ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
DEL DIA 27 DE MARÇ DE 2008

Sant Celoni, 27 de març 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 Rubiralta Suriol, president de la Secció Local d’ERC a
Sant Celoni i la Batllòria:
Primerament –diu- quan, davant d'una demanda concreta, se’ns contesta que
això que es reclama no es va fer quan ERC era el govern, voldria fer dues
puntualitzacions: en primer lloc les persones que presentem la demanda no som
les mateixes que governaven en la passada legislatura, malgrat pertànyer al
mateix partit. D'altra banda, això pot ser cert, però precisament per aquesta raó
la majoria de l’electorat no ens va renovar la seva confiança i ara som on som.
Com que no volem que això passi a ningú i ens interessa que el poble vagi cada
dia millor, volem que se’ns contesti sense utilitzar aquesta excusa de qui no sap
què respondre.
En segon lloc, lamentem profundament que es tornin a reproduir mancances de
qualitat democràtica en l’actual equip de govern municipal. Ja fa mesos ens vam
queixar que aquest govern rebutjava les mocions dels representants d’una part
de la ciutadania celonina. Això és més greu quan l’entitat que les proposa és
ERC, que té la confiança de més de tres-centes persones i a les quals es
discrimina quan el nostre partit presenta mocions que no són de gust d’aquest
govern i no les inclou a l’ordre del dia. Es pot estar d’acord o no amb el contingut
de les mocions, però el que no es pot fer és ignorar-les com si no s’haguessin
presentat. I això s’ha tornat a repetir. Senyors de CiU, on és la transparència i la
democràcia? Per què les nostres mocions no estan incloses a l’ordre del dia? Per
què no se’ns ha donat cap explicació, ni de paraula ni per escrit? Per què aquest
govern discrimina alguns centenars de persones de Sant Celoni que van confiar
en ERC? Haurem de tornar a fer servir el torn de paraula per fer repetidament la
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mateixa queixa? Exigim un compromís públic d’aquest govern que ens asseguri
que això no tornarà a passar.
I com que les nostres mocions no estan incloses a l’ordre del dia, les llegiré i
espero que ara se’ns doni alguna resposta per part de totes les forces polítiques.
Miraré de ser breu però si no ho sóc del tot, no serà pas per culpa meva.
La primera moció es va presentar al registre d’entrada el dia 13 de febrer
d’enguany i en ella es proposa la creació de la Regidoria de les Dones. Diu així:
<< Atès que la discriminació de les dones continua inexorablement en molts
àmbits: en el familiar (on el homes no acaben d’assumir el repartiment de les
tasques de cura de la llar al 50%), en el laboral (on, a part de la inferior
categoria dels llocs de treballs de les dones, cobren un 30% menys que els
homes fent la mateixa feina) i en l’accés a càrrecs d'alta responsabilitat (en el
món empresarial, en el món social i en el món polític).
Atès que aquesta situació provoca l’anomenada feminització de la pobresa,
perquè la immensa majoria de les persones a l’atur són dones.
Atès que si no es canvia aquesta realitat, la violència de gènere no s’aturarà i,
per tant, continuaran els maltractament físics i/o psíquics i els abusos fets
gairebé sempre pels homes, massa sovint amb els resultats tràgics dels
assassinats de les esposes en mans dels seus familiars masculins.
Atès que no n’hi ha prou en resoldre els casos de maltractaments des de
benestar social, sinó que cal incidir en la prevenció de manera contínua, així com
en l'empoderament de les dones, la difusió dels sabers femenins i la concepció
de la seva diversitat a l'hora de dissenyar totes les polítiques públiques
municipals, activitats que no s'han fet en l’àmbit de la ciutadania ni als centres
escolars a través de la coeducació.
Atès que continua prodigant-se un llenguatge sexista i androcèntric que ve
determinat per una ideologia patriarcal que, com a tal ideologia, afecta tant a
homes com a dones, tot i que de forma diferenciada.
Atès que el 8 de març proper és el Dia Internacional de les Dones i cal que
l’ajuntament faci un gest que s’identifiqui amb aquesta diada.
SOL·LICITO que en el proper municipal es prengui el següent acord:
L’ajuntament de Sant Celoni reunit en sessió plenària, acorda la creació de la
Regidoria de les Dones, dotada d’un pressupost suficient (al voltant del 0,4% –
0,5% de la despesa corrent del pressupost de l’ajuntament), adscrita a
Presidència i amb una autonomia semblant a la resta de regidories dependents
d’aquesta àrea. Aquesta regidoria haurà de comptar també amb l’ajut d’una
persona tècnica en jornada completa per tal de fer la seva tasca amb eficàcia i
resultats contrastables. >>
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Sense voler ser exhaustius, creiem que aquesta regidoria d’una manera
progressiva hauria de fer les següents tasques:
− Assumir les funcions del Servei a la Dona de l’ajuntament.
− Establir la diagnosi de la perspectiva de gènere a l’ajuntament i a tot el

municipi (el projecte ADAGIO de la Diputació de Barcelona).

− Redactar del Pla Local de Polítiques de Dones (PLPD), que haurà de ser

−

−

−

−

−

−

−

−

−

transversal tant a dintre de l’ajuntament com en la seva transposició a fora.
Caldria que, amb l’ajut de personal qualificat extern, fos redactat per tècnics i
tècniques de les diverses àrees de l’administració local. Un cop fet, caldria
aprovar-lo pel Ple i presentar-lo públicament a la ciutadania.
Vetllar per a que en la presentació de les ofertes de treball públic, s’estableixin
quotes mínimes (40%) i màximes (60%) de cada sexe, sempre que no es
vulneri la llei vigent. Establir la perspectiva de gènere en les negociacions dels
convenis col·lectius per tal de poder conciliar la vida laboral amb la familiar.
Fer totes les tasques necessàries per possibilitar la Creació del Consell
Municipal de les Dones al nostre municipi, com a òrgan consultiu de la
regidoria i amb la funció de vetllar per la correcta aplicació del PLPD.
Promoure la creació del PADI (Punt d’Assessorament per a Dones sobre
Igualtat d’oportunitats, de la Diputació de Barcelona) i dotar-lo d’una hora
diària d’obertura de dilluns a divendres amb personal d'atenció format en
aquest àmbit.
Establir una política comunicativa d’aquesta regidoria en els mitjans de
comunicació municipals amb la promoció de debats, xerrades, conferències,
experiències positives, articles de fons al butlletí municipal i la creació d’un
espai al web municipal de tipus interactiu sobre la perspectiva de gènere.
Assumir actuacions i projectes adreçats a tota la ciutadania sobre polítiques de
dones, durant tot l’any però, especialment, a l’entorn de dates significatives
com el 8 de març i el 25 de novembre.
Establir bones relacions amb les àrees de Benestar Social i de Seguretat
Ciutadana per tal de gestionar conjuntament els casos de maltractaments i la
seva solució, la validesa dels pisos d'acollida (qui ha de marxar de casa, la
dona i les filles i els fills agredits? o l’agressor?), la teleassistència mòbil per a
víctimes de la violència (com els ajuntaments de Terrassa i Rubí) o millor un
braçalet per controlar la situació de l’agressor? i la revisió i actualització dels
protocols d’actuació.
Formar el personal municipal en el llenguatge no sexista. Fer una revisió de la
nomenclatura interna d’espais i documents de l’ajuntament per tal que no hi
hagi aquest tipus de llenguatge discriminatori.
Establir contactes amb l'Institut Català de les Dones i amb l'Àrea d'Igualtat de
la Diputació de Barcelona per beneficiar-se de projectes ja fets, aconseguir la
prestació de serveis als municipis, obtenir assessorament sobre temes
diversos i facilitar la recerca de personal formador adequat quan se’n
necessiti.
Potenciar projectes coeducatius a tots els centres educatius de la vila i fer
activitats coeducatives adreçades a tot l’alumnat des de la regidoria, en
col·laboració amb les persones dels consells escolars referents de coeducació,
designades pel Departament d'Educació, de propera implantació.>>
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És cert que aquesta acceptació pressuposarà que hi haurà una persona regidora
que haurà de treballar en algun àmbit més. Per això, l’assistència de la persona
tècnica que s’ha d’incorporar a la plantilla de l’ajuntament és plenament
justificada, determinant i imprescindible. Totes aquestes tasques que he
assenyalat s’han fet i s’estan fent a diversos ajuntaments catalans.
I no podem acceptar que se’ns digui que l’ajuntament està estructurat en àrees i
no en regidories i que per això no por fer-se. Hi ha àrees, però cada àrea esta
constituïda per regidories. Precisament, per això volem que aquesta regidoria
s’adscrigui a l'Àrea de Presidència perquè el seu àmbit d’acció és transversal i ha
d’afectar tota la resta de regidories i àrees. Tampoc pot adduir-se que ja hi ha
una política de dones perquè existeixen protocols davant dels maltractaments
(que només faltaria que no hi fossin!), però és que resulta que no n’hi ha prou.
Les dones celonines o batllorienques es mereixen molt més. Es mereixen la
Regidoria de les Dones, que era un dels punts estrella del nostre programa
electoral municipal. No voldríem que hi hagués cap dubte sobre el fet que, si
ERC hagués tornar a governar, l’hauria creat des del començament de la
legislatura.
La segona moció, més breu -continua el Sr. Rubiralta- va ser presentada al
registre d’entrada el dia 12 de març d’enguany, per la llibertat i contra totes les
violències. Diu així:
<< Atès que ERC ja ha patit diverses agressions en l’exercici de la seva activitat
política, convenientment denunciades davant de l’opinió pública i davant de les
forces polítiques presents a l’ajuntament.
Atès que també s’estan produint atemptats mortals contra persones pel sol fet
de tenir una ideologia diferent.
Atès que pensem que el dret a la vida està per sobre de qualsevol tipus de dret i
de qualsevol objectiu polític.
Atès que estem plenament convençuts que qualsevol opció política, inclosa la
República Catalana i la independència del Països Catalans, es pot defensar per la
via pacífica i democràtica.
Atès que dins d’una societat democràtica no és acceptable fer afirmacions com
que cal acceptar qualsevol tipus de lluita perquè també inclou la lluita armada.
Atès que tot sovint continuen els assassinats de dones en mans dels seus marits
o companys.
SOL·LICITO que en el proper Ple municipal es prenguin els següents acords:
1. L'ajuntament de Sant Celoni reunit en sessió plenària, afirma que la llibertat
política, la llibertat d'expressió i la llibertat per viure la pròpia vida són elements
essencials de tota societat democràtica, per la qual cosa rebutja tots els tipus de
violències, especialment les que acaben amb l'assassinat de persones.
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2. Que cada cop que a l'Estat Espanyol hi hagi un nou assassinat per raons
polítiques o als Països Catalans un assassinat per violència de gènere, es posi un
crespó a la bandera catalana i es faci una concentració de rebuig davant de
l'ajuntament.>>
Ens queden altres temes -conclou el Sr. Rubiralta- però com que no volem
abusar de la paciència de qui ens escolta, ho deixem per al proper Ple esperant
que no hàgim de dedicar tant de temps a reivindicar drets tan elementals com el
de poder expressar el nostre parer en els Plens municipals.
A continuació pren la paraula el Sr. alcalde i diu que, en primer lloc, el sol fet
que el Sr. Rubiralta hagi tingut l’oportunitat de llegir aquestes mocions i
d’expressar la seva opinió, ja demostra la voluntat de l’equip de govern, del Ple i
de tots els grups municipals de donar veu i permetre que es pugui opinar o
preguntar a qualsevol persona del públic. Voldria –diu- deixar-ne constància
perquè s’ha donat la impressió que no existeix la possibilitat de poder fer cap
exposició de temes. En segon lloc, a la comissió informativa es va valorar la
possibilitat d’incorporar les dues mocions d’ERC en l’ordre del dia d’aquest Ple,
en el punt 12 de Precs i preguntes, per tal de poder-les comentar i establir un
cert debat. És evident que el fet de no tenir representació com a grup municipal
dificulta la discussió d’un punt de l’ordre del dia, tal i com actualment està
regulat el funcionament del Ple en el Reglament orgànic municipal (ROM). S’ha
de dir que en aquests moments ja s’ha iniciat el procés de revisió d’aquest
reglament per permetre en el futur una altra dinàmica de funcionament. Per
tant, insisteixo que no hi ha cap voluntat de vetar que algú pugui expressar les
seves opinions en el Ple, sinó tot el contrari. De tota manera, recollim les vostres
opinions i les tindrem en consideració per a propers Plens.
Pren la paraula la Sra. Costa i diu que, com a regidora de l’Àrea de Comunitat,
està plenament d’acord amb la ideologia que es desprèn de la moció presentada
per la Secció Local d’ERC. Voldria, però, fer algunes consideracions. Des de
l’equip de govern –diu- creiem que allò que ens assegura una transformació
eficient no és la creació de nous òrgans i estructures, sinó l’actuació real en el
dia a dia. En aquest sentit, l’ajuntament realitza un treball transversal molt
intens en diversos àmbits:
•

A través del Servei a la dona, que ofereix atenció psicològica, jurídica i
social a les dones, amb una tècnica especialista en aquest àmbit.

•

Amb els protocols pioners de prevenció i actuació en violència de gènere,
que es va constituir l’any 1998, i en prevenció i actuació amb violència
extrema, que es va constituir a finals de 2007 i les corresponents
comissions de seguiment. En aquests protocols hi participen la Policia
Local, els Mossos d’Esquadra, l’Àrea bàsica de salut i l’Hospital, el Servei
a la dona i els Serveis Socials dels municipis del Baix Montseny.

•

A través de l’àmbit d’igualtat d’oportunitats, on hi ha dues tècniques
especialistes.
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•

Amb la commemoració del 8 de març, del 28 de maig i del 25 de
novembre, per treballar la conscienciació de la ciutadania.

•

Amb la comissió del Pla municipal d’igualtat d’oportunitats, que treballa
en els següents àmbits: organització municipal, territori, població,
educació, temps productiu-reproductiu, personal i comunitari, i salut
integral; i esperem que properament es pugui transformar en el Pla
d’igualtat de gènere.

•

També, a proposta de la CUP, en el futur l’ajuntament treballarà en un
Pla d’inclusió social, no només destinat a les dones, amb l’objectiu
d’eradicar tot tipus de pobresa en el municipi.

•

Amb altres actuacions, potser no directament relacionades amb les
dones, però sí igual de primordials, com és el Protocol de prevenció de les
mutilacions genitals femenines (MGF) on també es fa un treball amb
seguretat i amb salut, amb tota la resta del Baix Montseny.

També, òbviament, amb la col·laboració i el contacte amb la resta
d’administracions: el Consell Comarcal del Vallès Oriental, la Diputació de
Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l’Institut Català de les Dones. S’ha de
dir, però, que les actuacions no són tan sòlides i contundents com pensem que
haurien de ser.
Agraïm sincerament les aportacions de la Secció Local d’ERC, - conclou la Sra.
Costa- però em sembla que resulta evident que l’equip de govern té molt clara la
situació de desavantatge del col·lectiu femení, així com d’altres col·lectius en els
que també s’hi està treballant de manera ferma i decidida per aconseguir un
municipi amb igualtat d’oportunitats (que no ciutadans i ciutadanes iguals) i
sense violència, tot i que, com sempre, no és superflu recordar que això també
és responsabilitat de totes i cadascuna de les persones que integren aquesta
societat. Sense cap dubte seguirem treballant de valent en aquest àmbit.
Seguidament pren la paraula el Sr. Arenas i diu que el grup municipal del PSC es
compromet a debatre aquestes mocions amb la Secció Local d’ERC de Sant
Celoni i la Batllòria. I, si s’escau, –diu- les presentarem en el proper Ple des del
nostre grup, previ debat amb els representants de la Secció Local d’ERC.
La Sra. Vinyets indica que es tenen per fetes les consideracions d’ERC.
El Sr. alcalde voldria fer un darrer comentari respecte de la segona de les
mocions. Crec –diu- que tots els grups compartim que estem en contra de la
violència i, evidentment, de la violència que acaba amb la mort de persones. Tot
i això, considero que estem barrejant les coses quan en una mateixa moció
s’engloben totes les violències, fins i tot les diverses agressions en l’exercici de
l’activitat política, quan són conceptes molt diferents. Entenem que estar en
contra de la violència és quelcom compartit per tots i, per tant, des d’aquest
punt de vista, estem totalment d’acord en recolzar els acords que la Secció Local
d’ERC proposa en aquesta moció.

6

~~~~~~~~~~
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 L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL PLE
MUNICIPAL.
El Sr. alcalde pregunta als membres de la corporació si han de formular alguna
observació a l’acta de la sessió del Ple municipal del dia 11 de febrer de 2008,
l’esborrany de la qual s'ha distribuït per correu electrònic a tots els regidors. En no
formular-se cap objecció, per unanimitat, s'acorda l’aprovació de la referida acta.
2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES NOVES TARIFES DEL SERVEI DE
TAXI AL MUNICIPI DE SANT CELONI.
El Sr. alcalde explica que es proposa l’aprovació de les noves tarifes del taxi per
a l’exercici de 2008. En principi –diu- els nous preus són majoritàriament els
proposats pel col·lectiu de taxistes de Sant Celoni, en base a un estudi econòmic
del servei. Tothom ha tingut a la seva disposició l’expedient, amb els nous preus
que es proposen.
La Sra. Vinyets diu que, a la vista de l’expedient i després d’estudiar les noves
tarifes del servei de taxi que es proposen, el posicionament del grup municipal
de la CUP serà l’abstenció. Entenem –diu- que el servei del taxi es presta en
règim de monopoli perquè l’ens prestador del servei (és a dir, l’ajuntament)
únicament concedeix llicència a unes determinades persones per garantir,
segons la regulació actual, que el servei a la població estigui garantit. Ara bé,
per una banda es configura com un tipus de servei públic, però a l’hora d’establir
les tarifes en cap moment es té en compte qui són els màxims demandants del
servei de taxi (els avis, la gent amb discapacitat...). Per tant, com que els nous
preus proposats no tenen en compte la capacitat econòmica de les persones que
normalment es veuen obligades a utilitzar el taxi perquè no tenen cap altra
alternativa de transport, el nostre vot serà d’abstenció.
Després d’aquestes intervencions i,
A efectes del que disposen l’article 31.1 de la Llei 19/2003 del taxi i l’article 4 del
Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus
autoritzats i comunicats, és necessari que l’ajuntament de Sant Celoni fixi les
tarifes que seran aplicades pel servei de taxi de la vila en la seva modalitat
d’urbana.
L’ajuntament va posar en coneixement dels titulars de llicències de taxi la
normativa a complir i els va convidar a proposar les tarifes que consideressin
adients al servei per a l’any 2008, cosa que van fer per escrit de data 26 de
novembre de 2007.
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Als efectes, per l’Àrea de Seguretat Ciutadana ha estat informat l’expedient i
elaborada una memòria i estudi econòmic del servei, proposant les tarifes del
servei que difereixen mínimament de les proposades pels interessats, amb una
major completud respecte de la seva estructura seguint l’exemple d’altres
municipis.
Vist l’expedient instruït a l’efecte, sens perjudici dels informes que resultin
escaients.
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 amb 2 abstencions de la senyora Vinyets i del senyor Ventura, el
Ple municipal ACORDA:
1. Informar les tarifes per a la prestació del servei del taxi de tal manera que les
que han de regir al municipi de Sant Celoni a partir de l’abril de 2008 han de ser
les següents:
Preu unitari en €
Tarifa 1 (20h a 8h)
Baixada de bandera
Km recorregut
Hora d'espera
Tarifa 2 (8h a 20h)
Baixada de bandera
Km recorregut
Hora d'espera
Suplements
Maletes
Avis per telèfon
Animals domèstics
Cap setmana / Festius
Recollida fora parada

3,90
1,10
16,70
3,45
1,00
16,70
1,50
1,00
2,10
3,15
1,40

2. Sol·licitar a la Comissió de Preus de Catalunya l’autorització de les tarifes
proposades.
3. Notificar aquesta acord als interessats dins el termini de 10 dies per al seu
coneixement, als efectes escaients i amb expressió dels recursos a què tinguin
dret.
4. Habilitar el Sr. alcalde o persona en qui delegui per a que pugui signar quanta
documentació sigui procedent per a l’efectivitat dels acords presos.
3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ A
SIGNAR AMB EL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE DE LA
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GENERALITAT
D’HABITATGE.

DE

CATALUNYA,

RELATIU

A

L’OFICINA

LOCAL

Pren la paraula el Sr. Mas i explica que es porta a aprovació un conveni de
col·laboració amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat
de Catalunya que ens permetrà incrementar la informació i l’assessorament als
ciutadans que es dóna actualment des de l’ajuntament en matèria d’habitatge, a
través del que s’anomena una Oficina local d’habitatge. Cal destacar que som
dels pocs municipis de la comarca en disposar d’una Oficina local d’habitatge
(només en tenen Granollers, Mollet i, properament, Parets).
A través de la signatura d’aquest conveni, disposarem d’una Oficina local
d’habitatge que estarà en disposició d’oferir a tots els ciutadans nous serveis que
vénen a complementar els que ja s’ofereixen actualment:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Informació i assessorament general sobre habitatge
Cessió d’habitatges desocupats
Borsa d’habitatges de lloguer social
Borsa d’habitatges de lloguer jove
Tramitació d’ajuts per al pagament del lloguer
Informació i assessorament sobre rehabilitació d’habitatge amb finalitat
de lloguer
Tramitació d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges
Tramitació de les cèdules d’habitabilitat

Considero –conclou el Sr. Mas- que és un pas endavant en política d’habitatge
del que tots ens hem de felicitar. Caldrà ara fer difusió entre la ciutadania
d’aquesta Oficina local d’habitatge i dels nous serveis que començarà a prestar.
Pren la paraula el Sr. Castaño i diu que el grup municipal del PSC, com ja va
manifestar en el darrer Ple, votarà a favor de qualsevol actuació o servei que es
faci en matèria d’habitatge.
La Sra. Vinyets manifesta que des del grup municipal de la CUP també votaran
afirmativament l’aprovació d’aquest punt del Ple perquè, com ha explicat el Sr.
Mas, servirà per desenvolupar la normativa de la Generalitat que regula els ajuts
al lloguer i a la rehabilitació, i per posar en pràctica el Reglament d’habitatges
desocupats que s’està tramitant des de l’ajuntament de Sant Celoni, que alhora
té relació amb el següent punt de l’ordre del dia (la constitució d’una Societat
municipal d’habitatge).
Després d’aquestes intervencions i
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació del conveni de col·laboració entre el
Departament de Medi Ambient i Habitatge i l’ajuntament de Sant Celoni relatiu a
l’Oficina d’habitatge situada en aquest municipi.
Des de la posada en funcionament de la borsa d’habitatge per al lloguer social
l’abril de l’any passat, s’han portat a terme les actuacions següents:
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La Junta de Govern, en sessió de 4 d’abril de 2007, va aprovar el conveni de
col·laboració amb ADIGSA per a l’any 2007 per a la posada en marxa del
Programa de mediació per al lloguer social en el municipi de Sant Celoni.
La Junta de Govern Local, en sessió de 23 de gener de 2008, va aprovar el nou
conveni per a la gestió del programa de mediació per al lloguer social en el
municipi de Sant Celoni per a l’any 2008.
La Junta de Govern Local, en sessió de 19 de desembre de 2007, va acordar
aprovar un conveni a signar amb el Departament d’Acció Social i Ciutadania per
a la promoció de l’accés dels joves a l’habitatge.
L’objecte del programa Borsa Jove d’Habitatge és facilitar als joves uns lloguers
basats en preus protegits, amb les suficients garanties i avantatges tècnics,
jurídics i econòmics per als petits propietaris, així com per als joves arrendataris.
En data 17 de gener de 2008 es va aprovar el Reglament per al Registre de
sol·licituds d’habitatges protegits, de forma que les dades aportades donaran
una referència directa de què vol i què necessita la població de Sant Celoni.
El Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial té per finalitat
conèixer la demanda d’habitatge protegit i concertat i, a la vegada, garantir una
millor prestació del servei d’interès general que constitueix la política pública
d’habitatge amb protecció oficial.
El Ple municipal, en sessió de 27 de desembre de 2007, va aprovar inicialment
un Reglament per determinar la condició d’habitatges desocupats amb caràcter
permanent.
La Junta de Govern Local, en sessió de 20 de febrer de 2008, va acordar aprovar
el conveni marc amb l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la
Diputació de Barcelona, oferint un programa complert de cooperació en matèria
d’habitatge a través dels següents àmbits d’actuació: disseny de polítiques locals
d’habitatges, estudi i desenvolupament de promocions d’habitatges, implantació
de serveis d’habitatge, planejament i gestió urbanística sostenible, intervenció
en barris amb necessitats d’atenció especial i intervenció integral en les activitats
productives.
En relació a la demanda de la ciutadania envers l’habitatge, l’ajuntament ha
sol·licitat el 27 de febrer de 2008 a la Direcció de Serveis d’Habitatge, Urbanisme
i Activitats un estudi de viabilitat per a noves promocions municipals d’habitatge
protegit.
A la vegada s’ha incoat expedient previ per a la constitució una societat
mercantil destinada a la construcció d’habitatge protegit i equipaments
municipals, que haurà d’absorbir de manera més o menys immediata el personal
i els costos de l’Oficina local d’habitatge, finançant-se amb la pròpia activitat.
Dins d’aquest context es va creure convenient treballar la possibilitat d’establir
un conveni de col·laboració amb la Secretaria de Medi Ambient i Habitatge per
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constituir l’Oficina local d’habitatge que ofereixi nous serveis i gestions
relacionats amb l’habitatge.
La Disposició addicional 4a del Decret 455/2004, de 14 de desembre, de
regulació del Pla de rehabilitació d’habitatges de Catalunya, admet subscriure
convenis de col·laboració en relació amb les oficines d’informació i gestió de
sol·licituds d’ajuts a la rehabilitació.
L’article 70 del Decret 244/2005, de 8 de novembre, d’actualització del Pla per al
dret a l’habitatge 2004-2007 que ha estat prorrogat per Decret 288/2007, de 24
de desembre, determina que la Generalitat pot subscriure convenis amb els
ajuntaments mitjançant la constitució d’Oficines locals d’habitatge.
Aquest conveni té per objecte establir els termes i les condicions de la
col·laboració entre les parts per a l’assessorament i gestió de serveis en matèria
d’habitatge respecte de diverses tasques competència del Departament de Medi
Ambient i Habitatge.
Arrel d’aquest conveni l’ajuntament de Sant Celoni a través de la seva Oficina
d’habitatge es compromet a col·laborar amb el Departament de Medi Ambient i
Habitatge donant informació i assessorament als ciutadans en les matèries
relacionades amb l’habitatge, en relació a les línies d’ajuts per a l’accés a
l’habitatge protegit, per a la rehabilitació d’habitatges, la tramitació de sol·licitud
d’ajuts a la rehabilitació del parc d’habitatges construïts, sol·licituds dels tests
dels edificis, sol·licituds d’informes interns d’idoneïtat en ajuts a la rehabilitació
d’habitatges, sol·licituds d’ajuts per accedir al parc d’habitatges protegits, públics
i privats, i la tramitació i inspecció de les cèdules d’habitabilitat.
Vist l’informe emès pel tècnic d’administració especial.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat
dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre el Departament de Medi
Ambient i Habitatge i l’ajuntament de Sant Celoni relatiu a l’Oficina d’habitatge
situada en aquest municipi.
2. Comunicar aquest acord al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya per al seu coneixement i als efectes de la signatura del
conveni.
3. Habilitar el Sr. alcalde o persona en qui delegui per a què pugui signar quanta
documentació sigui procedent per a l’efectivitat dels acords presos.
4. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT ADMINISTRATIU
PREVI PER A LA CREACIÓ D’UNA SOCIETAT MUNICIPAL D’HABITATGE.
El Sr. Mas explica que l’ajuntament de Sant Celoni ha treballat en els últims
mesos en la creació d’una Societat municipal d’habitatge i d’equipaments, com
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una eina de gestió de la política pública d’habitatge, que té com a objectius
principals:
1. Facilitar i promoure l’accés a l’habitatge a preus protegits, tant en règim
de compra-venda com en règim de lloguer.
2. Gestionar i promoure el patrimoni municipal del sòl per garantir el procés
de renovació i creació d’un nou parc d’habitatges assequibles.
3. Gestionar les comandes fetes per l’ajuntament en relació a la construcció
d’equipaments municipals.
4. Gestionar l’Oficina local d’habitatge, assumint-ne tots els seus serveis i
despeses per alliberar el pressupost municipal.
Avui s’inicia el tràmit administratiu per a la definitiva constitució d’aquesta
Societat pública d’habitatge, mitjançant la designació d’una comissió d’estudi
encarregada de la redacció, en un termini de tres mesos, de la memòria
justificativa de la conveniència d’aquesta constitució. Formarà part de la
comissió una persona de cada grup municipal, per tal de fer un treball conjunt i
de consens per dotar l’ajuntament d’aquest nou ens instrumental.
Una consideració final –conclou el Sr. Mas-: fins fa pocs anys no era habitual que
municipis de la nostra dimensió tinguessin empreses municipals (ja fossin
d’habitatge o amb altres objectius) però cada vegada coneixem més municipis
que estan fent una evolució en aquest sentit i s’estan plantejant dotar-se
d’aquest instrument per a l’execució de la seva política d’habitatge i
d’equipaments municipals. Per tant, com altres ajuntaments, estem fent un pas
endavant en política habitatge perquè entenem que aquest tema ha de ser
prioritari en la gestió municipal.
La Sra. Vinyets indica que des de la CUP votaran a favor d’aquesta aprovació
inicial de l’expedient administratiu per a la creació d’una Societat municipal
d’habitatge. Només volem manifestar –diu- que si es sotmet a aprovació del Ple
aquest expedient és a conseqüència de l’esforç de la CUP per posar a l’agenda
política la problemàtica de l’habitatge. Convé recordar que un dels punts de
l’Acord d’investidura i governabilitat signat amb CiU és precisament la constitució
d’aquesta Empresa pública d’habitatge. Sense cap mena de dubte des de la CUP
entenem que s’ha d’intervenir des de l’ajuntament en tots aquells mecanismes
propis del mercat per tal de facilitar l’objecte de l’habitatge a tots aquells veïns i
veïnes que, pel seu nivell de renta o per les seves especials característiques, no
n’obtenen una solució satisfactòria.
Avui en dia són els factors econòmics els motius que més dificulten l’accés a un
allotjament digne. No obstant, a aquest factor se n’hi van sumant altres de
caràcter més conjuntural, que reclamen igualment una solució. Els joves no
troben una oferta adequada a la seva economia, en molts casos transitòria, ni a
la seva situació familiar. A més, a causa del progressiu envelliment de la
població (tendència que s’aguditzarà en els propers anys) ha augmentat
considerablement el col·lectiu de persones grans, al qual s’hi afegeixen dificultats
econòmiques i d’aquí se’n deriva la necessitat d’una tipologia específica
d’habitatge. També ha augmentat sensiblement la immigració procedent d’altres
països i, per tant, hem de ten¡r presents ja els problemes d’exclusió i de
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marginalitat que es plantejaran i creixeran en un futur molt immediat. Per
resoldre totes aquestes qüestions és precís que existeixi un ens que tracti el
tema de l’habitatge amb permanència i no de forma conjuntural.
L’objectiu de la constitució d’una Societat pública d’habitatge, que portem avui al
Ple, és incidir precisament i de manera ferma en el sector de l’habitatge,
promovent i facilitant habitatge assequible als ciutadans. Volem assegurar
produccions d’habitatges amb independència dels cicles econòmics, volem
recuperar i rehabilitar el centre històric i assumir un paper dinamitzador en la
producció del règim de lloguer.
La Societat pública d’habitatge –continua la Sra. Vinyets- ha d’incidir
directament en el desenvolupament del sòl urbanitzat i ha de gestionar el
patrimoni públic del sòl de la corporació local, amb la finalitat de destinar-lo
preferentment a la construcció d’habitatge en règim de protecció.
La promoció d’habitatges no ha d’entendre’s, per tant, com un fet aïllat en la
construcció del nostre poble. S’ha d’entendre dins d’un procés urbanístic on
s’actuï de forma equilibrada en tot el territori. Hem de planificar el poble i posar
l’accent en accions integrals i integradores que evitin risc d’aprofundiment en
desequilibris socials i en fenòmens d’exclusió.
En les actuals circumstàncies l’habitatge es converteix en un producte cada
vegada més complex, composat per diferents agents que intervenen en el procés
executor. Per tant, l’acció dels poders públics ha de dirigir-se no només a produir
i rehabilitar molts habitatges, sinó també a ser impulsors d’accions que
incorporin la producció d’habitatges, millores en la seva qualitat tècnica i
arquitectònica, com controls de qualitat, respecte al medi ambient, estalvi i
equilibri energètic i incorporació de noves tecnologies.
Per últim, pensem que la comissió ha de tenir molt en compte que es tracta de
crear una societat instrumental on el capital sigui íntegrament de la corporació
local, és a dir, que el 100% de les accions d’aquesta societat han de ser de
l’ajuntament de Sant Celoni (i no només que l’ajuntament hi tingui una
participació mixta).
I, com deia el Sr. Mas, efectivament, no hi ha municipis d’una grandària com el
nostre que tinguin constituïdes Societats públiques d’habitatge. Potser seria
interessant conèixer totes les societats que vénen funcionant des de fa anys, per
exemple, a Sabadell, Rubí, Sant Cugat del Vallès o al Consell Comarcal del
Barcelonès, que ens poden ser de gran ajuda en la constitució d’aquesta Societat
pública d’habitatge que avui es porta al Ple.
Intervé el Sr. alcalde i diu que, sense voler entrar en debats, al final el que és
important és atendre les necessitats de la societat i, entre aquestes, la
necessitat d’habitatge assequible és molt evident. Crec –diu- que en aquests
moments no hi ha ningú que ho posi en dubte. Tots els ajuntaments estem fent
esforços en aquest sentit. A Sant Celoni també ens estem dotant de les eines
necessàries per gestionar i avançar en aquesta matèria, i la constitució d’una
Societat municipal d’habitatge és una d’aquestes eines. Ja hem conegut alguna
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d’aquestes societats que estan en funcionament, per començar a recollir
experiències que ens permetin fer les coses de la manera més adequada. Estem
convençuts que serà una eina molt útil, malgrat que probablement no serà fàcil.
Cal, però, tenir clar cap on hem d’anar en política d’habitatge. Des de CiU aquest
és un tema que ens preocupa realment i, per això, posarem tot el nostre interès
en donar bones solucions de cara al futur.
El Sr. Arenas diu que des del grup municipal del PSC, per la seva manera de
veure la política d’habitatge, també hi votaran a favor.
Després d’aquestes intervencions i
Atès que s’ha disposat l’inici de l’expedient administratiu previ per a la creació
d’una societat municipal, d’acord amb el que disposa l’article 142 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, serveis i
activitats dels ens locals (ROAS).
Atès que la societat mercantil és una de les formes de gestió directa d’activitats
econòmiques que es caracteritza pel fet que els ens locals utilitzen formes
jurídico-privades per gestionar activitats econòmiques.
Atès que l’exercici d’aquesta activitat econòmica mitjançant la creació d’una
societat mercantil, el capital de la qual pertany íntegrament a l’entitat local
exigeix que l’acord de la corporació estigui precedit de l’expedient que regula
l’article 243 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i que despleguen els
articles 142 a 149 del ROAS, en el qual s’ha d’acreditar la conveniència i
l’oportunitat de la mesura.
Atès que s’incorpora a l’expedient memòria que acredita la conveniència i
l’oportunitat de la iniciativa pública de prestar l’activitat de caràcter econòmic de
foment de les polítiques municipals d’habitatge mitjançant la constitució d’una
societat mercantil amb capital social íntegrament públic.
Atès que, si s’escau, el Ple ha d’aprovar inicialment la iniciativa pública per
exercir l’activitat econòmica en règim de lliure concurrència sobre la gestió i
promoció del patrimoni municipal del sòl i habitatge i la construcció
d’equipaments municipals, en considerar-se que són d’utilitat pública.
Atès que també cal designar una Comissió d’estudi encarregada de la redacció
de la Memòria justificativa de la conveniència de constituir una societat privada
municipal a la qual fa referència l’article 146 del Decret 179/1995 en el termini
màxim de tres mesos i amb el contingut mínim referit a l’avantprojecte, si
s’escau, de les obres i instal·lacions necessàries; la justificació de la conveniència
i l’oportunitat de la iniciativa i de l’interès públic, el pressupost financer, el pla de
posada en funcionament de l’activitat econòmica, la rendiblitat prevista i l’anàlisi
cost-benefici; els estatuts; l’àmbit d’actuació i els supòsits d’acabament de
l’activitat.
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Atès que la constitució de la societat ha de permetre el procés de renovació de
diferents àmbits de la població i ampliar les polítiques municipals en matèria
d’habitatge i d’equipaments, així com totes les matèries complementàries i
connexes amb aquest procés, en quant a promoció d’edificis i condicionament
d’espais.
Vist allò que disposa l’article 142 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat
dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Aprovar inicialment la iniciativa pública per exercir les activitats econòmiques
en règim de lliure concurrència sobre el foment de la política d’habitatge i
equipaments, en considerar-se que són d’utilitat pública.
2. Designar una comissió d’estudi perquè redacti i sotmeti al Ple, en el termini
màxim de tres mesos, la memòria justificativa de la conveniència de constituir la
societat privada a la qual fa referència l’article 146 del Decret 179/1995, de 13
de juny, constituïda pels tècnics Ramon Oriol Grau, Joan Muntal Tarragó i Pilar
Puig Calvet i un regidor de cada grup polític municipal:
Pel grup municipal de CiU:
Pel grup municipal del PSC:
Pel grup municipal de la CUP:

Carles Mas Lloveras
Raül Casado Jiménez
Montserrat Vinyets Pagès

5. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PARCIAL DEL
REGLAMENT DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE.
Intervé el Sr. alcalde i explica que en aquest punt es proposa modificar el
Reglament del servei d’abastament d’aigua potable del municipi de Sant Celoni,
que va ser aprovat a l’octubre de l’any 1994, per adaptar-lo al Decret de la
Generalitat de Catalunya per a l’adopció de mesures excepcionals i d’emergència
en relació amb la utilització dels recursos hídrics en situació de sequera, com la
que estem vivint en aquests moments. Per tant, es tracta d’adequar el nostre
reglament a les prescripcions que preveu aquest decret, definint aquelles
actuacions susceptibles de ser sancionades i establint la quantia econòmica de
les possibles multes. Com haureu pogut escoltar als mitjans de comunicació, en
aquests moments estem en fase 2 i en el moment en que els embassaments
estiguin per sota del 20% entrarem en situació d’emergència i es començaran a
fer restriccions de l’ús quotidià de l’aigua.
La Sra. Vinyets diu que des de la CUP s’abstindran en la votació d’aquest punt
pels motius que a continuació s’exposaran.
El que es sotmet ara a aprovació –diu- és la modificació del Reglament de servei
d’abastament d’aigua potable per establir tota una sèrie de prohibicions en l’ús
de l’aigua, determinar les conductes sancionables i les corresponents multes.
Com s’ha dit, en el sistema Ter-Llobregat i a la conca de la Muga estem en
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situació d’excepcionalitat 2, i continuen en aquesta situació per dèficit de
pluviometria la resta de conques de Catalunya, a excepció de la conca de la
Garona que es troba en situació de normalitat. Amb l’aprovació d’aquest
reglament queda evidenciat que sempre són els petits usuaris els que paguen els
“plats trencats” del desastres que es fan des dels alts nivells; i que, una altra
vegada, no s’ataquen els problemes des de la seva arrel.
La pregunta és: amb aquest Reglament, qui farà el major sacrifici? És a dir, a qui
es persegueix? Com sempre, al petit usuari. I en canvi, quan es signen els
tractats internacionals o quan s’executen polítiques a nivell general, com
encarem la qüestió de l’aigua? Aquesta és la pregunta que ens fem des de la
CUP. A la nostra comarca, sense anar més lluny, tenim molts camps de golf,
s’acaben de fer unes grans obres d’enginyeria per l’AVE, ens hi passen
autopistes... Però s’han ideat sistemes per aprofitar tota l’aigua que es perd en
èpoques de pluja? Em sembla que la resposta és que no.
Segons informes de Nacions Unides, de totes les crisis a les que ens enfrontem
els éssers humans (ja sigui d’ordre social o relatives als recursos naturals), la
crisi de l’aigua és la qual es troba en el cor mateix de la nostra supervivència i
del nostre planeta. La llista de conferències i acords internacionals sobre el tema
que s’han fet al llarg de les tres últimes dècades resulta il·lustrativa, però mai
s’arriba realment a solucions de fons, perquè sempre es prioritzen els interessos
del mercat privat.
Segons Greenpeace, l’Estat Espanyol és un dels que pitjor gestiona el tema de
l’aigua degut , sobretot, a l’elevada demanda que en fa el turisme, a més d’un ús
sense restriccions que es fa en determinades zones agrícoles. No s’observen
criteris de racionalitat en la despesa de l’aigua pel turisme, ni pels nous
desenvolupaments urbanístics, ni per tots els camps de golf realitzats i els que
estan previstos.
A aquesta mala gestió de l’aigua s’hi ha d’afegir una de les majors amenaces
mediambientals a escala mundial: la desertificació (on l’Estat Espanyol està en
cinquena posició entre els països de la UE més amenaçats).
Al costat d’aquest creixement explosiu del consum de l’aigua, també hi ha una
seriosa degradació de la seva qualitat a causa de els abocaments de residus
contaminants (metalls pesats, hidrocarburs, pesticides, fertilitzants…).
Per tant, avui es porta al Ple l’aprovació d’un reglament que sanciona
econòmicament a aquells usuaris que fan un determinat consum d’aigua i, en
canvi, continuem sense combatre els problemes estructurals, i aquelles grans
empreses, aquelles grans multinacionals que no tenen en compte la nova cultura
de l’aigua, continuen sense rebre cap tipus de penalització.
Des de la CUP entenem que no s’han de prioritzar mesures ex post, és a dir, de
després, sinó que calen mesures preventives com, per exemple, fomentar
l’estalvi de l’aigua o promocionar l’agricultura ecològica i l’ús de varietats locals
adaptades al clima per evitar monocultius intensius. El que falta són decisions
responsables per a terme els canvis necessaris i d’arrel, i no mesures en

16

situacions d’excepcionalitat. Per això, com hem dit, ens abstenim en l’aprovació
d’aquest reglament.
Per últim –conclou la Sra. Vinyets- només afegir que em sembla força greu això
de tancar l’aigua de les fonts municipals (associacions com Càrites, per exemple,
ja s’han pronunciat en el sentit de que moltes persones sense sostre només
poden veure d’aquesta aigua). Considerem que s’han d’atacar realment els
problemes estructurals, en comptes de voler arreglar les situacions puntuals a
base de reglaments. Finalment, dir que existeixen Ordenances d’estalvi d’aigua
que seria interessant de començar a treballar.
Intervé el Sr. Castaño i diu que el grup municipal del PSC es posicionarà a favor
d’aquest acord, malgrat que l’exposició de la Sra. Vinyets els ha semblat molt
interessant. Entenem, però, que en situacions d’excepcionalitat com la que
estem vivint, primer hem d’actuar en l’àmbit local i després pensar a nivell
global. Ens trobem davant d’un greu problema i, com a municipi, hem de fer
passos (que ja s’estan fent) com ara utilitzar especialment els recursos propis. I,
si en moments d’excepcionalitat com aquesta, es produeixen situacions de
malbaratament de l’aigua, cal disposar d’un reglament que permeti sancionar
aquestes accions. Per tant, votarem afirmativament la proposta.
El Sr. alcalde indica que aquesta no és l’única acció que s’ha adoptat des de
l’ajuntament davant de la situació d’excepcionalitat per sequera que estem
vivint. Voldria comentar –diu- que a través dels mitjans de comunicació local
s’han fet diverses campanyes per sensibilitzar la població davant del problema
de l’aigua, tot aconsellant a la ciutadania algunes mesures per reduir-ne el
consum. També s’han demanat ajuts econòmics per tal d’incrementar les
aportacions d’aigua pròpies. Volem millorar la captació de la mina de Palau, que
en aquests moments té un tram amb unes pèrdues considerables d’aigua.
Aquesta setmana començaran les obres per solucionar aquest problema, que
significarà un estalvi d’aigua considerable. També volem mirar de recuperar una
mina que es va perdre anys enrere. En definitiva, estem estudiant les diferents
possibilitats que ens han de permetre millorar l’abastament d’aigua a nivell local.
Evidentment ha d’existir una visió més global de la cultura de l’aigua, però en
aquests moments no és això el que estem tractant. Des de la Generalitat, a
través del Decret de sequera, se’ns demana als ajuntaments que regulem les
situacions susceptibles de ser sancionades, i això és el que estem fent
mitjançant la modificació del Reglament municipal del servei d’abastament
d’aigua potable. Al final la intensitat d’actuació en front dels petits usuaris
dependrà de la decisió política amb què es vulgui fer. En qualsevol cas, és
important tenir-ho ben regulat i que la gent en tingui coneixement.
Després d’aquestes intervencions i
Vist l’expedient instruït per a la modificació parcial del Reglament del servei
d’abastament d’aigua potable.
El Reglament del servei d’abastament d’aigua potable va ser aprovat
definitivament per acord de Ple de l’ajuntament de Sant Celoni el dia 27
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d’octubre de 1994 i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia
29 de desembre de 1994.
En el Reglament actualment en vigor no existeixen disposicions que regulin la
prohibició d’ús de l’aigua en relació a situacions greus de sequera, com la que
ens trobem actualment.
Aquest reglament no va preveure mesures efectives i executives adreçades al
control de l’ús de l’aigua apta per al consum humà en situacions
d’excepcionalitat i emergència per sequera greu, control que ha esdevingut
necessari en una situació greu com l’actual.
L’article 31.2.c. del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, habilita
al govern per a l’adopció de les mesures que calguin en relació amb la utilització
del domini públic hidràulic, encara que hagi estat objecte de concessió.
El Decret 84/2007, de 3 d’abril, d’adopció de mesures excepcionals i
d’emergència en relació amb la utilització dels recursos hídrics declara que no
generen dret a indemnització, amb les excepcions que expressament s’hi
preveuen, les mesures orientades a l’estalvi de l’aigua disponible i a
l’optimització de la seva utilització, atès que tenen per objecte canalitzar l’esforç
comú per fer front a la situació de sequera.
Recentment s’ha aprovat el Decret 257/2007, de 27 de novembre, que prorroga
la vigència del Decret 84/2007, de 3 d’abril, d’adopció de mesures excepcionals i
d’emergència en relació a la utilització dels recursos hídrics.
A causa de l’escassetat de pluges a la conca del Ter s’ha entrat en fase
d’excepcionalitat 2 pel dèficit de volum embassat.
L’excepcionalitat 2 preveu l’obligació de fer servir aigua potable només per a
l’abastament domèstic i en prohibeix altres usos com ara a les piscines públiques
i privades, al reg de jardins particulars i als parcs aquàtics i altres instal·lacions
de caràcter lúdic, de forma que aquestes mesures s’han d’aplicar des dels
ajuntaments mitjançant les seves disposicions normatives locals.
Atenent a la situació de sequera, resulta imprescindible adoptar mesures
normatives adreçades a establir el control dels comportaments que incompleixin
les prohibicions que s’estableixin de l’ús de l’aigua apta per al consum humà de
les xarxes d’abastament.
Es considera justificada la modificació parcial del reglament municipal per
recollir, entre d’altres mesures, les prohibicions i l’establiment d’un procediment
sancionador, tipificant infraccions i sancions per tal de garantir el principi legal
de tipicitat del procediment administratiu sancionador, que permetrà el control
dels comportaments que contravinguin les prohibicions d’ús d’aigua apta per al
consum humà de les xarxes d’abastament.
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Correspon a la competència del Ple municipal l’adopció de mesures necessàries
per garantir els límits i prohibicions d’utilització de l’aigua apta per al consum
humà, com la capacitat de regulació de la tipificació i sanció, d’acord amb el que
disposen l’article 34.3) del Decret 84/2007, de 3 d’abril, d’adopció de mesures
excepcionals i d’emergència en relació amb la utilització de recursos hídrics, i els
articles 139, 140 i 141 de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures de
modernització del govern local, que modificà la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local.
Vistos els informes favorables de la tècnica de sostenibilitat, de l’enginyer i del
tècnic d’administració general de l’ajuntament de Sant Celoni.
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 amb 2 abstencions de la senyora Vinyets i del senyor Ventura, el
Ple municipal ACORDA:
1. Aprovar inicialment la modificació parcial del Reglament del servei
d’abastament d’aigua potable actualment en vigor, incorporant el capítol XII de
règim jurídic aplicable en situació excepcional de sequera.
2. Sotmetre aquest acord a informació pública mitjançant un anunci que s’ha de
publicar en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler
d’anuncis de la Corporació pel termini de trenta dies, per a la formulació de
reclamacions i al·legacions i, en cas que no hi hagi cap reclamació o
suggeriment, l’acord inicial esdevindrà definitiu.
6. APROVACIÓ INICIAL, SI
L’ARRANJAMENT DE L’ACCÉS
FERROCARRIL A LA BATLLÒRIA.

S’ESCAU, DEL
DE VIANANTS

PROJECTE PER A
A L’ESTACIÓ DEL

El Sr. alcalde explica que aquest projecte es va aprovar inicialment el mes de
desembre de 2006. Posteriorment el Consell de Poble de la Batllòria va suggerir
la incorporació d’una sèrie de modificacions. El projecte es va retornar als seus
redactors, que l’han estat treballant i, a finals de gener, han presentat el
document que avui es porta a aprovació i que comporta l’expropiació d’un
terreny, motiu pel qual és obligatòria l’aprovació pel Ple. Entenem que és una
necessitat urgent donar solució a l’accés des de la carretera C-35 cap a l’estació
de Renfe. La gent de la Batllòria ho demana des de fa molt temps i tots els grups
polítics ho compartim.
El Sr. Capote diu que, com ha explicat el Sr. alcalde, es tracta d’un projecte
antic, del que es va començar a parlar l’any 2005 i que es va aprovar al
desembre de 2006. Ara s’hi han fet una sèrie de modificacions, escoltant la veu
del Consell de Poble. Per tant, el vot del grup municipal del PSC serà favorable.
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La Sra. Vinyets diu que, pel mateix motiu manifestat pel Sr. Capote, el vot dels
regidors de la CUP serà a favor de la proposta.
Després d’aquestes intervencions i
Vist de nou l’expedient instruït per a l’aprovació del projecte tècnic per a
l’arranjament de l’accés a l’estació del ferrocarril a la Batllòria.
L’ajuntament de Sant Celoni va adjudicar a l’empresa Cetres Enginyers SL la
redacció d’aquest projecte, que va presentar redactat per l’enginyer de camins,
canals i ports, senyor Javier González Fernández.
El projecte defineix 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 des del nucli de la Batllòria.
El referit projecte va ser aprovat inicialment per la Junta de Govern Local en
sessió del dia 20 de desembre de 2006 amb un pressupost de 390.214,34 €, on
també es va acordar demanar l’informe preceptiu al Servei Territorial de
Carreteres de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya,
el qual es va emetre el 22 de novembre de 2007 amb una sèrie de
consideracions.
L’enginyer municipal va emetre informe el dia 31 de gener de 2008 del qual es
desprèn la necessitat de modificar el referit projecte en el sentit de mantenir
l’actual pas rodat de vehicles d’entrada al nucli de la Batllòria, que el projecte
eliminava, i reduir el límit de l’actuació just en el límit del terme municipal de
Gualba.
El dia 22 de gener de 2008 Cetres Enginyers SL va presentar la modificació del
projecte d’arranjament de l’accés de vianants a l’estació del ferrocarril a la
Batllòria.
L’enginyer municipal informa favorablement el projecte modificat amb un
pressupost total d’execució per contracte, més l’expropiació que es contempla,
de 407.040,67 €.
El tècnic indica que s’ha de trametre còpia del projecte al Servei Territorial de
Carreteres perquè emeti informe que validi la nova proposta d’accés des de
l’actual traçat de la C-35.
L’execució del projecte requereix l’expropiació forçosa dels béns i drets que
consten al projecte, per la qual cosa la competència per a la seva aprovació
correspon al Ple municipal a tenor de l’article 38 del Reglament d’activitats,
obres i serveis dels ens locals (ROAS) i l’ajuntament actua en la seva doble
condició d’expropiant i beneficiari.
El procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals –especialment quan
aquests porten aparellada l’expropiació forçosa de béns i drets- requereix la seva
aprovació inicial, la informació pública per trenta dies, l’aprovació definitiva
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segons l’article 37 del ROAS, i la notificació individual dels acords que s’adoptin a
les persones directament afectades que apareixen identificades en la relació
detallada de béns i drets a expropiar.
El projecte esmentat conté, tal com determina l’article 31 del ROAS, una relació
detallada i valorada dels béns i drets que s’han d’ocupar i, si s’escau, expropiar,
amb identificació dels titulars.
La Llei 8/2007, de 28 de maig, del sòl, considera que cal valorar-lo com a sòl
rústec subjecte a transformació urbanística, segons allò establert a l’article 24,
atès que el terreny està inclòs dins del sector P-19, urbanitzable delimitat.
L’aprovació dels projectes d’obres locals comporta la declaració d’utilitat pública i
la necessitat d’ocupació dels terrenys que hi siguin compresos, a l’efecte de
l’expropiació forçosa de conformitat amb el que estableix 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.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat
dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Aprovar inicialment el projecte d’execució per a l’arranjament de l’accés de
vianants a l’estació del ferrocarril a la Batllòria presentat per Cetres Enginyers 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 figura com a annex als presents
acords i que conté les dades a què fa referència l’article 31 del ROAS, una de les
quals consisteix en la valoració individualitzada dels béns i drets objecte
d’expropiació i ocupació.
2. Declarar la
abans indicat,
identificats en
d’expropiació i

utilitat pública de l’execució del projecte d’obra municipal ordinària
així com la necessitat d’ocupació dels béns i drets que apareixen
la relació detallada a què fa referència l’apartat anterior a efectes
ocupació.

3. Sotmetre el projecte esmentat –inclosa la relació detallada de béns i drets que
s’expropien i ocupen, que en forma part- a informació pública, per un període de
trenta dies hàbils comptadors des de l’endemà de la darrera publicació de l’anunci
corresponent en el Butlletí Oficial de la Província, en el diari El Periódico i en el
tauler d’edictes de l’ajuntament de Sant Celoni, als efectes d’al·legacions i
reclamacions sobre el projecte i, alhora, per corregir possibles errors en la relació
de béns i drets que s’expropien i, per últim, per poder al·legar, si s’escau, el que es
consideri pertinent sobre la procedència de l’ocupació o disposició dels béns o drets
esmentats o del seu estat material o legal.
4. Notificar personalment els presents acords als titulars de béns i drets a
expropiar que consten en la corresponent relació, fent els advertiments i
oferiments que es desprenen dels articles 19 de la Llei d’expropiació forçosa i 18
del seu Reglament.
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Alhora es posarà en coneixement dels titulars de béns i drets a ocupar i a expropiar
que, dins dels 10 dies hàbils següents al de la recepció de la notificació dels
presents acords, han d’acreditar davant aquest Ajuntament la titularitat d’aquests
béns o drets.
En qualsevol cas, la inobservança dels requeriments anteriors no produirà la
paralització del procediment expropiatori.
~~~~~~~~~
ANNEX - Relació detallada dels béns i drets que s’expropien:
Finca
Ubicació: Carretera comarcal 35
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.
7. PRESA DE CONEIXEMENT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
MUNICIPAL DE L’EXERCICI DE 2007.
Pren la paraula el Sr. Mas i explica que, tal com és legalment preceptiu, es dóna
coneixement al Ple de la liquidació del pressupost de l’any 2007, que ha tingut
un resultat pressupostari ajustat de 387.716,79 € i un romanent de tresoreria
per a despeses generals de 930.999,71 €, dels quals s’han incorporat
405.076,20 € al pressupost actual. L’expedient de liquidació del pressupost està
a disposició de tothom que vulgui consultar-lo i només voldria fer –diu- dues
consideracions. En primer lloc que aquests resultats positius són producte
clarament dels desajustos d’aquests darrers anys entre els ingressos i les
despeses. És obvi que els últims exercicis han sigut molt bons pel que fa als
ingressos i això ha permès que els pressupostos municipals s’hagin liquidat de
forma positiva, produint-se romanents que es podien incorporar a noves
modificacions pressupostàries. D’altra banda, avui ha aparegut la notícia que la
Generalitat de Catalunya ha deixat d’ingressar enguany un 42% menys de
l’impost de construccions per la frenada del sector immobiliari. Per això, en el
context econòmic que tindrem en els propers anys, s’haurà de ser curós a l’hora
de fer propostes d’utilització d’aquest romanent. En tot cas, en el futur haurem
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de posar sobre la taula el finançament que podem tenir com ajuntament per fer
front a la despesa corrent (els serveis que ja tenim) i veure quines inversions és
possible fer a curt, mig i llarg termini. Això enllaça amb un projecte que ja s’ha
comentat altres vegades en el Ple: la redacció en els propers mesos d’un Pla
d’inversions per als pròxims 10 anys en el que es concreti el finançament
d’aquelles grans infraestructures que considerem que el nostre municipi ha de
tenir. Aquest pla ha de permetre fer una previsió a llarg termini de les inversions
que es podran realitzar amb les fonts de finançament de què podrem disposar.
Tot està en funció de com acabi anant aquest cicle econòmic. Si el cicle és alt, es
podran avançar inversions; però si l’economia no és bona, ens haurem de limitar
a conservar els serveis que ja s’estan donant a la ciutadania. Penso –conclouque es bo fer aquesta consideració en aquest moment de la liquidació del
pressupost municipal de 2007.
Després d’aquesta intervenció i,
Vist l'expedient instruït per a l'aprovació de la liquidació del pressupost de
l'ajuntament de Sant Celoni corresponent a l'exercici de 2007.
L’Alcaldia, per resolució de data 29 de febrer de 2008, va aprovar la liquidació del
pressupost de l'ajuntament.
L’aprovació de la liquidació del pressupost correspon al President i, conforme
determina l'article 193.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de la liquidació
aprovada se n’ha de donar compte al Ple en la primera sessió que celebri.
Per tot això, a proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris,
s’informa al Ple municipal de l’aprovació de la liquidació del pressupost de
l'ajuntament de Sant Celoni corresponent a l'exercici de 2007, i la Corporació se’n
dóna per assabentada.
8. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER
A L’EXERCICI DE 2008.
Pren la paraula el Sr. Mas i diu que farà una explicació de la proposta de
pressupost municipal per al 2008 servint-se d’una projecció que en els propers
dies estarà disponible a la pàgina web municipal, per tal que tothom pugui
disposar d’aquesta informació.
El pressupost municipal d’enguany –diu- ascendeix en la seva totalitat a la
quantitat de 21.718.192,14 € i les seves principals característiques són:
•

Es reforça el servei d’atenció a les persones, amb un increment de la
despesa per aquest concepte respecte de l’any passat de 267.000 €.
També s’augmenta la partida dels serveis socials que es presten des de
l’Àrea de Comunitat, la dotació de la qual creix un 20% (és a dir, uns
225.000 €).
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•

S’impulsen els serveis públics de qualitat, com ja es comentarà després,
en base a una reestructuració interna del funcionament de l’ajuntament.

•

Hem volgut que el pressupost de 2008 sigui un pressupost realista,
adaptat tant als ingressos com a les depeses que es preveuen per
enguany. Un dels motius de voler ser realistes i curosos és poder
incrementar el grau d’execució de les inversions. No té sentit
pressupostar que es destinaran 20 milions d’euros a inversions quan se
sap perfectament que és impossible executar-les en la seva totalitat.
Cada vegada més la tendència pressupostària és acotar les inversions de
forma plurianual, i pressupostar per a cada exercici només aquella part
de la inversió previsible de ser executada.

•

Considerem que es tracta d’un pressupost ambiciós, en el que es faran
realitat equipaments que ja estaven projectats, es continuaran prestant
serveis municipals que ja estaven en marxa i se’n posaran en
funcionament de nous. S’ha de dir, però, que a dia d’avui desconeixem el
finançament que ens arribarà de les grans línies de subvencions de la
Generalitat (PUOSC) i de la Diputació (Xarxa Barcelona) i això ens posa
en dubte la previsió de finançament que tindrem. Però, per tal de no
aturar projectes inversors, en el pressupost consta que l’ajuntament
assumeix amb recursos propis determinades inversions, malgrat que
aquests recursos segurament ens vindran a través de les subvencions
que tenim demanades.

•

S’impulsen nous serveis a Sant Celoni, assentant les bases de futurs
pressupostos, com el nou hospital, la residència geriàtrica, el centre de
dia, l’ampliació de la biblioteca, les polítiques de foment del turisme... tot
això coordinat amb inversions procedents d’altres administracions.

Voldria destacar també, com a tema genèric, -continua el Sr. Mas- l’estructura
pròpia del pressupost de 2008, que permetrà que la despesa dels serveis que es
presten des de l’ajuntament sigui més sostenible, sobretot de cara als propers
anys. El que s’ha fet és que una part dels ingressos corrents (els impostos
directes i indirectes, les taxes, les transferències corrents de la Generalitat i de
l’Estat, els ingressos patrimonials, els cànons...) es destinaran a inversions.
Creiem que en els anys que les coses van bé i creixen els ingressos corrents és
bo que aquests puguin finançar la despesa inversora perquè això permet fer més
sostenible les inversions i possibilita tenir “un coixí” per garantir la continuïtat de
la prestació dels serveis públics en altres anys que potser els ingressos corrents
no vagin tan bé. Així assegurem que els serveis es continuïn prestant,
independentment del cicle econòmic. Això farà més sostenible aquest pressupost
i els dels propers anys. També s’ha fomentat un circuit intern per a la captació
de totes les subvencions que ofereixen altres administracions públiques i que es
publiquen als diaris oficials (BOP i DOGC). Es tracta d’intentar aconseguir
quantes més subvencions millor, perquè això significarà més quantitat
d’activitats que es podran incorporar durant l’any al pressupost.
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També tenim previst que, un cop aprovat aquest pressupost de 2008, es faci el
Pla d’inversions que us anunciava fa uns minuts. Aquest pla ha d’assentar les
bases per fer més sostenible un procés inversor que doni cobertura a les
necessitats i a les demandes de tots els celonins, demandes que segurament en
la seva majoria estarem d’acord tots els grups polítics municipals.
L’estructura dels ingressos que es preveu en el pressupost de 2008 és la
següent:
-

Impostos directes (bàsicament l’impost de béns immobles i l’impost de
circulació), que suposen un 33% dels ingressos previstos.
Impostos indirectes (majoritàriament l’impost de construcció), que
representa el 4% dels ingressos.
Taxes i altres ingressos, 24%.
Transferències corrents procedents d’altres administracions, 18%.
Transferències de capital (és a dir, subvencions destinades a inversions),
7%.
Concertació de préstecs (12%).
Altres ingressos patrimonials, bàsicament cànons (2%).

El percentatge de distribució dels ingressos varia d’un any per l’altre. Cal dir que
una altra possible font de finançament que tenen els ajuntaments és la venda de
terrenys, dit tècnicament: l’alienació d’inversions reals. Enguany la previsió
d’ingressos per aquest concepte és zero.
Voldria aprofitar l’ocasió –continua el Sr. Mas- per recordar les bonificacions dels
impostos que tenim actualment aprovades, especialment, de l’impost sobre béns
immobles i de la taxa d’escombraries.
Pel que fa a les despeses, la seva distribució en el pressupost de 2008 és, a
grans trets, la següent:
-

Atenció a les persones: 9.415.000 € (45% del pressupost)
Administració general i planificació: 3.765.000 € (18%)
Deute públic (pagament d’interessos i amortització
1.049.000 € (5%).
Atenció a l’entorn: 6.671.000 € (32%).

de

préstec):

La despesa corrent s’incrementa respecte de 2007 en 1.310.000 €, i es
distribueix de la següent manera.
-

Cultura i joventut (s’incrementa un 20%)
Serveis socials i salut comunitària (s’incrementa un 17%)
Manteniment de l’espai públic (s’incrementa un 29%)
Comunicació i participació (s’incrementa un 11%)
Altres capítols de menor entitat sumen el 23% restant d’increment de
despesa corrent.

La despesa corrent de la Batllòria és de 431.564 €, quantitat que sumada a les
inversions ens dóna un total de pressupost de despeses de 815.200 €.
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La distribució de la despesa corrent de la Batllòria és clarament favorable a
l’atenció a les persones amb un percentatge del 79%; el 20% correspon a
l’atenció a l’entorn i només un 1% de la despesa es destina a la planificació i
administració general, perquè aquesta despesa es centralitza per tot
l’ajuntament.
Entre les principals inversions previstes al pressupost de 2008 voldria destacar:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

La compra d’un terreny per ubicar el nou parc de bombers i d’uns
terrenys al Sot de les Granotes que ja estaven compromesos (500.000
€).
La finalització de les obres de l’escola bressol (2.000.000 €), l’adequació
del seu entorn i accessos (200.000 €) i la dotació de mobiliari per tal que
el centre disposi de tot el necessari per començar a funcionar al gener de
2009.
Les obres als col·legis Josep Pallerola i Soler de Vilardell.
L’inici de les obres del pavelló del Sot de les Granotes.
L’inici de les obres de rehabilitació de Can Ramis.
Les obres d’urbanització del Turó de la Mare de Déu.
El manteniment de l’espai públic, amb una dotació de 400.000 €.
El projecte de la societat de la informació per tal de dotar a Sant Celoni
de connexió a internet gratuïta, amb punts d’accés a les zones públiques,
(45.000 €).
La redacció d’estudis per a properes inversions, com l’edifici del C/ Santa
Fe (on actualment estan ubicats la Policia Local, l’Àrea de Comunitat i
l’Escola d’adults), el centre de dia, la nova residència geriàtrica,
l’ampliació de la biblioteca, l’arranjament del mercat municipal i el nou
aparcament municipal soterrat.
Pel que fa a la Batllòria, cal destacar les inversions que es faran en l’accés
per a vianants a l’estació de Renfe (el qual projecte hem aprovat en
aquest mateix Ple) amb un pressupost de 441.000 €, el pont de la
Tordera amb un cost de 1.459.000 €, la urbanització de la Carretera Vella
i l’inici de les obres de la Unió Batllorienca.

Els pressupostos –diu- són grans números que es transformen en inversions i
serveis tangibles. Com a actuacions més novedoses del pressupost d’enguany
voldria destacar, per exemple, el programa “Més a prop” d’atenció a la gent
gran; la nova programació cultural; la publicació de nous llibres relacionats amb
Sant Celoni; la contractació d’una treballadora social dedicada a l’atenció a la
dependència; la creació d’una nova marca turística i la senyalització d’itineraris
al Montnegre; també des de l’Àrea d’Espai Públic es treballa per a la supressió de
barreres arquitectòniques i la renovació de parcs infantils; cal recordar també
l’ampliació dels serveis de l’Oficina local d’habitatge, que hem comentat abans; a
nivell intern, volem millorar la gestió municipal a través de la implantació de
nous procediments de compra i de contractació; com ja s’ha dit, s’encarregarà la
redacció d’un Pla d’inversions per a 10 anys; també s’aposta per la reducció de
la temporalitat del personal, incrementant en un 50% l’oferta pública per al
2008; així mateix, volem millorar la gestió dels expedients per facilitar les
consultes del ciutadà a través de l’Oficina d’atenció ciutadana; es projecta la
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definició d’un museu del món forestal a Sant Celoni; finalment, cal recordar les
inversions que altres administracions faran al nostre municipi, com les obres de
la Porta de Ponent, el nou pas de vehicles sota la línia del tren al barri de les
Torres, l’ampliació del CEIP Montnegre, el nou hospital, el centre de dia... En
definitiva -conclou el Sr. Mas- aquesta seria, a grans trets, una síntesi de les
novetats que incorpora el pressupost de 2008.
Pren la paraula el Sr. Ventura i diu que exposarà a continuació quin és el
posicionament del grup municipal de la CUP respecte de la proposta de
pressupost de 2008.
Primer de tot –diu- hem de dir que, quan un ajuntament assumeix la tasca de
determinar quins seran els ingressos anuals i a què es destinaran, està fent un
exercici més enllà d’una declaració d’intencions: està posant a la pràctica una
política local que tindrà efectes immediats en els celonins i celonines. S’ha de
deixar clar, però, que aquest procés està limitat per un sostre que ens imposa la
Constitució espanyola i les lleis del mercat capitalista que nosaltres no
compartim.
La CUP també pensa que els guanys que genera l’esforç individual i col·lectiu de
les persones que aquí vivim s’han d’administrar segons les nostres necessitats i
aspiracions locals. El món canvia constantment i tots nosaltres formem part
d’aquest canvi, un canvi que comença per les persones i mica en mica
transforma la societat i el seu entorn.
També, ja que avui parlem de pressupostos, no podem passar per alt l’espoli
fiscal que pateixen els ajuntaments. Tothom sap que els ajuntaments del nostre
país suporten un dèficit crònic de recursos econòmics per fer front als serveis
mínims de la seva competència. La llei municipal tampoc permet un correcte
finançament de les administracions locals. Així, quan a molts països europeus el
finançament municipal arriba al 30% del pressupost estatal, a casa nostra no
supera mai el 14%. És oportú assenyalar que durant anys el PSC ha fet bandera
del municipalisme i sovint s’ha queixat de la deixadesa que els successius
governs convergents van sotmetre als consistoris catalans. Tot i que des del
2003 el PSC governa la Generalitat juntament amb ERC i ICV, el finançament
municipal es manté igual. Aquest dèficit de finançament municipal s’agreujarà
els propers anys a causa de la crisi en el sector de la construcció. A partir d’ara,
els ajuntaments no podran finançar-se mitjançant la venda de sòl públic i el
cobrament de taxes i llicencies d’obres.
Enguany, per primera vegada, la CUP s’ha enfrontat a uns pressupostos. I hem
de dir que no és una tasca fàcil. Després de mesos d’encarar-nos a desenes de
folis farcits de números i conceptes incomprensibles, la CUP pot afirmar que els
pressupostos són el paradigma de l’obscurantisme que presideix les institucions.
Com que per la CUP l’experiència ha estat desgastadora, ens hem proposat fer
un pressupost fàcil pels veïns i veïnes de Sant Celoni, i ben aviat penjarem a la
nostra pàgina web una guia per comprendre’l més fàcilment.
Hem d’admetre que els pressupostos són molt complicats, però amb esforç hem
aconseguit tancar un pressupost per al 2008 que, si bé no és el que la CUP
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aprovaria si governés, sí que apunta detalls de les polítiques públiques que la
CUP vol que s’executin.
Ens hem encarat al pressupost de la mateixa manera que ens vam enfrontar a la
disjuntiva d’assumir o no la responsabilitat que suposava haver obtingut dos
regidors a les eleccions municipals i, per tant, gaudir de la capacitat de decidir
qui governaria Sant Celoni els propers quatre anys. Com en aquella ocasió, la
CUP ha assumit el compromís de treballar els pressupostos amb honestedat,
rigor i seriositat; sense defugir cap mena de responsabilitat. Però, això sí, amb la
dosi d’humilitat justa que exigeix abordar una tasca per la qual la CUP ni gaudeix
de l’experiència suficient, ni tampoc dels coneixements òptims per no equivocarnos.
Tanmateix, i cal subratllar-ho, no dubtem gens ni mica que la tasca d’haver
treballat el pressupost durant mesos, sovint des del desconeixement, no ha estat
en va, sinó que ens ha permès adquirir uns coneixements que ignoràvem i que
ens permetran, de ben segur, abordar la tasca de tancar el pressupost de l’any
que ve amb la garantia que contemplarà més exactament els principis
programàtics de la CUP.
Un cop exposat tot això –continua el Sr. Ventura- entrarem a analitzar més
detalladament el pressupost d’enguany, però abans de tot volem exposar un
seguit de condicionants que ens hem anat trobant a l’hora d’analitzar el
pressupost, i que més o menys ha assenyalat el Sr. Mas.
•

El primer és que el nou equip de govern ha reorganitzat determinades
àrees. Això dificulta la comparació entre el pressupost d’enguany i el de
l’any passat. Per exemple, les competències que tenia l’Àrea de
Presidència s’han repartit en diferents àrees.

•

Un segon condicionant és que el pressupost d’inversions de 2007
contemplava moltes actuacions, no obstant no hi ha hagut temps material
per dur-les a terme. A conseqüència, partides consignades en el
pressupost de l’any anterior es repeteixen en l’actual. Aquest fet posa de
manifest que el pressupost de l’any passat es confeccionà més des d’una
perspectiva electoral que no pas tocant de peus a terra.

•

En tercer lloc, massa sovint els pressupostos estan condicionats pels de
l’any anterior. D’aquesta manera es repeteixen inèrcies i no es projecten
polítiques públiques innovadores. Per tal d’evitar-ho, la CUP proposa, de
cara als propers anys, que s’executi un pressupost de “base zero” que
implica haver de justificar la totalitat dels aspectes que incideixen en un
pressupost (objectius, recursos esperats, assignació de recursos, etc.),
així com la totalitat de les despeses. Tot plegat amb independència de les
dades procedents de pressupostos anteriors.

•

Un quart i últim condicionant és la divisió de les despeses d’inversions en
diferents anys, el que es diu plurianualitats. Aquest fet condiciona la
política d’inversions any rere any.
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Un cop explicats els condicionants, entrarem a debatre els pressupostos des
d’una determinada perspectiva ideològica. Malgrat moltes veus es vanaglorien de
la fi de les ideologies, la CUP té molt clar que el treball pressupostari –la
distribució de la despesa municipal- s’ha d’articular al voltant d’un seguit de
mecanismes fruit d’una determinada perspectiva de la societat, fruit d’un pòsit
ideològic que, amb tota l’obertura de mires possible, procura recollir moltes de
les aportacions que l’esquerra i l’obrerisme català han posat damunt la taula des
del segle XIX fins l’actualitat. Amb la intenció de no caure en una perspectiva
tecnòcrata dels pressupostos creiem fermament que tant el present pressupost
com els dels propers anys han de tendir a la retallada de les desigualtats socials
dels veïns i veïnes de Sant Celoni i la Batllòria. En la mesura que tots som iguals,
l’administració local ha de vetllar tant per les classes socials més desafavorides
(gent gran, joves, persones aturades, etc.) com per la promoció d’un poble
equilibrat, cohesionat, respectuós amb el medi i allunyat de les males pràctiques
que ens han portat, o ens poden portar, a tenir un creixement desordenat que
només acaba afavorint uns determinats interessos privats.
El nostre plantejament passa per uns pressupostos del poble i al servei del
poble. Per aquest motiu la CUP ha apostat, aquest primer any, per prioritzar
quatre eixos que estructuren els grans blocs presents a l’Acord d’investidura:
9

Polítiques per a la municipalització dels serveis. En la mesura que
creiem que els ciutadans i ciutadanes han de rebre serveis de qualitat i
l’administració pública ha d’ésser propera als veïns i veïnes, apostem per
municipalitzar serveis que molt sovint, argüint raons d’eficàcia i eficiència,
es decideixen privatitzar. Des de la CUP –municipalitzant el projecte Tritó,
creant l’Empresa pública d’habitatge i l’Oficina local d’habitatge- apostem
per una gestió directa, eficaç i sensible amb les necessitats de la
ciutadania. Davant d’aquesta premissa creiem fermament que la
nacionalització dels serveis, en la mesura que asseguren un lloc de treball
digne als treballadors/es que els posen en funcionament, esdevé una eina
clau per donar un bon servei a la ciutadania.

9

Les polítiques socials. Els serveis a les persones –a través dels serveis
socials municipals- esdevenen la punta de llança per lluitar contra les
desigualtats socials. És des d’aquesta perspectiva que la CUP ha prioritzat
tots els aspectes que fan referència a la millora de les polítiques socials
competència de l’ajuntament. L’atenció a la dependència i l’ampliació dels
serveis socials han estat eixos bàsics a partir dels quals s’ha treballat. En
aquest sentit, s’ha procurat l’ampliació del personal de serveis socials i
l’elaboració dels dos estudis que permetran la construcció d’una
residència geriàtrica i l’habilitació d’un centre de dia públic.

9

Les polítiques educatives. L’educació, davant els reptes plantejats per
les societats contemporànies, esdevé un dels pals de paller per alleugerir
les desigualtats socials i assolir un poble cohesionat. Tots els nois i noies
–siguin d’on siguin- han de poder gaudir de les mateixes possibilitats
d’accés a la cultura i l’educació. Davant aquest repte, l’administració local
ha de jugar fort, ha de realitzar un autèntic esforç inversor que possibiliti
mesures compensatòries que ajudin a alleugerir tant els dèficits educatius
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dels i les joves com les diferències existents entre ells, fruit de les
diferents posicions de classe. La CUP creu profundament que cal lluitar de
manera enèrgica contra les desigualtats educatives que actualment
existeixen a la nostra vila. És des d’aquesta perspectiva que tant aquest
pressupost com, amb molta més força, els propers aposten per unes
polítiques reals d’universalització de l’educació. Des d’aquest punt de
vista, tant la futura gestió de l’escola bressol, com un programa eficient
de beques que possibiliti un accés a l’educació a les persones que
realment ho necessiten, han estat i seran un dels nostres cavalls de
batalla.
9

Les polítiques de participació i qualitat democràtica. Des del seu
naixement la CUP ha apostat pels processos participatius i la
transparència democràtica. Que la ciutadania pugui parlar i exigir fora del
marc electoral és un element clau per democratitzar les institucions
públiques tradicionalment opaques i allunyades de gent. En aquest sentit,
la CUP aposta per impulsar els pressupostos participatius.

Val a dir que aquests primers pressupostos són tan sols un primer pas.
Conscients de les nostres limitacions actuals, voldríem posar de manifest que el
nostre treball en relació als pressupostos dels propers anys incidirà molt més en
les qüestions socials, educatives, ambientals, urbanístiques i democràtiques. En
la mesura que Sant Celoni necessita un impuls pel que fa al benestar de tots els
seus veïns i veïnes, un impuls pel que fa al respecte al medi ambient, un impuls
pel que fa als models educatius i culturals que volem pels nostres fills i filles, en
la mesura que hi hagi totes aquestes demandes i necessitats, el nostre treball
anirà en aquesta línia.
A continuació –segueix el Sr. Ventura- faré una anàlisi més detallada de les
partides del pressupost, començant per les despeses d’inversions:
La partida d’inversions del pressupost de 2008 suma 12.500.000 €. Tanmateix
cal assenyalar que aquesta quantitat és possible gràcies a ingressos excepcionals
dels quals no es podrà disposar en un futur, i que enguany representen el 70%
de la partida pressupostària d’inversions: 3.000.000 € corresponen a la venda de
terrenys públics, 2.700.000 € provenen d’endeutament (que no és negatiu
sempre que serveixi per finançar politiques socials) i 3.200.000 € es finançaran
mitjançant pressupostos futurs, per tractar-se de partides plurianuals. El 30%
restant prové de la diferència entre els ingressos i les despeses corrents
(246.000 €), de subvencions d’altres institucions (1.300.000 €), de quotes
urbanístiques i contribucions especials (1.800.000 €) i de subvencions
destinades a projectes executats i finançats en altres pressupostos (300.000 €).
Amb els 12.500.000 € de la partida d’inversions es finançaran les actuacions
següents:
1.
2.
3.
4.

Comprar terrenys per construir equipaments
Finalitzar l’escola bressol
Construir un nou pavelló d’esports
Construir el Parc d’activitats del Pertegàs
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5. Millorar i condicionar les escoles públiques
6. Realitzar inversions a la Batllòria (pont de la Tordera…)
7. Redactar el projecte de Can Ramis com a Centre cívic i Hotel d’entitats,
tal i com contempla l’Acord d’investidura i governabilitat signat entre els
grups municipals de la CUP i CiU
8. Redactar estudis per a la futura construcció d’un centre de dia, una
residencia geriàtrica i un nou edifici per a l’àrea de Comunitat
9. Instal·lar una xarxa Wifi per tots els veïns i veïnes.
D’altra banda, les despeses en personal ascendeixen a la quantitat de
6.800.000 €. I, en aquest àmbit, des de la CUP s’ha prioritzat:
-

Impedir que l’equip de govern contractés “a dit” un coordinador d’àrees
extern (càrrec de confiança) no adscrit al personal de l’ajuntament i amb
un sou estimat de 53.000 €.
Reduir la despesa en càrrecs polítics en 95.000 €.
Consolidar la contractació laboral estable dels treballadors de
l’ajuntament que encara disposen de contracte temporal i precari.
Crear places ocupades per personal municipal, fins ara exercides per
empreses privades, amb l’objectiu de millorar els serveis prestats per
l’Oficina local d’habitatge i el programa de drogodependències “Tritó”.
Augmentar la plantilla de personal dedicat a prestar serveis a les
persones: treballadors socials, professorat Escola d’adults, etc.
Congelar la plantilla de la Policia local ja que la ràtio d’agents no s’adequa
a la de les poblacions veïnes i, a més, és prioritari modificar els models de
funcionament de la Policia local.

Els 53.000 € estalviats al no contractar un gerent d’àrees, els 95.000 € obtinguts
en la reducció de les despeses dels càrrecs polítics i els 28.000 € que no s’han
gastat per contractar un nou policia (en total 176.000 €) es destinaran a
finançar, per exemple, polítiques d’habitatge i de serveis a les persones.
La tercera gran despesa és la de béns corrents i serveis, que ascendeix a la
quantitat de 6.700.000 € i que es destinarà, entre d’altres, a:
-

Crear beques per facilitar l’accés als serveis educatius i culturals que
ofereix l’ajuntament
Crear l’Oficina local d’habitatge
Obrir una partida per començar a redactar el POUM (estudis tècnics)
Realitzar estudis que permetin construir la residència d’avis, el centre de
dia i el nou edifici de l’àrea de Comunitat
Garantir la gratuïtat del bus per a altres col·lectius, a més de la gent gran
Redactar un projecte d’estudi de la recollida de residus porta a porta
Dotar de recursos els projectes de l’àrea de Comunitat i municipalitzar el
programa “Tritó” de prevenció de les drogodependències

Un cop vistes les despeses, passarem a analitzar els ingressos, els quals
s’obtenen de l’aplicació de les Ordenances fiscals, de subvencions, de crèdits i de
la venda de patrimoni.
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•

Enguany, al contrari que en anys anteriors, no hi haurà venda de
patrimoni i, per tant, no hi haurà ingressos per aquesta font. I no només
això, sinó que es crea una partida de mig milió d’euros per invertir en la
compra de terrenys.

•

Pel que fa la previsió d’ingressos dels diferents impostos i taxes, hem de
dir que degut a la crisi del sector de la construcció ens costa creure que
ingressarem 850.000 € en l’impost de construccions i obres, tot i que al
2007 es recaptessin per aquest concepte més d’un milió d’euros.

•

Com hem comentat abans, l’endeutament augmenta en mes de 2,6
milions d’euros, fet que no podem amagar que ens preocupa.

Davant del que acabem d’exposar, la CUP votarà favorablement els pressupostos
de 2008 perquè permetran assentar les bases per executar en el futur polítiques
públiques de fort contingut social. L’experiència adquirida per la CUP en aquests
mesos de treballar el pressupost garantirà que, de cara a propers exercicis, el
nostre grup pugui condicionar que s’aprovin uns comptes de fort contingut social
i permetrà que puguem esberlar l’hermetisme que envolta els comptes
municipals, i així informar amb claredat als veïns i veïnes sobre què són els
pressupostos. Primer, perquè pensem que es tracta d’un pas essencial per fer
participar al major nombre de persones en el procés d’elaboració dels comptes
municipals. Segon per responsabilitat política. Com ja hem assenyalat, els
comptes que avui es porten a aprovació inclouen partides pressupostàries que
garanteixen poder acabar obres o projectes que arranquen d’altres exercicis
pressupostaris. Per tant, és òptim consolidar aquests projectes i per això la CUP
vota a favor del pressupost que avui discutim, però no només per això. Tot i no
compartir alguna de les partides consignades i en coherència amb la signatura
de l’Acord d’investidura i governabilitat, amb el vot afirmatiu al pressupost la
CUP atorga un aval de confiança a l’equip de govern, això sí, condicionat, no
només als comptes municipals que aprovem sinó també a altres decisions
polítiques, com ara la no urbanització de Can Riera de l’Aigua o la
desclassificació del sector de les Ferreries. En tercer lloc, votem a favor del
pressupost municipal per honestedat política. Com hem repetit sovint avui,
enguany és la primera vegada que la CUP es submergeix de ple en el terreny
àrid dels comptes municipals i és un acte d’humilitat i d’honestedat política. No
ens cauen els anells per reconèixer que el desconeixement des del qual hem
abordat aquesta tasca ha limitat la nostra capacitat d’actuació.
Tenint present aquest repte –conclou el Sr. Ventura-, la CUP ha apostat per tirar
endavant aquest pressupost perquè consolida polítiques públiques beneficioses
pel veïnat, però també perquè representa el punt de partida per executar en el
futur polítiques socials agosarades en tots els àmbits, però especialment en
l’atenció a les persones i en la garantia dels drets fonamentals, com l’habitatge,
l’educació i la cultura.
Intervé el Sr. Castaño i demana que es permeti a alguns dels seus companys de
grup poder fer ús de la paraula per puntualitzar els diversos aspectes del
pressupost i clarificar el seu posicionament al respecte.
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El Sr. alcalde respon que no hi ha cap problema, sempre que s’ajustin
raonablement al temps.
El Sr. Castaño diu que així serà... Molt bona nit, –comença la seva intervenciócom ha comentat el regidor d’Economia, se’ns presenta per a la seva aprovació
inicial un pressupost de 21.718.000 €, amb unes inversions de 6.379.000 €. Per
nosaltres, es tracta d’un pressupost continuista, que parteix d’una situació
econòmica bona (per no dir molt bona): el pressupost de 2007 i els d’anys
anteriors, fets per un govern encapçalat per PSC, ERC i ICV. Gràcies a això, en el
pressupost de 2008 que avui se’ns presenta es pot destinar a inversions més
d’un milió d’euros procedent de subvencions aconseguides, que s’han ingressat
entre 2007 i inicis de 2008, i que no es van comprometre financerament (com
un roc a la faixa, com una guardiola...). És el cas, per exemple, d’una subvenció
de 300.000 € de Xarxa Barcelona per al camp d’esports, 300.000 € del PUOSC
per a l’escola bressol, 108.000 € de Xarxa Barcelona i 377.000 € del
Departament d’Educació també per a l’escola bressol.
Aquesta bona gestió també es veu reflectida en la liquidació del pressupost de
2007, que s’ha tancat amb un romanent positiu de 930.000 €. Com s’ha
comentat, d’aquesta quantitat es destinarà a mig milió d’euros a despesa
corrent, a nous serveis, a inversió o al que es vulgui, en la primera modificació
de crèdit que es faci
Com ha manifestat el Sr. Mas, els darrers anys han estat bons pel que fa als
ingressos, això és veritat, però també és cert que s’ha tingut molta cura en la
despesa i s’ha fet una bona gestió davant d’altres administracions a l’hora
d’aconseguir que assumeixin determinades inversions al nostre municipi. És el
cas del túnel al carrer Doctor Trueta (que ja està adjudicat per la Generalitat) o
del pas sota la via del tren al carrer Roger de Flor (també adjudicat pel Ministeri
de Foment), obres en les quals l’ajuntament no hi haurà de posar ni un euro
(quan anys enrere se’ns reclamava que hi aportéssim com a mínim el 50%
d’aquestes inversions). També hem pogut veure un canvi de política en temes
d’educació: actualment les inversions en centres públics es fan mitjançant
convenis entre el Departament d’Educació de la Generalitat i els ajuntaments, i
les actuacions es fan de manera més ràpida i més àgil.
Així mateix, voldria comentar –continua el Sr. Castaño- que ens ha arribat per
diferents veus que hem deixat una situació econòmica gens bona. Però, tal com
veiem pels números, la situació econòmica de l’ajuntament era i és bona. I si
algú no ho considera així, és que potser es confon amb la situació que ens vam
trobar nosaltres l’any 1990 quan vam entrar a governar. Recordem que el dia 16
de juny de 2007, data del canvi d’Alcaldia, hi havia a caixa 8.000.000 € de
liquidesa (repartits entre els diferents bancs i caixes amb què treballem). En
aquest ajuntament sempre s’ha pagat regularment als proveïdors (segur que ara
també es fa) i tenim fama de ser bons pagadors.
També voldria fer un aclariment al Sr. Ventura, en referència al seu comentari
sobre el dèficit del finançament municipal. Segons ell, aquest dèficit es manté
igual amb el govern tripartit que abans amb el govern de CiU. Em sembla –diuque li falta informació. El Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC)
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representa una de les ajudes més importants que els ajuntaments rebem de la
Generalitat de Catalunya, i cal recordar que en el quadrienni 2000-2003 (amb
govern de CiU), l’ajuntament de Sant Celoni va rebre una quantitat total que no
arribava a 300.000 € per als quatre anys. En el quadrienni següent, 2004-2007,
(ja amb govern tripartit) s’han rebut 938.000 €. És a dir, s’ha triplicat (i més) la
quantitat que es va rebre en la convocatòria anterior. A més, s’han rebut del
Consell Català de l’Esport més de 700.000 € per a la piscina coberta, del
Departament de Cultura 105.000 € per a l’Ateneu-Sala polivalent, del
Departament d’Educació també es rebrà una quantitat molt important per a
l’escola bressol... Recordem, així mateix, que el nou dipòsit d’aigua del turó de la
Mare de Déu l’han finançat entre l’Agència Catalana de l’Aigua i el PUOSC, (a
l’ajuntament no ens ha costat res, el que significa que no s’ha repercutit en la
tarifa de l’aigua). En definitiva, tot i que els municipis tenim greus problemes de
finançament (això ho sabem tots i hem de lluitar perquè es vagi corregint), hem
de reconèixer que s’ha fet un esforç important per part de l’administració
autonòmica per a que arribin més recursos directes als ajuntaments. També hem
de dir que el Fons de Cooperació Local de la Generalitat de Catalunya va
començar a funcionar l’any 2003, i malgrat que amb quantitats minses, és una
manera de reconèixer que els ajuntaments necessitem més ajuts. El primer any
ens van arribar 51.000 € i enguany n’arribaran 233.000 €. El Fons de Cooperació
Local de l’Estat ha crescut en aquests darrers 4 anys més d’un 11% anual. I les
subvencions que atorga la Diputació de Barcelona a través del programa “Xarxa
Barcelona – Municipis de Qualitat” també s’han augmentat un 85%, percentatge
que representa una quantitat molt important. En definitiva - conclou el Sr.
Castaño- crec que s’estan fent esforços des de les altres administracions per
millorar el finançament municipal, i gràcies a això els ajuntaments hem pogut
iniciar inversions importants aquests darrers anys. L’esforç hi és i jo només volia
aclarir-ho perquè és bo que es conegui.
A continuació intervé el Sr. Arenas per comentar breument el pressupost de
l’Àrea de la Comunitat. Després d’haver-lo revisat –diu- és un pressupost que
segurament nosaltres també l’haguéssim subscrit tal com està, en part per allò
de la continuïtat, però li volia dir al Sr. Mas que a vegades el fet de canviar
partides fa que es puguin inflar els percentatges. Ell ha comentat que el
pressupost de l’Àrea de Comunitat augmentava enguany més d’un 20%. En
números totals això és cert, però si al pressupost de l’Àrea de Comunitat de
2007 hi afegim les partides destinades a la gent gran (que en el pressupost del
2008 ja hi estan incorporades) l’increment es redueix d’un 21,9% a un 7,02%,
desglossat entre partides de personal (3,64% d’increment respecte l’any passat)
i resta de partides (un 3,38%). És a dir, queda molt bonic afirmar que el
pressupost de l’Àrea de Comunitat ha augmentat un 20%, però diem les coses
clares: això és així si no s’inclou la partida de la gent gran del pressupost de
2007.
Pren la paraula el Sr. Casado per parlar de la part del pressupost referida a
educació. Nosaltres –diu-, com abans ha indicat el meu company Sr. Arenas,
també estem d’acord amb la major part del pressupost que es refereix a aquest
tema. En primer lloc perquè continua amb la tasca iniciada ja fa anys (primer
amb govern socialista i més tard amb govern tripartit) d’apostar clarament per
una escola pública de qualitat. En aquesta línia es va iniciar, per exemple, el Pla
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Educatiu d’Entorn, que va costar molt d’engegar, però que ara ja s’ha consolidat,
tal i com queda reflectit en el pressupost de 2008. De la mateixa manera que
també es continua amb l’Oficina Municipal d’Educació, que nosaltres vam iniciar
a petició expressa dels directors d’escoles públiques d’aquest municipi, i que
l’actual equip de govern també hi continua apostant, cosa que ens fa contents.
Igualment es manté la inversió al CEIP Josep Pallerola, la qual és possible
gràcies al conveni que es va signar ara fa tres anys amb el Departament
d’Educació, en el qual les dues parts es comprometien a fer una aportació
econòmica per millorar aquest equipament. En definitiva, nosaltres estem
totalment d’acord amb una política que enforteixi l’escola pública, en pro de la
igualtat i perquè les escoles s’escullin per la seva qualitat i no per altres motius.
Intervé de nou el Sr. Castaño i diu que, com ja ha comentat abans, el
pressupost de 2008 es caracteritza per la seva continuïtat i en ell es repeteixen
algunes inversions que ja figuraven al pressupost de 2007 i que no es van poder
realitzar o que ja estan iniciades i es continuen: és el cas de l’escola bressol, la
urbanització dels carrers del Turó de la Mare de Déu, la construcció del nou
pavelló d’esports al Sot de les Granotes, el pont sobre la Tordera a la Batllòria, la
recuperació de la torre de la Força, el parc d’activitats del Pertegàs... Hi trobem
a faltar, però, altres inversions: la passera de Can Draper, el passeig de
Francesc Fullà “Xumbo” a les Borrelles, la rehabilitació de l’ermita de Sant
Llorenç de Vilardell o el reasfaltat de carrers, que sempre és necessari. També
pensem que s’hauria d’augmentar la partida destinada a jocs infantils en els
parcs públics. Així mateix, trobem a faltar alguna de les inversions que el grup
municipal de CiU reclamava en les seves al·legacions al pressupost de 2007: el
soterrament de contenidors, la remodelació del mercat municipal, l’increment de
la dotació del XEC Servei, el Pla director del clavegueram... tampoc no hi ha cap
partida per a l’ampliació de la freqüència de pas del bus urbà al nucli urbà de la
Batllòria i a les urbanitzacions, ni per a un alberg de joventut, per exemple,
qüestions totes elles que CiU plantejava quan era a l’oposició i que no s’han
inclòs en aquest primer pressupost del nou govern municipal. D’altra banda, ara
que ja tenim el poble força endreçat a nivell urbanístic, crec que tots compartim
que es podria començar a potenciar el nostre municipi a nivell turístic. Per això,
ja es va redactar un Pla director de turisme i es pensa muntar una Oficina de
turisme a Sant Celoni, tot plegat lligat amb la promoció del comerç al municipi.
Tampoc no sabem res de l’aparcament soterrat, que considerem totalment
necessari per a Sant Celoni i que el pressupost hauria de contemplar.
A banda de tots aquests temes que creiem indispensables, pensem que el
pressupost de 2008 hauria de ser més ambiciós i resoldre altres necessitats i
mancances que té el nostre municipi. Ens vénen al cap alguns carrers que
encara queden per arranjar en el centre del nucli urbà, com el carrer Pau Casals
o la continuació de la remodelació de la Carretera Vella. També disposem de
solars a l’antiga fàbrica de Can Pàmies que ens poden servir per construir naus
industrials on es pensava ubicar la brigada municipal en un lloc més digne (i així
poder alliberar la Cambra Agrària), per posar a disposició de les entitats del
municipi (per a que hi puguin emmagatzemar el seu material) o ubicar-hi
temporalment part de l’arxiu municipal (que tots sabem que està col·lapsat).
També trobem a faltar en el pressupost de 2008 el projecte d’una piscina d’estiu
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i la continuïtat del carril bici, i ens preocupa que per a la Batllòria tampoc no s’ha
previst la construcció d’un pavelló esportiu, que creiem que és indispensable.
Per tot el que s’ha exposat –conclou el Sr. Castaño-, veient que es tracta d’un
pressupost de continuïtat, en el que la majoria o una bona part de les inversions
que es preveuen són actuacions que ja teníem previstes en el pressupost de
2007 i en el nostre programa electoral, però alhora pel fet que hi trobem a
equipaments i infraestructures, el nostre vot serà d’abstenció.
Intervé a continuació el Sr. Capote per fer un breu comentari. Quan vaig ser
designat com a president del Consell de Poble de la Batllòria –diu-, vaig parlar
amb el meu grup municipal i després amb l’alcalde per deixar clar que la meva
intenció era que el Consell de Poble no fos un òrgan partidista. Per tant, si les
coses es fan ben fetes, malgrat els pocs recursos de què es disposa, i la gent pot
participar i és escoltada, el meu vot serà afirmatiu ja que no puc votar aquest
pressupost a dues bandes i no voldria fer dos discursos (com a regidor municipal
i com a president del Consell). Per coherència política, doncs, votaré que sí al
pressupost de 2008.
El Sr. alcalde diu que no vol entrar en un debat polític sobre els diferents
posicionaments que s’han manifestat al llarg d’aquest debat, per no allargar-nos
excessivament. Voldria només –diu- reflexionar sobre alguna de les coses que
s’han dit. En primer lloc, respecte del que ha comentat el Sr. Arenas, és fa molt
difícil comparar el pressupost de les àrees d’un any per l’altre quan les
competències de les àrees s’han modificat. A l’hora de mesurar les variacions
d’aquest pressupost respecte de l’exercici anterior, el que hem fet és
homogeneïtzar les partides de les àrees d’un any i de l’altre. Si bé la partida
destinada a la gent gran s’ha incorporat a l’Àrea de Comunitat, també és cert
que la partida d’atenció als joves s’ha passat a l’Àrea de Cultura. És a dir, que hi
ha hagut una sèrie de moviments de partides que fan que al final el percentatge
d’increment en el pressupost de l’Àrea de Comunitat sigui del 20%, tal com s’ha
dit. Convido al Sr. Arenas a analitzar-ho amb més detall i veurà que la diferència
és la que hem exposat.
Pel que fa la situació econòmica de l’ajuntament, s’ha de dir que una bona
posició de la tresoreria municipal en un moment donat no sempre equival a una
situació econòmica favorable, malgrat que tenir caixa sempre és bo i positiu. El
fet que en el moment del canvi d’Alcaldia hi haguessin 8 milions d’euros a caixa
no treu que l’ajuntament té un deute pendent de 10 milions d’euros. També s’ha
de dir que aquests 8 milions estaven compromesos, és a dir, estaven destinats a
pagar factures que havien d’arribar. Així, als pocs dies de la nostra incorporació
es van fer pagaments per un valor superior al milió d’euros. Per tant, està molt
bé disposar de liquidesa per poder fer front als pagaments, però no hem de
confondre a la gent amb els números ja que dóna la impressió que l’ajuntament
tingués un superàvit de 8 milions d’euros, quan això no és així. L’ajuntament té
un deute de 10 milions d’euros fruit de l’activitat que s’ha dut a terme en
aquests darrers anys. És un endeutament important que es produeix en uns
anys d’especial bonança i de força ingressos, i tot i obtenir gairebé 9 milions
d’euros amb la venda de terrenys municipals. Per tant, sense voler entrar en
plantejaments catastrofistes, sí que cal dir quina és la realitat. I la realitat és que
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en aquests moments el deute municipal és considerable i s’haurà d’anar molt en
compte amb les inversions que es facin en els propers anys, perquè el límit per
poder endeutar-nos és ja molt proper. Enguany aquest deute s’ampliarà perquè
estem pendents de les subvencions que ens han d’arribar per al proper
quadrienni del PUOSC i de Xarxa Barcelona. Crec que és bo que la gent sigui
conscient de quina és la situació econòmica actual de l’ajuntament, sense voler
de tota manera caure en l’alarmisme.
D’altra banda –continua el Sr. alcalde- quan parlem de romanent de tresoreria
ens referim a aquells diners que són fruit del tancament del pressupost de l’any
anterior. Enguany parlem de mig milió d’euros aproximadament de romanent
lliure, però també hauríem d’explicar millor les coses, ja que aquest romanent es
ve arrossegant any rere any. L’equip de govern actual ha treballat intensament
per tal que el pressupost municipal fos el més realista possible, tot en base a
l’Acord de governabilitat signat amb la CUP. El que venia succeint en anys
anteriors és que se solien pressupostar els ingressos per sota del que se sabia
que al final seria i, per tant, també les despeses acabaven pressupostant-se per
sota. Al final aquestes despeses acabaven essent superiors al que s’havia previst
en un primer moment, i es finançaven mitjançant el romanent de tresoreria de
l’any anterior. Així, al llarg dels anys s’ha anat acumulant un romanent que és
fictici i s’acaba fent un pressupost amb una previsió d’ingressos i despeses
equivocat que, mitjançant modificacions de crèdit, es va equilibrant amb el
romanent de l’any anterior.
També s’ha comentat la qüestió del finançament municipal procedent d’altres
administracions. Crec –diu- que hem de ser conscients que en aquests anys de
governs democràtics el nostre país ha passat per dificultats importants. En el seu
moment, aconseguir que el govern del PSOE cedís un 15% de l’IRPF a la
Generalitat de Catalunya no va ser cosa fàcil. La capacitat de l’administració
autonòmica per finançar els ajuntaments venia molt condicionada pel propi
finançament que obtenia. Tot i que al llarg dels anys s’han aconseguit millores,
l’espoli fiscal que ha patit Catalunya, tant amb govern del PSOE com amb govern
del PP, ha dificultat certament que l’administració de la Generalitat pogués
ajudar al finançament dels ajuntaments. De fet, en els últims 4 anys el govern
tripartit del PSC-ERC-ICV ha pogut gaudir d’un increment d’ingressos gràcies a
l’acord amb el govern de l’Estat que va aconseguir CiU fa 8 anys i que ha permès
millorar el finançament municipal. Comparteixo al 100% el que s’ha comentat
des del grup municipal de la CUP sobre el dèficit crònic dels municipis (sobretot
quan es compara amb les administracions locals d’altres països europeus).
Certament estem molt per sota del que necessitem i això ens genera dificultats;
dificultats que en els darrers anys s’han suplert amb la venda de terrenys
municipals, malgrat que actualment això ja no és possible, fruit de la nova Llei
d’urbanisme. Això farà que, si en els propers anys les administracions
autonòmica i estatal no financen adequadament els municipis, tindrem dificultats
per donar resposta a totes les necessitats que Sant Celoni té plantejades.
Compartim el llistat d’actuacions que el Sr. Castaño troba a faltar en el
pressupost, però en aquests moments l’endeutament que ja generen les
inversions previstes al pressupost no ens permet assumir més activitats.
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En qualsevol cas, tenim clar que hem de ser capaços de generar estalvi corrent,
que ens ajudi a finançar inversions, i vigilar molt que la despesa corrent i els
ingressos no estiguin excessivament equilibrats. Hem d’intentar tenir sempre
més ingressos que despeses, per tal de poder fer més inversions i procurar no
consolidar més despesa fixa, perquè sinó ens trobarem en els propers anys que
tindrem un dèficit econòmic que farà difícilment viable l’economia de
l’ajuntament. Això no passa ara, i nosaltres treballarem per a que en els propers
anys no es donin aquestes circumstàncies.
Entenem que les inversions que es preveuen al pressupost de 2008 responen a
les necessitats de la ciutadania i entre totes sumen uns 12 milions d’euros.
Estem parlant, per tant, d’una quantitat econòmica molt elevada que requereix
un esforç econòmic important. Nosaltres tenim molt clar que hem de treballar
per l’atenció a les persones. Vam signar un Acord de governabilitat amb la CUP,
amb tota una sèrie de punts que s’han tingut en compte en l’elaboració d’aquest
pressupost. Em sento especialment satisfet d’haver treballat aquest pressupost;
un pressupost que busca reduir les diferències entre les persones, que busca
treballar per les persones amb més dificultats. Especialment estem treballant per
atendre les necessitats del col·lectiu de les persones grans amb problemes de
dependència, i volem posar a disposició de Sant Celoni una residència geriàtrica i
un centre de dia, necessitats que el municipi té de fa molts anys i que encara no
s’han resolt. D’altra banda, ens sorprèn que es reclami amb una certa insistència
l’aparcament soterrat, quan el grup municipal del PSC ha estat 18 anys
governant i aquest projecte s’havia d’haver fet a començaments de la darrera
legislatura. Recordem també que, finalment, enguany s’urbanitzaran els carrers
del Turó de la Mare de Déu, que representa un àmbit d’actuació molt gran. En
els propers anys anirem abordant progressivament altres millores en carrers que
queden per resoldre.
Finalment –conclou el Sr. alcalde- voldria acabar posant de manifest la
necessitat clara i evident d’elaborar un Pla d’inversions, com a mínim a 10 anys
vista, que tingui en compte el context econòmic en què ens trobem i que
asseguri, governi qui governi, la disposició de recursos. Així mateix, un dels
objectius que ens hem proposat és el de millorar la gestió municipal, fer-la més
eficient i reduir despeses innecessàries. Pensem que ja ho estem començant a
assolir i estem segurs que en l’exercici de 2008 encara es posarà més de
manifest. I finalment, voldria dir que una de les nostres fites és també reduir la
temporalitat dels treballadors de l’ajuntament i, en aquest sentit, des del primer
moment hem començat a regularitzar llocs de treball que portaven molts anys
en una situació de temporalitat i d’incertesa, i tenim clar que continuarem
treballant en aquesta línia.
Després d’aquestes intervencions i,
Vist l'expedient instruït per a l'aprovació del pressupost de la Corporació per a l’any
2008 i les seves bases d'execució.
Atès que el mateix s'ha elaborat conforme les directrius establertes al Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, i altra legislació aplicable.
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A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 10 vots a
favor de les senyores Lechuga, Costa i Vinyets, i dels senyors Deulofeu, Cuminal,
Mas, Negre, Perapoch, Capote i Ventura, i amb 7 abstencions de les senyores
Miracle i de la Encarnación i dels senyors Castaño, Arenas, Bueno, Casado i
Vega, el Ple municipal ACORDA:
1. Aprovar inicialment el projecte del pressupost general per a l'exercici de 2008,
les seves bases d'execució i la plantilla orgànica i quadre de llocs de treball
d'aquesta Corporació, que amb la seva aprovació resten elevats a pressupost,
conforme han estat redactats i que resumits donen el següent resultat:
ESTAT DE CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE
L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI
(Article 166.1.c del Reial Decret Legislatiu 2/2004)
PRESSUPOST ECONÒMIC DE DESPESES
RESUM PER CAPÍTOLS
I
II
III
IV
VI
IX

Despeses de personal
Despeses en béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Passius financers

6.830.183,26
6.756.763,41
452.613,02
702.039,93
6.379.612,52
596.980,00
------------TOTAL DEL PRESSUPOST PREVENTIU
21.718.192,14
=================================================

PRESSUPOST ECONÒMIC D'INGRESSOS
RESUM PER CAPÍTOLS
I
II
III
IV
V
VII
IX

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Transferències de capital
Passius financers

7.138.604,93
850.000,00
5.168.161,07
3.831.730,61
455.070,00
1.590.500,00
2.684.125,53
------------TOTAL DEL PRESSUPOST PREVENTIU
21.718.192,14
=================================================

PLANTILLA ORGÀNICA I QUADRE DE LLOCS DE TREBALL
DE L'AJUNTAMENT ANY 2008
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PLACES OCUPADES PER FUNCIONARIS DE CARRERA
a) FUNCIONARIS DE CARRERA AMB HABILITACIÓ NACIONAL
Cos nacional
1. Secretari
2. Interventor

A 30 Ramon Oriol
A 30 Vacant

b) FUNCIONARIS DE CARRERA SENSE HABILITACIÓ NACIONAL
Escala d’administració general
Sub-escala A) Tècnics superiors
3. Tècnic jurídic
4. Tècnic jurídic

A 26 Vacant
A 26 Vacant

Sub-escala B) Tècnics gestió
5. Tècnic grau mitjà
6. Tècnic grau mitjà
7. Tècnic grau mitjà
8. Tècnic grau mitjà
9. Tècnic grau mitjà
10. Tècnic grau mitjà
11. Tècnic grau mitjà
12. Tècnic grau mitjà

B
B
B
B
B
B
B
B

20
20
20
20
20
20
20
20

Anna Puig
Teresa Pou
Francisca Garcia
Boni Sande
Vacant
Vacant
Vacant
Vacant

C
C
C
C
C
C
C
C
C

16
16
16
16
16
16
16
16
16

Neus Lechón
M. Àngels Garcia
Roser Renau
Vacant
Mercè Mesa
Rosa M. Roma
Vacant
Mercè Riera
M. José Navarro

D
D
D
D
D

12
12
12
12
12

Margaret Ripoll
Marta Prat Iglesias
Montserrat Mesa
Margarida Gener
Ana M. Hernández

Sub-escala C) Administratius
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Administratiu
Administratiu
Administratiu
Administratiu
Administratiu
Administratiu
Administratiu
Administratiu
Administratiu

Sub-escala D) Auxiliars
22.
23.
24.
25.
26.

Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar

adm.
adm.
adm.
adm.
adm.
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar

adm.
adm.
adm.
adm.
adm.
adm.
adm.

D
D
D
D
D
D
D

12
12
12
12
12
12
12

Glòria Massagué
Yolanda Garcia
Marta Prat Cruañas
Vacant
Vacant
Vacant
Vacant

A
A
A
A
A

26
30
26
26
26

Pilar Puig
Joan Muntal
Isaac Morist
Vacant
Vacant

B
B
B
B
B
B
B
B

20
20
20
20
20
20
20
20

Carme Puchol
Roser Puig
Dolors Horta
Eva Ribot
Elisenda Ramírez
José Americo Blanco
Vacant
Vacant

Escala d’administració especial
Sub-escala A) Tècnics
a) Tècnics superiors
34.
35.
36.
37.
38.

Advocat Serveis Tècnics
Economista
Tècnic RRHH
Arquitecte
Enginyer

b) Tècnics mitjans
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Tècnic grau mitjà
Tècnic grau mitjà
Assistenta social
Assistenta social
Tècnic grau mitjà
Enginyer tècnic
Assistenta social
Tècnic mitjà RRHH

Sub-escala B) Serveis especials
Classe a) Policia local
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Sots Inspector
Sergent
Sergent
Caporal
Caporal
Caporal
Caporal
Caporal
Caporal
Policia
Policia
Policia
Policia
Policia
Policia

C 20 F. Xavier Fernández
C 18 Manuel Morales
C 18 Sergi Boronat
D 16 Primitivo Giménez
D 16 Santiago Fradera
D 16 J. Francesc Guasch
D 16 Jordi Capote
D 16 José Luis Roca
D 16 Rafael Coto
D 12 Vacant
D 12 Sebastià Marmolejo
D 12 José Cárdenas
D 12 Antonio Forés
D 12 Narcís Acedo
D 12 Jordi López
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62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

Policia
Policia
Policia
Policia
Policia
Policia
Policia
Policia
Policia
Policia

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Francisco Pérez
Marcel Fradera
Leticia Hernández
Ricardo Castro
Cristóbal Navarro
Xavier Bornes
Angel Garcia
J. M. Grimas
Pablo Mañas
Abel Morón

Classe b) Personal d’oficis
72. Paleta

D 12 Francisco Ramírez

TOTAL: 72 llocs de treball reservats a funcionaris de carrera
PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIX
1. Joan Pujals
2. Joan Urrútia
3. Andreu Gómez
4. Alejandro Delgado
5. Sandra March
6. Vacant
7. Vicenç Argemí
8. Juan Ramos
9. Vacant
10. Antoni Tortosa
11. Argimiro Ferrero
12. Fulgencio Peña
13. José Luís Parada
14. José Luís García
15. Rafael Coto
16. Rosa Martínez
17. Conxita Molist
18. Carmen Perea
19. M. Antònia Vilarrodona
20. Francisca Garcia
21. Ana Maria Navarrete
22. Paulo Jiménez
23. Sílvia Cantallops
24. Quim Colominas
25. Esther Prat
26. Josep M. Abril
27. Marta Miralles
28. Lluís Garcia
29. Mercè Vallicrosa
30. Anna M. Codina
31. Noemí Alcázar

B 20 Tècnic grau mitjà
D 12 Oficial 1a electricista
D 12 Auxiliar administratiu
E 10 Vigilant zona blava
D 12 Auxiliar administratiu
E 10 Agutzil
E 10 Peó jardiner
E 10 Peó obres
E 10 Peó ajudant lampista
E 10 Peó esports
E 10 Peó esports
E 10 Peó esports
E 10 Peó esports
E 10 Peó esports
D 12 Oficial 1a paleta
D 12 Treballadora familiar
D 12 Treballadora familiar
D 12 Treballadora familiar
B 20 Mestre Escola d’adults
B 20 Mestre Escola d’adults
B 20 Mestre Escola d’adults
D 12 Oficial 2a escoles
B 20 Educador social
A 26 Tècnic superior
B 20 Tècnic mig
B 20 Tècnic mig
B 20 Tècnic mig
B 20 Tècnic mig
C 16 Auxiliar biblioteca
C 16 Auxiliar biblioteca
C 16 Auxiliar biblioteca
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32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Agustí Font
Manuel Prado
Antònia Montal
Josep M. Oliveras
Antonio Márquez
F. Ramirez Merino
Jordi Viader
Ricard Parada
Abigail Cartiel
Vacant
S. Cardona
F. Sánchez
Vacant
Teresa Espinàs
José C. Vázquez
Esther Vives
Vacant
Vacant
Vacant
Vacant
Vacant
Vacant
Vacant
Vacant
Vacant
Vacant
Vacant
Vacant
Vacant
Vacant
Vacant

C 16 Tècnic auxiliar informàtica
E 10 Peó cultura
D 12 Auxiliar administratiu
D 12 Oficial jardiner
E 10 Peó medi ambient
D 10 Peó
B 20 Tècnic mig
E 10 Peó
E 10 Peó
E 10 Peó
E 10 Peó
E 10 Peó
E 10 Peó
D 12 Treballadora familiar
E 10 Vigilant zona blava
B 20 Tècnic mig
D 12 Oficial jardiner
D 12 Oficial paleta
B 20 Tècnic mig
D 12 Auxiliar administratiu
D 12 Auxiliar administratiu
D 12 Auxiliar administratiu
D 12 Auxiliar administratiu
B 20 Tècnic mig
B 20 Tècnic mig
C 16 Administratiu
B 20 Tècnic mig
D 12 Oficial electricista
B 20 Arquitecte tècnic
C 16 Administratiu
E 10 Peó

TOTAL: 62 llocs de treball reservats a personal laboral
2. Que el pressupost inicialment aprovat i la plantilla orgànica s'exposin al públic
durant quinze dies, termini durant el qual qualsevol habitant del terme o persona
interessada podrà presentar contra aquest i davant el Ple les reclamacions i
suggeriments que estimi convenients. En el supòsit que no sigui presentada cap
reclamació, l'acord d'aprovació inicial serà elevat a definitiu sense necessitat
d'adopció d'un nou acord.
9. INFORMACIÓ DE LA CORRESPONDÈNCIA REBUDA DES DEL DARRER
PLE ORDINARI.
Es dóna compte al Ple de la següent correspondència rebuda darrerament a
l'ajuntament de Sant Celoni, i la Corporació se’n dóna per assabentada:
9

Una carta de la Confederació d’Agrupacions de Cultura Tradicional
Catalana informant de la celebració de la primera Festa Major de la
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Cultura Tradicional a Catalunya, els dies 21, 22 i 23 de juny al Moll de la
Fusta del port de Barcelona, i convidant-nos a participar-hi.
9

Un escrit de la directora del Servei d’Atenció Primària Granollers-Mollet
del Vallès informant del nomenament del Dr. Carles Badia Sancho com a
nou director de l’ABS Sant Celoni.

9

Un escrit de l’ajuntament de Campins trametent certificat de l’acord del
Ple aprovant el conveni de col·laboració entre els ajuntaments del Baix
Montseny per a la realització d’un estudi d’optimització del transport
públic urbà i interurbà.

9

Una carta de l’alcalde de Granollers, Sr. Josep Mayoral i Antigas,
convidant l’alcalde de Sant Celoni a l’acte institucional que es celebrarà el
proper 31 de maig al Teatre Auditori de Granollers, amb motiu del 70è
aniversari del bombardeig de la ciutat durant la Guerra Civil.

9

Un escrit del cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de
Barcelona, adjuntant una còpia de l’informe sobre la celebració una
marxa ciclista per l’àmbit del Parc Montnegre-Corredor, que transcorrerà
parcialment pel nostre terme municipal.

10. INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDIA I
PER LA REGIDORA DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL MES DE FEBRER DE
2008.
Es dóna compte al Ple municipal de les resolucions dictades per l’Alcaldia i per la
regidora de Seguretat Ciutadana en el mes de febrer de 2008, i la Corporació
se’n dóna per assabentada:
RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES DE FEBRER DE 2008
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6

Aprovar les bases de la convocatòria per a la selecció d’un arquitecte
Retornar un dipòsit urbanístic
Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà
Autoritzar una nova parada del mercat setmanal
Aprovar l’ampliació d’una parada del mercat setmanal
Autoritzar una nova parada del mercat setmanal
Aprovar la despesa pels treballs de correcció d’un llibre
Declarar deserta la licitació del Servei de transport escolar d’activitats educatives
Incoar expedient per possible responsabilitat patrimonial de l’ajuntament
Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà
Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà
Prendre coneixement de l’informe econòmic sobre la gestió del Parc de Nadal
Facilitar a un particular còpia d’un expedient per possible responsabilitat patrimonial de
l’ajuntament
Aprovar el projecte “Sant Celoni s’apunta a reduir residus”
Aprovar les bases de la convocatòria per a la selecció d’un tècnic mig d’Espai Públic
Contractar un tècnic mig per tasques de suport en la redacció projectes tècnics
Autoritzar el canvi de nom dels drets funeraris sobre un nínxol del cementiri
Aprovar les bases del concurs per a la provisió del lloc de treball de Secretaria
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7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
15
15
15

Concedir una bestreta del salari a una treballadora municipal
Aprovar la 2a certificació de les obres d’urbanització del C/Mossèn J. Verdaguer
Contractar una auxiliar administrativa per tasques de suport de la comptabilitat
Aprovar la bonificació del 90% de la taxa escombraries a diversos sol·licitants
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Aprovar la concessió d’una subvenció a una entitat
Aprovar la despesa per subministrament i instal·lació de cablejat al CEIP Pallerola
Aprovar la 3a certificació de les obres d’instal·lació d’un ascensor i adequació de
l’accessibilitat al Casal de la gent gran
Aprovar la 3a certificació de les obres de restauració de la xemeneia de Can Pàmies
Aprovar la 4a certificació de les obres de construcció de l’Escola bressol municipal
Facilitar a un particular còpia dels plànols d’un projecte tècnic
Facilitar a un particular còpia dels plànols d’un projecte tècnic
Encomanar la direcció de les obres d’urbanització d’un tram del vial paral·lel a la C-35
Aprovar les liquidacions de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic
Acordar la despesa pel servei de transport de persones disminuïdes al centre Montsoriu
Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Facilitar a un particular còpia d’un plànol de canalització de gas
Concedir una bestreta del salari a una treballadora municipal
Contractar un tècnic auxiliar pels tallers del Pla Educatiu d’Entorn
Aprovar el compte de gestió recaptatòria realitzada per l’ORGT durant l’exercici 2007
Facilitar a un particular còpia d’un expedient administratiu sancionador
Deixar sense efecte un expedient de l’ORGT per deute en el pagament de l’IBI
Aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació econòmica de la UASU-19
Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques del Pla especial d’equipament
administratiu en sòl no urbanitzable al sector Ca l’Alsina Nou
Incoar expedient per possible infracció de l’Ordenança reguladora de la tinença
d’animals domèstics
Aprovar el projecte de l’Ecofesta
Aprovar el projectes de millora de la gestió de residus al mercat municipal
Aprovar la despesa per al subministrament de 1000 targes T-10 per a la gent gran
Desestimar una sol·licitud de baixa del padró municipal d’escombraries
Facilitar a un particular còpia dels plànols d’un projecte tècnic
Comunicar a l’ajuntament de Campins el cost que li pertoca per les matrícules
d’alumnes a l’Escola de música
Comunicar a l’ajuntament de Fogars de Monclús el cost que li pertoca per les
matrícules d’alumnes a l’Escola de música
Aprovar un contracte de dipòsit a termini amb la Caixa Laietana
Encomanar la direcció facultativa obres d’enllumenat públic del C/ Pau Casals i altres
Denegar la devolució de l’autoliquidació de la taxa per a la instal·lació d’una botiga
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Aprovar el pla de seguretat i salut de les obres d’enllumenat públic del C/ Joaquim
Sagnier i altres
Desestimar una reclamació per no existir responsabilitat patrimonial de l’ajuntament
Desestimar una reclamació per no existir responsabilitat patrimonial de l’ajuntament
Desestimar una reclamació per no existir responsabilitat patrimonial de l’ajuntament
Aprovar les liquidacions de la taxa per tancament de carrers de gener de 2008
Aprovar les bases de la convocatòria d’una plaça d’agent de la Policial Local
Contractar un auxiliar administratiu de suport a l’Àrea d’Entorn
Incoar expedient informatiu per possible inscripció indeguda al padró d’habitants
Declarar la baixa del padró municipal d’habitants de diverses persones
Concedir llicència municipal d’obres a ENDESA
Concedir llicència municipal d’obres a ENDESA
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15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
17
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21

Concedir llicència municipal d’obres a ENDESA
Concedir llicència municipal d’obres a Gas Natural SDG SA
Concedir llicència municipal d’obres a Gas Natural SDG SA
Concedir llicència municipal d’obres a Gas Natural SDG SA
Concedir llicència municipal d’obres a Gas Natural SDG SA
Concedir llicència municipal d’obres a Gas Natural SDG SA
Concedir llicència municipal d’obres a Gas Natural SDG SA
Adhesió a la Plataforma electrònica de contractació de les administracions públiques
Concedir llicència municipal d’obres a TELEFONICA DE ESPAÑA
Aprovar liquidacions de la taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic
Aprovar despesa per treballs d’arranjament de la Carretera del Montnegre i altres
Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Donar per resolt un contracte de lloguer
Concedir una bestreta del salari a un treballador municipal
Concedir llicència municipal d’obres a ENDESA
Concedir llicència municipal d’obres a ENDESA
Retornar un dipòsit urbanístic per gestió de runes
Notificar el tràmit d’audiència en un expedient per possible responsabilitat patrimonial
de l’ajuntament
Prendre coneixement de l’informe econòmic de la gestió del Carnestoltes 2008
Aprovar la liquidació de la taxa de retirada de vehicles de la via pública
Contractar una auxiliar administrativa per a la Secretaria municipal
Contractar una treballadora social per a l’Àrea de Comunitat
Retornar la garantia definitiva pel contracte d’organització del Parc de Nadal
Aprovar la despesa per la renovació de l’assegurança d’un vehicle
Aprovar la despesa per la renovació de l’assegurança d’un vehicle
Aprovar la despesa per la renovació de l’assegurança d’un vehicle
Aprovar la despesa per la renovació d’una assegurança contra incendis
Aprovar la despesa per contractar el treball d’elaboració de les pautes d’anàlisi
funcional de la programació municipal
Aprovar la despesa per adquisició d’elements de senyalització vertical de carrers
Prendre coneixement de l’informe econòmic de la gestió dels tallers trimestrals al
centre cívic les Casetes de la Batllòria
Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola de música en el mes de febrer
Designar els membres del tribunal del concurs oposició de 4 places d’auxiliar adm.
Prendre coneixement de l’informe sobre la venda d’entrades d’una obra de teatre
Concedir una llicència de primera ocupació d’habitatge
Aprovar la contractació d’una obra de teatre
Aprovar la llista d’aspirants per la provisió de 4 places d’auxiliar administratiu
Concedir autorització municipal per col·locar taules i cadires a la via pública
Concedir autorització municipal per col·locar taules i cadires a la via pública
Declarar la caducitat de l’expedient per a l’aprovació del Pla parcial del sector P-21 Les
Ferreries
Designar un tècnic del Consorci de Normalització Lingüística per a la prova de català
del concurs oposició per a la provisió de 4 places d’auxiliar administratiu
Designar un tècnic del Consorci de Normalització Lingüística per a la prova de català
del concurs oposició per a la provisió d’una plaça de peó jardiner
Designar un tècnic del Consorci de Normalització Lingüística per a la prova de català
del concurs oposició per a la provisió d’una plaça de treballadora social
Designar un tècnic de RRHH per formar part del tribunal del concurs oposició per a la
provisió de 4 places d’auxiliar administratiu
Designar un tècnic de RRHH per formar part del tribunal del concurs oposició per a la
provisió d’una plaça de peó jardiner
Designar un tècnic de RRHH per formar part del tribunal del concurs oposició per a la
provisió d’una plaça de treballadora social
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21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
26
26
26
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

Designar els tècnics que han de formar part del tribunal del concurs oposició per a la
provisió d’una plaça de peó jardiner
Designar els tècnics que han de formar part del tribunal del concurs oposició per a la
provisió d’una plaça de treballadora social
Aprovar la llista d’aspirants a la selecció d’un delineant per a l’Àrea d’Entorn
Aprovar la llista d’aspirants a la selecció d’un peó jardiner
Aprovar la llista d’aspirants a la selecció d’un treballador social
Aprovar la liquidació corresponent al 3r trimestre de 2007 del cànon per
subministrament d’aigua potable
Donar de baixa de la comptabilitat municipal la partida de subvencions per a Plans
d’ocupació
Autoritzar a ERC per a la utilització de la biblioteca per celebrar un acte electoral
Aprovar la 2a certificació de les obres de demolició i arranjament de l’àmbit de la Força
Aprovar la 5a certificació de les obres de construcció l’Escola bressol municipal
Contractar una administrativa per a l’Àrea de Comunitat
Encomanar la direcció facultativa de les obres d’enllumenat del C/ Sant Josep i altres
Concedir llicència municipal d’obres a Gas Natural SDG SA
Concedir llicència municipal d’obres a Gas Natural SDG SA
Concedir llicència municipal d’obres a Gas Natural SDG SA
Aprovar la liquidació de desembre del servei de retirada de vehicles de la via pública
Retornar un dipòsit urbanístic i un dipòsit per gestió de runes
Considerar justificat l’atorgament d’una subvenció
Considerar justificat l’atorgament d’una subvenció
Aprovar la despesa pels treballs d’atenció psicològica del Servei a la dona
Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Autoritzar el canvi de nom dels drets funeraris sobre un nínxol del cementiri
Contractar un oficial electricista per a la millora de l’enllumenat públic
Aprovar la despesa per al pagament de nòmines del mes de febrer 2008
Concedir gratificacions al personal laboral i funcionari en la nòmina de febrer 2008
Concedir una llicència municipal per a la tinença d’un animal potencialment perillós
Anul·lar una liquidació per reserva de la via pública
Atorgar un complement de productivitat a diferent personal en la nòmina de febrer
Comunicar l’informe d’una activitat emès per l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada
Retornar la garantia definitiva diposita amb motiu del contracte d’enllumenat públic del
C/ Les Valls i altres
Revocar la baixa de diverses persones en el padró municipal d’habitants
Autoritzar una reserva de la via pública
Aprovar una liquidació de la taxa per ocupació de la via pública
Aprovar la revisió del preu del contracte de gestió dels serveis de recollida de residus i
neteja viària
Aprovar la liquidació corresponent al mes de gener de 2008 del servei de retirada de
vehicles de la via pública
Aprovar la contractació d’un espectacle
Prendre coneixement de l’informe econòmic de la gestió de l’Àrea de Comunitat
Donar de baixa de la comptabilitat la partida corresponent a la subvenció per Plans
d’ocupació del programa “El Tritó”
Retornar una subvenció a la Direcció General de Participació Ciutadana per renuncia
Aprovar la liquidació provisional del cànon variable 2007 del contracte de gestió del
servei complex esportiu “Sot de les granotes”
Autoritzar el canvi de titularitat d’un bar
Aprovar la relació de factures número F/2007/17
Desestimar una reclamació per no existir responsabilitat patrimonial de l’ajuntament
Desestimar una reclamació per no existir responsabilitat patrimonial de l’ajuntament
Aprovar la despesa per a la renovació d’una assegurança d’incendis i robatori
Aprovar la despesa pel subministrament de fitons d’elastòmer per reduir l’amplada de
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28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

carrils a determinades vies del municipi
Facilitar a un particular l’accés a un expedient d’activitats
Designar un tècnic del Consorci de Normalització Lingüística per a la prova de català
del concurs oposició per a la provisió d’una plaça de peó d’esports
Designar un tècnic de RRHH pel formar part del tribunal del concurs oposició per a la
provisió d’una plaça de peó d’esports
Designar dos tècnics experts per formar part del tribunal del concurs oposició per a la
provisió d’una plaça de peó d’esports
Renunciar a la part no justificada de la subvenció per contractar un agent d’ocupació i
desenvolupament local
Concedir una llicència municipal d’obres a Gas Natural SDG SA
Aprovar l’estudi elaborat per SOREA SA per a la previsió de despeses de l’estació
depuradora d’aigües residuals, any 2008
Aprovar la llista d’aspirants admesos en el concurs oposició per a la provisió d’una
plaça de peó d’esports
Desestimar una reclamació per no existir responsabilitat patrimonial de l’ajuntament
Desestimar una reclamació per no existir responsabilitat patrimonial de l’ajuntament
Autoritzar l’ocupació de la via pública per part d’una parada al mercat setmanal
Donar de baixa una autorització de venda al mercat setmanal
Donar de baixa una autorització de venda al mercat setmanal
Donar de baixa una autorització de venda al mercat setmanal
Donar de baixa una autorització de venda al mercat setmanal
Donar de baixa una autorització de venda al mercat setmanal
Aprovar la despesa pel subministrament de 4 gàbies per emmagatzemar taules i
cadires de l’Àrea d’Espai Públic
Contractar una monitora pel servei de canguratge de fills de dones nouvingudes
assistents als cursos de català
Contractar un coordinador pel nou pla de manteniment del camp municipal d’esports
Contractar una tècnica auxiliar per a l’emissora de ràdio municipal
Contractar un oficial paleta per realitzar l’arranjament de carrers del municipi
Contractar un peó de suport en el manteniment del camp municipal d’esports
Acceptar la renúncia a la instal·lació d’una oficina tècnica d’arquitectura
Aprovar la liquidació del pressupost de l’ajuntament corresponent a l’exercici 2007
Concedir una llicència de primera ocupació d’habitatge
Aprovar la llista d’aspirants a la selecció temporal d’una treballadora social
Retornar un dipòsit urbanístic i un dipòsit per gestió de runes

RESOLUCIONS DICTADES PER LA REGIDORA DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL
MES DE FEBRER DE 2008
18 Resolució incoació zona blava
18 Resolució incoació 9990
18 Resolució proposta sanció

0010/2008
0011/2008
0012/2008

11. DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS URGENTS DE PERSONAL
REALITZADES PER L'ALCALDIA EN EL MES DE FEBRER DE 2008.
Durant el mes de febrer de 2008, i per raons de màxima urgència, l’Alcaldia ha
procedit a la contractació del personal que es descriu a continuació:
Febrer 2008
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-

Un tècnic mig de suport en la redacció de projectes tècnics i informació de
llicències urbanístiques;
Una auxiliar administrativa de suport a l’Àrea d’Economia;
Un tècnic auxiliar per realitzar el servei dels tallers d’estudi assistit del Pla
Educatiu d’Entorn, curs 2007-2008;
Un auxiliar administratiu per realitzar tasques d’adequació d’arxiu,
planejament i gestió urbanística;
Una auxiliar administrativa per realitzar tasques d’organització de l’oficina
de la Secretaria municipal;
Una treballadora social per atendre el treball comunitari amb la gent gran i
la tasca que genera la Llei de dependència;
Una administrativa per realitzar l’adaptació del XISSAP a la documentació
de serveis socials;
Un oficial electricista per al manteniment de l’enllumenat públic;
Un coordinador per realitzar suport a l’aplicació del nou pla de manteniment
del camp municipal d’esports;
Una monitora per realitzar el servei de canguratge de fills petits en edat no
escolar per l’assistència de dones nouvingudes als cursos de català;
Un tècnica auxiliar per a l’emissora municipal de ràdio;
Un oficial paleta per realitzar l’arranjament de carrers del municipi;
Un peó de suport en el manteniment del camp municipal d’esports.

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 el mes de febrer de 2008, i la Corporació se’n dóna per assabentada:
Febrer 2008
Ester Artigas Alentà
Laura Bassols Tayeda
Daniel Aránega Zamora
Marc Gallardo Tebar
M. Àngels Berenguer Puig
M. Isabel Roldan Cuenca
Immaculada Broncano Atencia
Juan Luis Rodríguez Aguilar
Sergi Travessa Danés
Ana Xamaní Vilafort
Gemma Pascual Pou
Luis Molina Montalvo
Pere Purrà Herbera

Tècnic mig
Auxiliar administrativa
Tècnic auxiliar
Auxiliar administratiu
Auxiliar administrativa
Treballadora social
Administrativa
Oficial electricista
Coordinador
Monitora
Tècnica auxiliar
Oficial paleta
Peó

12. PRECS I PREGUNTES.
Precs que formula el grup municipal del PSC
9

El Sr. Castaño diu que, en l’explicació de vot del pressupost de 2008 s’ha
fet referència a l’alienació de terrenys municipals. Voldria aclarir –diu-
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que les últimes parcel·les que es va vendre l’ajuntament no procedien del
10% d’aprofitament mig i, per tant, podien ser venudes amb tota legalitat
i així ho va disposar l’ajuntament. Gràcies a això ha estat possible
realitzar algunes inversions sense necessitat d’incrementar l’endeutament
del municipi. D’altra banda, però, l’ajuntament també ha fet créixer el seu
patrimoni amb l’adquisició, per exemple, de Can Bruguera i la Unió
Batllorienca a la Batllòria o la Cambra Agrària de Sant Celoni.
Demanaria, doncs, que tinguem clar que, tot i la venda de
terrenys municipals, s’ha augmentat el patrimoni municipal.

9

El Sr. Capote demana que l’ampliació de l’escola Montnegre de la
Batllòria avanci el més ràpid possible i que no hàgim de recórrer a
barracons. I també voldria demanar –diu- que s’aprofiti per fer el
gimnàs pavelló, finançat entre el Departament d’Educació, el
Servei Català de l’Esport i l’ajuntament de Sant Celoni.

Preguntes que formula el grup municipal del PSC
9

El Sr. Capote pregunta al regidor d’Economia per què en la nòmina
de febrer dos treballadors de l’ajuntament de Sant Celoni, en
concret de l’Àrea d’Entorn, van cobrar quasi 3.000 € cada un en
hores extres. A què és degut això?

El Sr. alcalde respon que ja se li passarà la informació més detallada del motiu
d’aquests ingressos.
El Sr. Capote diu que sorprèn aquesta quantitat de quasi 3.000 € en hores
extres...
El Sr. alcalde diu que segur que existeix alguna justificació i ja li farem arribar.
D’altra banda, en referència al prec que s’ha fet abans sobre l’ampliació de
l’escola Montnegre de la Batllòria i la construcció del gimnàs, voldria aclarir que
una de les primeres coses que vam fer com a equip de govern –diu- va ser
reunir-nos als amb els Serveis Territorials del Departament d’Educació i ens va
sorprendre que tant el projecte d’ampliació de l’escola com la construcció del
gimnàs estaven més verds del que ens pensàvem. En el tema del finançament
del gimnàs tothom se’n rentava les mans... Hem fet diferents gestions i s’hi està
treballant intensament per poder-ho tancar.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 23:22 hores de la
nit, i s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en dono fe.
L’alcalde

El secretari
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