas Prat Auxiliar administrativa 
Cristina Ana Maria Medrano López Auxiliar administrativa 
 
Juny 2008 
 
Albert Reverter Garcia Peó 
Francisco Pérez Ruiz Jardiner 
Martí Ninet Sarrà Peó d’esports 
Sofia España Gómez Auxiliar administrativa 
Núria Moles Avariento Controladora de taula  
Núria Peña Pio Controladora de taula 
Carolina Parada Atanes Controladora de taula 
Jordi Hernández Alabau Controlador de taula 
Maria Teresa Cobos Guerrero Arquitecte tècnica 
Vanessa Cañada Vallespín Tècnica mitja 
Francesc Cabra Roca Educador social 
Anna Martínez Franco Tècnica mitja 
Joaquim Framis Amatllé Educador social 
 
 
24. PRECS I PREGUNTES. 
 
 
Pregunta que formula el grup municipal del PSC 



 80

 
 El Sr. Capote recorda al Sr. Mas que encara li ha de donar 

l’explicació escrita dels motius pels quals dos treballadors de 
l’ajuntament estan cobrant mensualment més de 3.000 € en hores 
extres cadascú. Ho venim demanant a cada Ple –diu-, però van 
passant els mesos i encara estem esperant la resposta. 
Mentrestant es van acumulant les quantitats que ja porten 
cobrades. 

  
El Sr. Mas contesta que ja fa uns dies que es va elaborar la resposta i, si encara 
no l’ha rebuda, la tindrà demà mateix.  
 
 
Pregunta que formula el grup municipal de la CUP 
 

 La Sra. Vinyets pregunta d’on traurà l’equip de govern la quantitat 
de 50.000 € que es va comprometre a aportar per l’Acampada 
Jove i que no figura al pressupost de 2008.  

 
D’altra banda, la pluja que va caure la nit del dissabte va fer que 
els joves acampats haguessin de ser traslladats al pavelló 
d’esports. Això va suposar un treball addicional per a alguns 
treballadors municipals i l’ajuntament ha hagut de pagar unes 
hores extres per una manca de previsió dels organitzadors de 
l’Acampada Jove. Quines mesures s’adoptaran al respecte?  

 
El Sr. Cuminal respon que en aquests moments estan pendents de la valoració 
definitiva que es faci de l’Acampada Jove. Pel que fa al detall de les qüestions 
econòmiques –diu-, les farem públiques així que les tinguem. La nostra voluntat 
és poder explicar clarament quants diners es destinen a l’Acampada Jove i si 
aquesta inversió està o no justificada per el municipi. Per no trobar-nos amb 
sorpreses, vam fixar la quantitat màxima de 50.000 €, que inclou també les 
despeses de personal i la neteja dels espais. No és que no existeixi una partida 
pressupostària concreta, sinó que aquest seria el cost màxim que per a 
l’estructura pressupostària de l’ajuntament ha de tenir l’Acampada Jove. Per 
exemple, les hores extres que fan els agents de la Policia Local per donar 
cobertura a l’acte (encara que sigui en el seu horari ordinari) es comptabilitzen 
com a cost de l’Acampada. Per altra banda, i com en les darreres edicions, 
també intentarem que se’ns concedeixi una subvenció de la Diputació de 
Barcelona d’entre 20.000 i 24.000 €. No vam incloure una partida concreta per a 
l’Acampada Jove perquè volíem ser honestos amb el nostre posicionament. Si els 
organitzadors (les JERC) no acceptaven les nostres condicions (promoció del 
municipi, rebaixes en els preus per al jovent celoní, retallada de l’aportació 
municipal, reducció de les molèsties per als veïns immediats), estàvem 
absolutament disposats a no tirar endavant l’Acampada Jove. I no tenia sentit 
destinar diners a una partida concreta per un tema que, en el moment d’aprovar 
el pressupost municipal, no estava clar si es faria. En tot cas, per no especular 
més, quan tinguem els comptes clars, els farem públics i us els passarem. 
 
 
Pregunta que formula el grup municipal del PSC 
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 El Sr. Arenas, també en relació a l’Acampada Jove, diu que hi ha 

gent que s’ha endut una pèssima impressió de l’edició d’aquest 
any i així s’ha publicat en algun mitjà d’informació. La meva 
pregunta –diu- és si l’equip de govern pensa engegar algun tipus 
d’actuació per revaloritzar novament la imatge turística del nostre 
municipi? Crec que s’hauria de fer algun tipus d’acció al respecte 
o, si més no, contactar amb la gent que ha fet aquestes 
declaracions... 

 
El Sr. Cuminal insisteix que en aquests moments s’està fent una valoració del 
que ha estat l’Acampada Jove. Ja s’ha fet una reunió tècnica amb les JERC i la 
setmana vinent es farà una reunió política. També hi ha pendent de fer una 
reunió amb els veïns. Crec –diu- que el Sr. Arenas es refereix a 3 ò 4 cartes al 
director (firmades per inicials) aparegudes al setmanari “L’Actualitat del Baix 
Montseny” de la setmana passada. En tot cas, si aquestes persones volen dirigir-
se, com han fet moltes altres, amb noms i cognoms per correu electrònic a l’Àrea 
de Cultura, els atendrem amb molt de gust.  
 
He de dir que molta gent s’ha dirigit a nosaltres per agrair-nos que, en molt 
poques hores, activéssim els dispositius de la Creu Roja, la Policia Local i els 
Mossos d’Esquadra per acollir a més de 750 persones que estaven condemnades 
a dormir sota la pluja en una tenda. En canvi, van poder dormir amb mantes al 
pavelló i a la pista coberta, i l’endemà es van despertar amb una oferta d’higiene 
que no tenien. Val a dir també que aquestes persones van disposar d’un servei 
d’autobús per marxar, i que molta gent va decidir anar-se’n a mitja tarda. 
Alguns joves, però, es van quedar a dormir a la zona d’acampada perquè es van 
negar a ser acollits. D’altra banda, també és tradició que una part dels joves que 
vénen a l’Acampada tenen el costum de comprar tendes de campanya de 15 ò 
20 euros i marxen sense desmuntar-les, pensant que ja les recollirà algú... Això 
funciona així i passa cada any. Les forces de seguretat van recórrer totes les 
tendes per veure quanta gent hi havia a dins. Els que es van quedar van ser 
molt pocs en comparació amb els que van marxar o van ser acollits al pavelló i a 
la pista coberta. 
 
Crec que l’únic que podem fer és contestar per correu electrònic aquestes 3 ò 4 
cartes publicades a “L’Actualitat” de la setmana passada, si se’ns dóna 
l’oportunitat de fer-ho, i donar les nostres explicacions. No comparteixo, però, 
que haguem donat una mala imatge com a municipi, sinó tot el contrari; molta 
gent ha valorat la nostra capacitat de reacció davant de l’aiguat a l’hora 
d’atendre la gent, i així ens consta perquè ens ho han manifestat.  
 
 
Prec que formula el grup municipal del PSC 
 

 El Sr. Castaño diu que, per poder fer un bon seguiment de les 
depeses de l’ajuntament, el grup municipal del PSC revisa els 
manaments de pagament. A dia d’avui, els darrers que hem pogut 
revisar són del dia 28 d’agost de 2007, gairebé un any enrere, 
perquè són els darrers signats pel senyor alcalde. Per això, 
preguem i exigim poder revisar els manaments de pagament fins 
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a l’actualitat, d’una manera normal, com s’havia permès fins ara 
als grups de l’oposició que ho demanàvem. 

 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 00:34 hores de la 
nit, i s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en dono fe. 
 
 
      L’alcalde          El secretari 


