ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
DEL DIA 30 D’ABRIL DE 2009

Sant Celoni, 30 d’abril de 2009
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 extraordinària 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 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 de
Sant Celoni i la Batllòria.
<< Bona nit. En primer lloc, –diu- continuem trobant a faltar el nou Reglament
orgànic municipal (ROM). Com ja he manifestat en altres ocasions, considero que
és poc democràtic que en els Plens municipals no es permeti la intervenció del
públic un cop iniciada la sessió. Voldríem demanar que, fins que el nou ROM no
sigui vigent, l'alcalde ens permeti intervenir en el torn de precs i preguntes al final
del Ple (en aquells de caràcter ordinari) i més encara si se'ns fan al·lusions directes
a les que no podem contestar fins al cap de dos mesos. És massa fàcil criticar les
nostres intervencions (i les de tothom que prengui la paraula a l’inici de la sessió),
amb la seguretat que no podrem contestar. Esperem que l'Alcaldia ens ho permeti
fer en el proper Ple ordinari.
En segon lloc, a l'anterior Ple municipal un regidor de l’equip de govern va
acusar la Secció Local d’ERC de fer polítiques “de sofà”. Creiem que aquesta
desafortunada intervenció s’explica perquè el regidor no es va atrevir a contestar
les nostres preguntes. Nosaltres volíem saber com es troba el desplegament del
programari lliure a l'Ajuntament i el regidor va sortir “per petaneres”. Aquesta no
és la manera de governar que es mereix la ciutadania que nosaltres
representem. I no n'hi va haver prou amb això, que encara ens va dir que “per
què ho exigíem, vista l'actuació del regidor d'ERC, Sr. Alsina, en el govern
municipal anterior”. Ja n'estem tips d'aquests arguments! Ens va donar aquesta

1

resposta per no dir que l'Ajuntament no ha fet res en aquest sentit? Quan no es
pot respondre es torna a la cantarella de les actuacions passades... Voldria
recordar que quan era al govern el Sr. Alsina va crear la pàgina web municipal
amb programari lliure i també va instal·lar aquest programari als ordinadors d'ús
públic del Punt d'atenció ciutadana al carrer Campins. Tan difícil seria que alguns
ordinadors que reben els correus de la població celonina tinguessin implantat
l'OpenOffice encara que fos sobre una plataforma Windows? Si així fos, no
caldria que la nostra ciutadania fes servir obligatòriament el Word per
comunicar-se amb l'Ajuntament. Ara ho tornem a preguntar: què ha fet el
govern de CiU per la implantació del programari lliure al municipi? I que no se’ns
respongui “per petaneres”, ni remetent-se a actuacions d’anys anteriors, sisplau!
Tercer. El mateix regidor de l’equip de govern ens va dir que ens hauríem
d'implicar més en la gestió de l'Ajuntament. Per nosaltres, cap problema. Com
direm a l'article de “L’informatiu” municipal de juny: que ens deixin assistir com
a oients a les Comissions informatives i a les Juntes de Govern Local. S'hi
atrevirà aquest govern?
Quart. També es van “tirar pilotes fora” quan vam preguntar sobre la Regidoria
de les Dones. Si vam fer aquesta pregunta no és perquè l'actual govern no faci
res en política de dones. Al contrari, pensem que es fan actuacions interessants.
Si ho preguntàvem és perquè creiem que quan el Ple aprova una moció s’ha de
complir el seu contingut, i en aquest cas no ha estat així. Ni el govern municipal,
ni el grup municipal de la CUP (que va impulsar la moció alternativa a la nostra),
ni el grup municipal socialista (que va proposar fer un estudi sobre la situació de
la dona al municipi) han fet res en aquest sentit. Des d’ERC preguntem: què
estan esperant per tirar-ho endavant?
Cinquè. Ens ha sorprès la rapidesa de la convocatòria d'aquest Ple. Ja sabem que
hi ha temes urgents, però se'ns va enviar l'ordre del dia el dimarts per un Ple de
dijous; no podria enviar-se una setmana abans? D'altra banda, tenim entès que
els Plens extraordinaris són per un o pocs temes, i avui veiem que aquest Ple té
tants punts com un d'ordinari. No s'ha desvirtuat el concepte de Ple
extraordinari?
Sisè. El punt que més destaca en l’ordre del dia d’avui és l'aprovació o no del
pressupost municipal. Aquest és el gran tema. Ens hagués agradat conèixer
l'avantprojecte abans i demano que, de cara a un altre any, se'ns faci arribar el
pressupost amb antelació suficient per correu electrònic, per poder-lo valorar i
formar-nos una opinió. Hi hauria més transparència i democràcia. Ara i aquí,
com que no podem intervenir, estarem amatents per veure quina valoració faran
els diversos partits per justificar el seu vot. Esperem que no es tornin a repetir
errors del passat.
Setè. Finalment, sobre el tema del Consorci per a la gestió de la televisió digital
pública de la demarcació de Granollers, creiem que seria interessant sortir-ne
per dues raons: pel control polític que es pot fer d'aquest mitjà (fet que ara ja es
dóna a Granollers TV, per exemple) i per l'elevat cost que representa formar part
d’aquest consorci, i més encara en l'actual context de crisi.
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Gràcies per escoltar-nos, conclou el Sr. Rubiralta.
Pren la paraula el Sr. Mas i diu que encara no ha rebut la trucada del Sr.
Rubiralta per poder-li explicar amb profunditat quina és la política municipal en
matèria de la societat de la informació. Faré ara una breu explicació –diud’aquest tema, perquè sembla que aquesta és l’única manera de que puguem
mantenir contacte amb els representants de la Secció Local d’ERC.
Si fem memòria, quan vam entrar al govern municipal, la política en relació a la
societat de la informació en aquest Ajuntament era inexistent. Les dues úniques
actuacions que s’havien fet són les que ha citat el Sr. Rubiralta, com se’n podien
haver fet altres, i més enllà del poc o molt èxit que poden haver tingut. En
qualsevol cas, algun dia en podríem fer un debat...
Quan parlem de la societat de la informació, hem de referir-nos a dues grans
qüestions: la infraestructura i els continguts.
A nivell d’infraestructura, l’equip de govern actual ha dut a terme tres grans
actuacions, que a dia d’avui ja estan operatives:
-

Les xarxes WIFI que permeten als ciutadans tenir accés gratuït a Internet
des del carrer.
El préstec d’ordinadors (que sí tenen instal·lat l’OpenOffice).
La possibilitat de tenir connexió a Internet des de casa a preus
assequibles.

Respecte dels continguts, hi estem treballant. Ja li avanço que les preguntes que
vostè ha formulat li seran contestades per escrit. Hi ha hagut algunes qüestions
administratives que han retardat aquestes respostes, però, com veurà, des de fa
dos anys s’està instal·lant l’OpenOffice a tots els ordinadors de l’Ajuntament. No
s’han adquirit noves llicències, però estem parlant amb Localret per veure com
podem seguir fent aquesta transformació.
Per cert, també estem amb conversa amb Localret per fer cursos de formació
interna, que ja s’haurien d’haver fet tres anys enrere, quan a l’Ajuntament
governava el partit del Sr. Rubiralta, però en aquell moment ningú s’ho va
plantejar. També estem parlant de la formació amb el Departament de la
Generalitat de Catalunya responsable d’impulsar la societat de la informació en
el món local i que, curiosament, és un departament governat per ERC i que,
també curiosament, no ofereix cursos de formació en OpenOffice als
Ajuntaments. És estrany que vostè demani una cosa que el seu mateix partit no
fa...
Com li dic, li arribarà l’escrit amb la resposta a les seves preguntes, però està
clar que si es té massa pressa per fer moltes coses, al final no s’acaba fent res,
com va passar en altres moments...
I finalment voldria recordar al Sr. Rubiralta que té el meu número de telèfon,
que pot trucar-me o venir-me a veure quan vulgui o, si ho prefereix, ens podem
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comunicar per correu electrònic, per intercanviar tot tipus d’informació i per a
que ens faci arribar les propostes que tingui.
Intervé el Sr. alcalde i diu que el Sr. Rubiralta ens demana que no mirem
enrere, però quan algú ens exigeix que fem coses que el seu partit no va fer
quan estava al govern i tenia la possibilitat de fer-ho, és obvi que mirem enrere.
No li ha de saber greu, doncs, que fem aquest comentari perquè el que diem és
una realitat...
~~~~~~~~~~
Després d’aquesta intervenció, i atès que ningú més vol fer ús de la paraula, es
dóna inici a la sessió del Ple. Abans, però, el Consistori felicita la regidora Sra.
Vinyets pel recent naixement del seu fill.
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
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 19 de març de 2009,
l’esborrany de la qual s'ha distribuït per correu electrònic a tots els regidors. En no
formular-se cap objecció, per unanimitat dels 17 regidors presents, s'acorda
l’aprovació de la referida acta.
2. ACCEPTACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES AJUDES I NORMATIVA DEL PUOSC
PER A L’ACTUACIÓ ANOMENADA “PAVELLÓ POLIESPORTIU DEL SOT DE
LES GRANOTES”.
El Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni, en sessió de 19 de març de 2009, va
adjudicar provisionalment el contracte per a l’execució de les obres de
construcció del nou pavelló municipal d’esports del “Sot de les granotes” a la
Unió temporal d’empreses constituïda per les mercantils TAU ICESA i
CONSTRUCCIONS DEUMAL SA pel preu de 2.612.727,18 €, IVA no inclòs.
Posteriorment aquesta adjudicació provisional ha quedat elevada a definitiva.
La Junta de Govern Local, en sessió de 18 de març de 2009, va adjudicar
provisionalment el contracte per a la direcció facultativa, per part d’arquitecte,
de les referides obres a la mercantil POMA ARQUITECTURA SL, així com el
contracte per a la direcció facultativa, per part d’arquitecte tècnic, a la mercantil
ARQUITECTURA TÈCNICA INTEGRAL SL. Posteriorment ambdues adjudicacions
provisionals han quedat elevades a definitives.
D’altra banda, el Govern de la Generalitat de Catalunya, per acord
GOV/133/2008, de 22 de juliol, va aprovar el Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya (PUOSC) per a l’any 2008, integrat per diversos programes d’actuació.
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En el marc del Programa general del PUOSC 2008, l’Ajuntament de Sant Celoni
és beneficiari d’una subvenció de 650.000 €, per a l’actuació anomenada
“Pavelló poliesportiu del Sot de les granotes”.
D’acord amb les bases d’execució del PUOSC per al quinquenni 2008-2012, cal
que l’ens beneficiari accepti les ajudes i normativa aprovada per desenvolupar el
Pla, alhora que es designen els directors facultatius de l’obra objecte de
subvenció i es garanteix el seu finançament.
A la vista d’aquests antecedents, a proposta de la Comissió informativa de
Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal
ACORDA:
1. Acceptar la subvenció d’import 650.000 € inclosa en el Programa general del
Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, anualitat 2008, per a l’actuació
anomenada “Pavelló poliesportiu del Sot de les granotes”, així com la normativa
aprovada per desenvolupar el Pla.
2. Considerar garantida la capacitat de gestió administrativa i tècnica d’aquesta
Corporació per a que les obres s’executin amb normalitat i confirmar que la
direcció de les obres serà assumida per les següents persones:
- Director facultatiu: Jordi Espar Gasset (POMA ARQUITECTURA SL)
- Tècnic col·laborador: Joan Vilanova Nogué (ARQUITECTURA TÈCNICA
INTEGRAL SL)
3. Declarar que l’Ajuntament de Sant Celoni es compromet a solucionar, al seu
càrrec exclusiu, qualsevol incidència que sobrevingui abans de l’inici de les obres
o durant la seva execució.
4. Declarar que el projecte tècnic corresponent a aquesta actuació s’ha sotmès a
la tramitació reglamentària i s’ha aprovat amb caràcter definitiu.
5. Declarar que aquesta Corporació disposa en ferm dels terrenys i dels serveis,
així com també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries
per a l’inici i l’execució de l’actuació, així com per a la seva posada en servei.
6. Declarar, de conformitat amb la Intervenció municipal, que en la partida
pressupostària especificada a continuació existeix consignació suficient per
atendre el finançament d’aquesta actuació:
Any del pressupost: 2009
Partida pressupostària: 07.452Z0.62216
7. Comunicar aquests acords al Departament de Governació i Administracions
Públiques de la Generalitat de Catalunya, als efectes de la gestió de la subvenció
atorgada.
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3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L’APARTAT 4 DEL
PACTE 12È DEL CONVENI REGULADOR DE LA “COMUNITAT DE
MUNICIPIS DE LA CONCA DE LA TORDERA”.
El Sr. alcalde explica que es proposa la modificació del conveni signat amb
l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera per mancomunar el servei de grua
municipal. La licitació del nou contracte que s’ha fet recentment comportarà un
cost econòmic superior i es tracta de fixar els barems pels quals es repartirà
aquest cost entre els dos Ajuntaments.
El Sr. Castaño considera positiva la mancomunació del servei de grua. Tant de
bo –diu- que altres municipis de l’entorn també s’hi volguessin adherir, perquè
això ens faria abaratir despeses.
La Sra. Vinyets diu que el grup municipal de la CUP s’abstindrà en la votació
perquè, com ha comentat el Sr. alcalde, la Comunitat de municipis de la Conca
de la Tordera es va crear per al sosteniment en comú de les despeses del servei
de grua municipal. Això no vol dir pas la municipalització del servei de grua (ho
explico –diu- per la gent que ens està escoltant). El que es porta avui a votació
és el repartiment de despeses entre els dos Ajuntaments. El passat 26 de
novembre Autogruas Espinosa SL va renunciar a la prestació del servei i la
Comunitat de municipis va redactar un nou Plec de condicions que ha de regular
el nou contracte, tot millorant-ne les condicions econòmiques. En la licitació del
servei es va tornar a presentar Autogruas Espinosa SL i novament se li ha
adjudicat el contracte per una tarifa fixa mensual de 7.192 € pels primers 75
serveis i 23,30 € pels que sobrepassin aquest límit.
Des de la CUP creiem que aquest era un bon moment per a que l’Ajuntament es
replantegés la possibilitat d’optar per la gestió directa del servei, abandonant la
política d’externalització de serveis amb contractació d’empreses privades. Com
hem dit altres vegades, nosaltres entenem que caldria una gestió directa dels
serveis municipals. En concret, la grua serveix per retirar els vehicles mal
aparcats i, per tant, és una eina imprescindible per garantir la mobilitat dels
vianants i dels vehicles; contribueix a tenir un poble accessible i, precisament
des d’aquesta òptica, per garantir unes polítiques de mobilitat òptimes, qui millor
que l’Ajuntament de Sant Celoni per gestionar de forma directa aquest servei?
Reiterem la idea que ja hem exposat altres vegades de constituir una empresa
de serveis integrals de capital públic que, a part de la gestió de l’aigua, de
l’enllumenat públic, del transport, de la neteja, del manteniment i de
l’urbanisme, es fes càrrec de la gestió directa de la grua municipal, i més quan el
Consistori s’està plantejant la possibilitat de construir un pàrquing municipal.
Amb l’adjudicació del nou contracte a Autogruas Espinosa SL s’ha perdut en part
l’oportunitat de gestionar de forma directa els serveis municipals. Per aquest
motiu ens abstenim en la votació.
El Sr. alcalde explica que abans d’iniciar la licitació del nou contracte,
l’Ajuntament es va plantejar les possibles opcions per gestionar el servei de
retirada de vehicles de la via pública. Es va fer –diu- una valoració econòmica del
cost que podia representar la gestió directa i la gestió indirecta del servei, i
certament existia una diferència important entre les dues opcions. Es va
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considerar que l’opció més viable econòmicament, atesa les dificultats derivades
de l’actual crisi econòmica, era mantenir el mateix sistema de gestió indirecta
del servei, amb un cost econòmic molt inferior. Cal tenir present que, al final, el
preu del servei s’ha de repercutir en la taxa que paguen els ciutadans per la
retirada del vehicle, que ja és prou alta. La gestió directa del servei, tot i buscar
formules que disminuïssin al màxim les despeses, seguia representant un cost
força elevat. Es va considerar, per tant, que la gestió indirecta era la millor
opció, i més quan fins al moment havia donat bons resultats. Des del punt de
vista de la CUP, la gestió directa sempre suposa un millor servei, però jo entenc
que no sempre és així. Una gestió indirecta pot donar un servei perfecte i ocupar
laboralment a moltes persones, malgrat que no siguin funcionaris. I, des del
punt de vista de la gestió interna, en alguns casos facilita bastant el
funcionament del servei atesa l’especialització que requereixen algunes tasques.
La Sra. Vinyets diu que l’informe que se’ls ha lliurat en el que es valoren
econòmicament les dues fórmules de gestió del servei de grua parteix de la idea
que per a una gestió directa caldria contractar 5 noves persones. El que
nosaltres estem plantejant, i el que sempre venim reclamant, -diu- és la creació
d’una empresa municipal de gestió de serveis globals, no només del servei de
grua, sinó que s’ocupés també de la gestió del pàrquing municipal, del control de
les zones blaves, etc. Amb aquesta opció segurament els costos no serien tan
elevats i ens sortirien més els números. D’altra banda, és veritat, com deia el Sr.
alcalde, que l’externalització de serveis genera llocs de treball, però són moltes
vegades llocs de treball precaritzats.
El Sr. alcalde diu que el fet de tenir una empresa púbica de gestió de serveis
podria reduir les despeses generals de gestió i les despeses administratives, però
no així el cost directe de la prestació del servei.
Després d’aquestes intervencions i atès que
En data 8 de març de 2005 es va signar un conveni per a la constitució d’una
Comunitat de municipis entre els Ajuntaments de Sant Celoni i de Santa Maria
de Palautordera, anomenada “Comunitat de municipis de la conca de la
Tordera”, per al sosteniment en comú de les despeses generades pel servei de
retirada de vehicles de la via pública.
El passat 29 de gener d’enguany el consell de la Comunitat de municipis va
aprovar una proposta de modificació de l’apartat 4 del pacte 12è del conveni
subscrit entre els dos ajuntaments, i que fa referència a la imputació de
despeses i al repartiment de costos entre els dos municipis amb motiu de la
prestació del referit servei.
La nova redacció de l’apartat 4 del pacte 12è del conveni diu textualment:
<< 4. Les despeses de la comunitat s’imputaran a cada secció
pressupostària, d’acord amb les regles següents:
a) Si el nombre de serveis durant un mes natural es igual o inferior a 75,
l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera abonarà, amb independència
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dels serveis que realitzi, la part proporcional corresponent a 8 serveis,
mentre que la part que correspongui als 67 serveis restants, serà abonada
íntegrament per l’Ajuntament de Sant Celoni.
b) Si el nombre de serveis durant un mes natural es superior a 75, els
Ajuntaments satisfaran l’import que correspongui al servei de la manera
següent:
i. L’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera abonarà els següents
imports:
1. Si realitza 8 serveis o menys, abonarà igualment la part
corresponent a 8 serveis, a raó de 82,62 Euros, més l’IVA
corresponent, cada servei.
2. Tots aquells serveis que realitzi per sobre de 8 i fins a 15,
abonarà els serveis efectivament realitzats, a raó de 20 Euros, més
l’IVA, per cada servei.
3. Tots aquells serveis que realitzi l’Ajuntament de Santa Maria de
Palautordera en un mateix mes, que excedeixin de 15, seran
abonats per aquell Ajuntament a raó de 82,62 Euros, més l’IVA per
cada servei.
ii. L’Ajuntament de Sant Celoni abonarà els següents imports:
1. Si el nombre de serveis durant un mes natural es igual o inferior
a 75, L’Ajuntament de Sant Celoni abonarà la part que correspongui
a 67 serveis, a raó de 82,62 Euros, més l’IVA corresponent, cada
servei.
2. De tots aquells serveis que es realitzi per sobre de 75, i que no
corresponguin ser abonats a Santa Maria de Palautordera (es a dir,
aquells no compresos en els apartats 2 i 3 del punt i) precedent),
seran satisfets per l’Ajuntament de Sant Celoni, a raó de 20 Euros,
més l’IVA, per cada servei.
Les fórmules estipulades en aquest pacte seran revisades al cap d’un any
de la seva entrada en vigor, a fi i efecte d’ajustar-les, si escau, al nombre
real de serveis que realitzi cadascun dels Ajuntaments que conformen la
Comunitat.
A més, els imports aquí consignats com a corresponents al preu de cada
servei, s’hauran d’incrementar anualment amb l’IPC que correspongui
d’acord amb el contracte i les disposicions de la LCSP. >>
L’expedient instruït per a la modificació de l’apartat 4 del pacte 12è del conveni
regulador de la “Comunitat de municipis de la Conca de la Tordera”, s’ha exposat
al públic a la Secretaria de l’Ajuntament de Sant Celoni pel termini de 20 dies
hàbils, prèvia inserció del corresponent edicte al Butlletí oficial de la província de

8

Barcelona número 53, annex I, de 3 de març de 2009 i al tauler d’anuncis de la
Corporació.
En el termini d’exposició pública de l’expedient no s’ha rebut a l’Ajuntament de
Sant Celoni cap al·legació ni suggeriment al respecte.
A la vista d’aquests antecedents, a proposta de la Comissió informativa de
Serveis Comunitaris, per 15 vots a favor de les senyores Lechuga, Costa, Miracle
i de la Encarnación i dels senyors Deulofeu, Cuminal, Mas, Negre, Perapoch,
Castaño, Arenas, Capote, Bueno, Casado i Vega, i 2 abstencions de la senyora
Vinyets i del senyor Ventura, el Ple municipal ACORDA:
1. Aprovar la modificació de l’apartat 4 del pacte 12è del conveni subscrit en
data 8 de març de 2005 entre els Ajuntaments de Sant Celoni i de Santa Maria
de Palautordera per a la constitució de la “Comunitat de municipis de la Conca
de la Tordera”, modificació que fa referència a la imputació de despeses i al
repartiment de costos entre els dos municipis pel servei de retirada de vehicles
de la via pública.
2. Publicar aquest acord al Butlletí oficial de la província, al Diari oficial de la
Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de la Corporació, tal com estableix
l’article 125.5 del Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya
3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, per al
seu coneixement.
4. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE
L'ORDENANÇA FISCAL NUMERO 16, REGULADORA DE LA TAXA PER LA
RETIRADA I IMMOBILITZACIÓ DE VEHICLES.
El Sr. alcalde explica que, relacionat amb el punt anterior, es porta a votació la
modificació de la taxa per la retirada de vehicles de la via pública i trasllat a un
dipòsit municipal, d’acord amb els nous preus del contracte del servei de grua.
El Sr. Castaño diu que en el darrer Ple municipal el seu grup va demanar que
aquest tema quedés sobre la taula per tal de poder analitzar l’estudi que s’ha fet
sobre les possibles modalitats de gestió del servei i veure si altres opcions
podien resultar més interessants de cara al cost de la taxa. Nosaltres creiem –
diu- que pot ser més avantatjós per a l’Ajuntament gestionar determinats
serveis de manera directa, però també creiem que d’altres serveis és més útil
que es prestin per part d’empreses especialitzades, per diverses raons: per una
qüestió d’economies d’escala, per l’experiència que poden tenir les empreses,
per la inversió que requereixen determinats serveis, etc. En el cas de la grua, cal
tenir present que és un servei que s’ha de donar 24 hores al dia durant els 365
dies de l’any. Pensem que la gestió indirecta d’aquest servei és la millor opció
que es podia prendre, i més si es fa de forma mancomunada amb l’Ajuntament
de Santa Maria de Palautordera, com vam decidir nosaltres en el seu moment.
D’acord amb l’estudi de la Policia Local, aquesta és la millor manera de limitar i
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minvar els costos directes del servei, que després s’han de repercutir sobre els
veïns mitjançant la corresponent taxa. Votarem a favor de la modificació de la
taxa perquè entenem que l’infractor ha de pagar el cost del servei en la seva
totalitat. No creiem que la taxa s’hagi de reduir i que la resta de ciutadans hagin
d’assumir-ne part del cost.
La Sra. Vinyets recorda al Sr. Castaño que molts Ajuntaments governats pel PSC
han optat per gestionar directament el servei de grua municipal. És el cas de
Barcelona o d’Esplugues, per exemple. Ja sé –diu- que són municipis grans, però
hi ha municipis més petits que també ho fan. Sempre es pot prestar el servei de
manera directa, si existeix la voluntat política de fer-ho...
El grup municipal de la CUP s’abstindrà en la votació d’aquest punt perquè, en
primer lloc, estem parlant d’incrementar la taxa per la retirada de vehicles de 83
a 98 € en horari diürn i de 94 a 112 €, en horari nocturn i en dies festius; i pels
enganxaments sense desplaçament, es passaria 44 a 55 € en horari diürn, i de
55 a 65 en horari nocturn i dies festius. Fa escassament 4 mesos, en el Ple 11 de
desembre de 2008, ja vam aprovar l’increment d’aquesta taxa i entenem que,
pel poc temps transcorregut, no hi ha prou elements que justifiquin una altra
pujada, si no és únicament i exclusiva el fet que en la licitació del nou contracte
s’ha incrementat el preu per fer-lo més atractiu per a l’adjudicatari.
Entenem –continua la Sra. Vinyets- que aquest increment de la taxa no va
encarat a generar dinàmiques més bones en matèria de mobilitat, sinó que la
seva finalitat és recaptatòria. Precisament, en el mateix informe del director de
l’Àrea de Seguretat Ciutadana que s’acompanya a l’expedient per a la
modificació d’aquesta Ordenança fiscal, es diu que potser el fet d’incrementar
tant la taxa pot tenir efectes negatius a l’hora de fer polítiques pro-actives en
matèria de mobilitat. L’informe també diu que amb unes taxes més ajustades es
podria plantejar l’ús del servei per a la realització de campanyes de
sensibilització i disciplina viària, actuacions que no són tan propícies amb taxes
més elevades. Així mateix, s’indica que el fet de tenir unes taxes tan altes pot
fer que el mateix Consistori sigui procliu a reduir els supòsits d’utilització del
servei. Veiem, doncs, que aquest increment de les taxes té més aviat una
finalitat recaptatòria, en comptes de vetllar per polítiques de mobilitat, que és al
què s’ha de destinar el servei de grua municipal. Per això, el nostre vot és
l’abstenció.
El Sr. alcalde diu que voldria aclarir alguna de les coses que s’han dit i que són
errònies. En la modificació de la taxa per la retirada de vehicles –diu- no ens
mou cap voluntat recaptatòria. És a dir, el cost del servei s’equilibra mitjançant
la taxa que es recapta, però aquesta taxa no genera recursos addicionals per a
l’Ajuntament. D’altra banda, la grua no és un servei que tingui per objectiu
resoldre problemes de mobilitat i, repeteixo, la taxa per la retirada de vehicles
no té una finalitat recaptatòria. També voldria aclarir que l’Ajuntament no ha
propiciat una nova licitació del contracte del servei de grua per beneficiar a
ningú, com sembla que s’hagi volgut insinuar per part de la CUP...
La Sra. Vinyets diu que en cap moment ha volgut dir això.
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El Sr. alcalde explica que l’adjudicatari del contracte, que venia prestant el servei
de grua des de feia anys, va manifestar la seva voluntat de deixar-ho perquè,
segons semblava, tenia una oferta laboral millor. Ens va demostrar clarament,
tot aportant informació, que no li sortia a compte econòmicament continuar
prestant aquest servei les 24 hores dels 365 dies de l’any.
Considero que, quan una Administració té adjudicada la gestió indirecta d’un
servei i el contracte no és viable, cal revisar la situació. Així ho vam fer en
aquest cas i vam veure que realment el preu de licitació s’havia fixat molt baix.
Es va creure oportú revisar el cost que havia de tenir la prestació del servei, per
evitar aquesta situació de precarietat. Vam recollir informació d’altres municipis i
es va veure que la gestió directa podia ser econòmicament viable en municipis
més grans perquè amb el mateix vehicle i el mateix conductor es fan molts més
serveis, però això no passa en municipis com Sant Celoni o Santa Maria de
Palautordera, on el nombre de vehicles retirats no és tan alt (ni pretenen que ho
sigui, més enllà de donar resposta a les necessitats que es produeixin). Per tant,
es va creure adequat tornar a licitar el contracte amb un preu que permetés
equilibrar les despeses. Es va fer una licitació oberta i el fet que es presentés
una sola oferta indica que el preu del contracte segueix essent econòmicament
ajustat i no està gens per sobre del valor real del servei; si fos així, segurament
s’haurien presentat altres licitadors.
Com ja he dit –continua el Sr. alcalde- no hi ha cap voluntat recaptatòria en la
modificació de la taxa per la retirada de vehicles. Simplement, l’increment es
justifica perquè s’intenta equilibrar el cost del servei, en funció del nombre de
vehicles retirats. Si ens comparem amb altres municipis, la majoria tenen preus
molt similars, amb petites variacions. Hi ha ben poques diferències perquè, més
o menys, tots estem en la mateixa situació.
La Sra. Vinyets diu que potser s’ha explicat malament, però en cap moment volia
insinuar que es volgués beneficiar ningú. Únicament –diu- he posat sobre la
taula que existeix també l’opció de no repercutir el 100% del cost del servei
sobre el ciutadà i que l’Ajuntament n’assumeixi una part. Sembla que no es vol
optar per aquesta possibilitat, malgrat que només fa quatre mesos que vam
aprovar les noves Ordenances fiscals.
El Sr. alcalde indica que, jurídicament, el propòsit d’una taxa és cobrir les
despeses que comporta un determinat servei. Si estic equivocat, que el Sr.
secretari em corregeixi –diu-. I, si ho valorem èticament, no té massa sentit que
una part del cost de retirar un vehicle mal aparcat hagi de ser assumit per tots
els ciutadans...
Després d’aquestes intervencions i atès que
L’Àrea de Seguretat Ciutadana ha efectuat una proposta relativa a la taxa a
cobrar pel servei de retirada de vehicles de la via pública i trasllat a un dipòsit
municipal, d'acord amb les previsions de costos del Plec de condicions regulador
de la contractació del referit servei.
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El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix en els seus articles 15 a 19
el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals
reguladores dels tributs locals.
Vista la memòria/proposta de l'Àrea de Seguretat Ciutadana i l'estudi econòmic
que la mateixa conté, es considera que la proposta més adequada és repercutir
íntegrament el cost del servei als infractors, sense que el mateix hagi de ser
suportat per la generalitat del veïnat.
Amb les tarifes que es proposen es dóna compliment a l’article 24.2 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en el sentit que l’import estimat de la
taxa per la prestació d’un servei o la realització d’una activitat no pot excedir, en
el seu conjunt, del cost real o previsible del servei o activitat de què es tracti.
Vist, així mateix, l’informe emès per l’interventor accidental.
Malgrat que aquesta proposta es va deixar sobre la taula en el Ple de 19 de març
de 2009, l’equip de govern considera que les tarifes que es proposen són
coherents i adequades per cobrir el cost del servei.
Per tot això, a proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per
15 vots a favor de les senyores Lechuga, Costa, Miracle i de la Encarnación i dels
senyors Deulofeu, Cuminal, Mas, Negre, Perapoch, Castaño, Arenas, Capote,
Bueno, Casado i Vega, i 2 abstencions de la senyora Vinyets i del senyor
Ventura, el Ple municipal ACORDA:
1. Modificar el quadre de tarifes de l'Ordenança fiscal número 16, reguladora de
la taxa per la retirada i immobilització de vehicles a la via pública, amb vigència
a partir de la data de la seva aprovació definitiva, al següent tenor:
Article 4t.- Tarifes
Els drets exigibles són els que es fixen a continuació. El pagament de la present
taxa no exclou, de cap manera, el de les multes que siguin procedents per
infracció de les normes de circulació i policia urbana. L'horari nocturn es
considerarà des de les 20 hores d'un dia a les 8 hores del següent.
A) Per la retirada i trasllat de vehicles al dipòsit municipal mitjançant grua:
Horari nocturn – dies feiners ..................................................112,00 euros
Horari diürn - dies feiners ....................................................... 98,00 euros
Dies festius..........................................................................112,00 euros
B) Per l'enganxament sense desplaçament fins el dipòsit:
Horari nocturn – dies feiners ................................................... 65,00 euros
Horari diürn - dies feiners ....................................................... 55,00 euros
Dies festius........................................................................... 65,00 euros
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La tarifa per enganxament sense desplaçament s'acreditarà un cop les rodes
davanteres o posteriors del vehicle infractor hagin estat aixecades del terra i el
propietari o conductor sol·liciti el desenganxament, el que es farà sempre que
s'hagi satisfet la tarifa abans esmentada.
C) Per la immobilització:
Immobilització i desimmobilització del vehicle.......................... ..16,00 euros
Transcorregudes 24 hores des de la immobilització sense que s'hagi sol·licitat la
suspensió d'aquesta mesura, el vehicle podrà ser retirat amb grua i traslladat a
un dipòsit municipal. En aquest supòsit, únicament serà aplicada la taxa que
correspongui per retirada i trasllat del vehicle o per enganxament, segons el cas.
D) Pel dipòsit de vehicles:
Per cada dia d'estada que excedeixi del de retirada del vehicle, acreditant-se la
taxa a les zero hores del dia següent:
Motocicletes amb o sense sidecar, cotxes d'invàlids, vehicles de tres rodes amb
motor i ciclomotors de dues rodes .............................................. 4,40 euros
Turismes, furgonetes, camions i similars, i qualsevol altre tipus de vehicle de 4
rodes ..................................................................................... 9,40 euros
Queden exempts del pagament d'aquestes tarifes els vehicles robats o objecte
d'utilització il·legítima, circumstància què s'haurà d'acreditar mitjançant
l'aportació de la còpia de la denúncia presentada per la seva sostracció, així com
els que es trobin en els altres supòsits d'exempció previstos en la legislació
vigent sobre trànsit i en les Ordenances municipals de circulació.
2. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord
provisional, així com el text de les modificacions introduïdes a l'Ordenança fiscal,
durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe, en els
termes previstos a l’article 18 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
5. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE
L'ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 24 REGULADORA DE LA TAXA PER LA
PRESTACIÓ DELS SERVEIS I D'ACTIVITATS D'ENSENYAMENT DEL
CENTRE MUNICIPAL D'EXPRESSIÓ.
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El Sr. alcalde explica que es porta a aprovació del Ple la modificació de
l’Ordenança fiscal que regula la taxa pels serveis i les activitats del Centre
municipal d’expressió – Escola de música. Es proposa reduir els preus per a les
famílies nombroses i també per a aquelles famílies que tinguin més d’un fill
cursant els estudis a l’escola.
El Sr. Arenas diu que el grup municipal del PSC voldria introduir algunes
modificacions en el text d’aquesta Ordenança fiscal. En primer lloc, en relació a
la bonificació de la taxa per família nombrosa, -diu- proposem un corrector
econòmic de la bonificació en funció de la renda familiar, de manera que les
famílies nombroses de 3 fills tinguin dret a la bonificació sempre que la renda
familiar no superi els 50.000 € anuals i que les famílies de 4 o més fills tinguin
dret a la bonificació sempre que la renda familiar no superi els 60.000 € anuals.
En segon lloc, també proposem que si 2 germans estan matriculats a l’escola
tinguin dret a la bonificació sempre que la renda familiar no superi els 50.000 €
anuals. Creiem que aquestes esmenes poden ser importants en el context
econòmic actual.
El Sr. secretari indica que caldria votar si s’accepten o no aquestes modificacions
que proposa el grup municipal del PSC.
El Sr. alcalde diu que fins a aquest moment no ha tingut coneixement de la
intenció de presentar aquestes modificacions. Em sembla precipitat –diuprendre ara una decisió al respecte sense haver pogut valorar la repercussió
econòmica d’aquestes esmenes que es proposen. Suggereixo que s’aprovi
inicialment la proposta d’Ordenança fiscal tal i com ha estat redactada i que en el
període d’exposició pública el grup socialista presenti la seva proposta en forma
d’al·legació. Així podríem estudiar-la amb més detall i, si s’escau, incorporar-la a
l’Ordenança fiscal.
El Sr. Castaño diu que, si tots els grups estan d’acord en marcar un topall
d’ingressos familiars per poder tenir dret a les bonificacions, el Ple podria
aprovar les modificacions proposades pel grup socialista i, en el període
d’exposició pública de l’expedient, acabar de parlar-ne i ajustar, en tot cas, les
quantitats.
El Sr. alcalde diu que, al seu parer i aplicant el sentit comú, no troba adequat
presentar el mateix dia del Ple aquesta modificació sense haver-la comentat a la
Comissió informativa prèvia. El més coherent –diu- seria presentar la vostra
proposta en forma d’al·legació, com s’ha fet en altres ocasions, per poder-la
consensuar i incorporar-la a l’aprovació definitiva de l’Ordenança fiscal. De tota
manera, que consti en acta que heu presentat aquesta proposta de modificació.
El Sr. Castaño diu que a la Comissió informativa ja es va comentar que no té
massa sentit que un alumne amb una renda familiar alta tingui dret a una
bonificació només pel fet de pertànyer a una família nombrosa. Aquests diners
es podrien destinar a beques per a alumnes que ho necessitin més. És una
qüestió de justícia social.
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El Sr. alcalde diu que durant tot el temps de govern socialista mai s’ha aplicat
cap topall econòmic a les bonificacions de les taxes i dels impostos... Per no
allargar més la discussió –diu-, podem acordar d’establir uns topalls a les rendes
familiars, però sense marcar uns valors concrets, i acabar d’ajustar els valors en
el període d’exposició pública de l’expedient.
El Sr. Ventura diu que el grup municipal de la CUP també ha vist que, tal com
està formulada la proposta de l’equip de govern, poden beneficiar-se de les
bonificacions famílies amb rendes molt altes. D’altra banda –diu- ens preguntem
quin paper juguen les beques al Centre municipal d’expressió municipal i quin
paper hi juguen les bonificacions. Respecte de la proposta del grup municipal
socialista, veiem que planteja uns topalls per a les bonificacions de la taxa en el
cas de les famílies nombroses i en el cas de més d’un familiar matriculat al
centre. A nosaltres se’ns planteja el dubte de si les bonificacions han de ser
exclusivament per a aquests dos casos. Tenim, doncs, tot un seguit
d’interrogants que no hem pogut resoldre en aquests darrers dies (i que ens
agradaria que ens aclaríssim) i, per això, la nostra intenció és abstenir-nos en la
votació d’aquest punt.
El Sr. alcalde diu que la voluntat de l’equip de govern és intentar ajudar a
aquelles famílies que tenen més necessitats i més càrregues econòmiques, ja
sigui perquè es tracta de famílies nombroses o perquè tenen més d’un fill
matriculat a l’Escola de música. El sistema de beques actual, que tots coneixeu, diu- està molt vinculat al Pla educatiu d’entorn i ha significat un increment del
nombre de nens i nenes que se’n poden beneficiar. Gràcies a aquestes beques
molts alumnes que, per la seva situació social, difícilment podrien plantejar-se
d’anar a aquesta escola, hi poden tenir accés. Si es proposen, però, altres
alternatives, les podem estudiar i valorar. Si us sembla bé, podem aprovar la
proposta, amb el benentès que caldrà buscar uns topalls per a les rendes de les
famílies que optin a les bonificacions, sense fixar uns valors concrets, i en el
període d’al·legacions ho acabem d’ajustar.
El Sr. Castaño diu que si es fa d’aquesta manera i l’equip de govern es
compromet a recollir la filosofia de la proposta socialista en el període
d’al·legacions, el seu grup s’abstindrà en la votació a l’espera de concretar
aquests topalls, abans de l’aprovació definitiva.
El Sr. alcalde diu que, efectivament, l’equip de govern es compromet a aplicar
uns topalls econòmics a les bonificacions d’aquesta taxa. Votem, doncs, la
proposta que figura a l’expedient amb la voluntat de parlar-ne i concretar els
topalls durant el període d’al·legacions, tal com s’ha plantejat.
El Sr. Ventura diu que el grup municipal de la CUP s’abstindrà en la votació, a
l’espera que es compleixi el compromís de l’equip de govern. I voldria aprofitar,
ja que parlem de compromisos –diu-, per recordar que aviat farà un any que en
un Ple municipal la CUP va condicionar el seu vot a les taxes del Centre
municipal d’expressió al compromís de l’equip de govern d’estudiar la viabilitat
de la gestió directa d’aquest servei. Després d’un any, malgrat haver reiterat la
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nostra petició en altres sessions del Ple i haver-ho demanat també per correu
electrònic, encara estem esperant...
El Sr. alcalde diu que el Sr. Ventura ja en coneix els motius. Aquest compromís
s’ha deixat una mica de banda per qüestions de pressió assistencial i perquè a
dia d’avui el contracte de gestió del servei està actiu i és plenament vàlid.
El Sr. Ventura diu que el contracte s’acaba a mitjan d’aquest any i ara és el
moment d’estudiar un possible canvi en la forma de gestió.
El Sr. alcalde diu que, malgrat els estudis i els informes tècnics que es redactin,
acabarà essent una decisió política, i tots n’hem de ser conscients. Sé que en
aquell moment –diu- es va adquirir aquest compromís; el tenim pendent i miraré
que pugueu disposar d’un informe en un espai de temps curt.
El Sr. Ventura recorda que recentment s’ha aprovat la gestió directa de l’Escola
bressol municipal, tal com promovia la CUP. I, malgrat que al principi se’ns va
considerar esbojarrats –diu- per defensar aquesta forma de gestió, ens han
arribat veus agraint que s’optés per la gestió directa perquè ha permès que els
treballadors cobrin uns sous dignes i que el servei es doti d’un personal de
qualitat.
El Sr. alcalde diu que, per contra, a ell li han arribat comentaris sobre els molts
problemes que genera la gestió directa de l’Escola bressol municipal. No estic
gens d’acord –diu- amb que la gestió directa sigui sempre fantàstica, estupenda i
perfecta, i que la gestió indirecta signifiqui fer les coses malament. Tot depèn...
De professionals bons n’hi ha en una forma de gestió i en l’altra. La gestió
indirecta disposa de mecanismes per millorar els aspectes econòmics i, des
d’aquest punt de vista, es poden marcar els sous que es vulgui en el moment de
la licitació. Tot és relatiu. Nosaltres estem contents amb el funcionament de
l’Escola bressol, independentment del sistema de gestió; contents amb els
professionals que presten el servei per la seva vàlua, tot i que no ha estat fàcil la
posada en funcionament de l’equipament (com tampoc no ho hagués estat si
s’hagués optat per la gestió indirecta). Pensem que l’escola està donant un molt
bon servei i esperem que, en el futur, acabi essent un referent a la comarca.
El Sr. secretari aclareix que no queda recollida l’esmena del grup socialista, però
que l’equip de govern es compromet, durant el període d’exposició pública de
l’expedient, a establir un topall en les rendes familiars per accedir a les
bonificacions de la taxa pels serveis i les activitats del Centre municipal
d’expressió – Escola de música.
El Sr. Castaño demana que s’entengui presentada l’esmena a manera
d’al·legació a la proposta d’Ordenança fiscal que s’aprova.
Després d’aquestes intervencions i atès que
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L'Àrea de Cultura ha proposat una modificació de l'Ordenança fiscal número 24,
relativa a la taxa per la prestació dels serveis i realització d'activitats
d'ensenyament al Centre municipal d'expressió de Sant Celoni.
El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix en els seus articles 15 a 19 el
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores
dels tributs locals.
Vista la memòria/proposta de l'Àrea de Cultura i els estudis econòmics obrants a
l’expedient, dels quals resulta que amb les tarifes que es proposen es dóna
compliment a l’article 24.2 de la Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en
el sentit que l’import estimat de la taxa per la prestació d’un servei o la
realització d’una activitat no pot excedir, en el seu conjunt, del cost real o
previsible del servei o activitat de què es tracti.
Vist, així mateix, l’informe emès per l’interventor accidental.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 7 vots a favor
de les senyores Lechuga i Costa i dels senyors Deulofeu, Cuminal, Mas, Negre i
Perapoch, i 10 abstencions de les senyores Miracle, de la Encarnación i Vinyets i
dels senyors Castaño, Arenas, Capote, Bueno, Casado, Vega i Ventura, el Ple
municipal ACORDA:
1. Aprovar el nou redactat de l'article 5 "Beneficis fiscals" de l'Ordenança fiscal
número 24, relativa a la taxa per la prestació dels serveis i realització d'activitats
d'ensenyament al Centre municipal d'expressió de Sant Celoni, al següent tenor:
S'estableixen les següents bonificacions fiscals a la taxa determinada a l'article 6
de l'Ordenança:
15% de descompte per als matriculats que tinguin carnet de família nombrosa.
10% de descompte a partir del segon familiar matriculat fins al primer grau de
consanguinitat (s'aplicarà el criteri de menys a més edat).
2. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text de les modificacions introduïdes a les Ordenances
fiscals, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al
de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe, en els
termes previstos a l’article a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que
estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se
presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
6. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, D’UNA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
DEL PRESSUPOST PRORROGAT PER A L’EXERCICI DE 2009.
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El Sr. Mas explica que es porta a aprovació del Ple una modificació de crèdit del
pressupost prorrogat per a l’exercici de 2009, en la que es preveu la utilització
d’una part del romanent de tresoreria lliure procedent de la liquidació del
pressupost de l’any passat. El romanent és de 826.000 € i en aquesta
modificació de crèdit se n’utilitzen 320.000 € per permetre la incorporació de
diverses despeses puntuals de funcionament, com és la necessitat de llogar un
local per a l’Associació de veïns del Baix Montseny i una nau a Can Pàmies per
traslladar el material de la brigada (a causa de les obres de construcció del nou
Centre de formació a l’antiga nau de Sax Sala), així com el lloguer d’un local per
reubicar els Serveis socials; també s’incorporen en aquesta modificació de crèdit
despeses destinades al Servei d’orientació laboral, al foment de l’ocupació i al
personal de la Policia Local; així mateix, s’ha inclòs la redacció dels projectes de
La Força, del mercat municipal i del pont per a vehicles i vianants sobre la
Tordera, a més d’una partida destinada al pagament del complement de
productivitat dels treballadors (en compliment del conveni col·lectiu). En total,
aquesta modificació de crèdit ascendeix a la quantitat de 320.000 €, i encara
quedarà disponible una part del romanent de tresoreria lliure, pel qual haurem
de vetllar a manera de “salvaguarda” si volem continuar prestant serveis amb la
suficiència financera que es requereix, malgrat la reducció dels ingressos
municipals derivada de l’actual situació de crisi.
Pren la paraula el Sr. Bueno i anuncia que el vot del grup municipal socialista
serà desfavorable a la modificació de crèdit que proposa l’equip de govern. Les
modificacions de crèdit –diu- són una eina útil per poder afrontar determinades
despeses quan el pressupost està esgotat o quan aquestes despeses no s’han
contemplat inicialment al pressupost. Normalment les modificacions de crèdit
s’aproven durant l’últim trimestre de l’any. És totalment incoherent que avui es
porti al Ple (en el següent punt de l’ordre del dia) l’aprovació del pressupost de
2009, que és un dels acords més importants de la gestió municipal, i ara se’ns
proposi una modificació de crèdit per import de 320.000 € per actuacions que es
volen fer a llarg d’aquest any, amb partides relatives al servei d’ocupació laboral,
al personal de la Policia Local i al propi conveni col·lectiu de personal. Nosaltres
considerem que aquestes partides no s’han d’incloure en una modificació de
crèdit, sinó que han d’estar incorporades al pressupost anual, per tractar-se de
prioritats bàsiques.
Veiem que la modificació de crèdit que se’ns proposa contempla una partida de
153.000 € destinada al complement de productivitat dels treballadors municipals
(en compliment del conveni col·lectiu). Nosaltres creiem que tot el tema de
personal s’ha d’incloure al pressupost municipal, en una partida que no només
garanteixi la paga d’assistència del mes de juny, sinó també la de desembre. No
sé si el Sr. Mas ha informat als treballadors de que amb aquesta modificació de
crèdit només es garanteix la paga del mes de juny, però no la de desembre.
Partides tan prioritàries com aquesta s’haurien d’incloure al pressupost i no en
una modificació de crèdit.
A banda d’aquestes incoherències –continua el Sr. Bueno- a l’expedient consta
un informe negatiu de l’interventor municipal en relació a aquesta modificació de
crèdit. I, a més, el grup municipal socialista, que és el grup majoritari en
aquesta Corporació, no ha tingut constància d’aquesta modificació fins a la
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Comissió informativa de dilluns. Per tot això, el nostre vot serà contrari a
aquesta modificació de crèdit.
Pren de nou la paraula el Sr. Mas per respondre a algunes de les qüestions que
s’han comentat. En primer lloc –diu-, l’expedient d’aquesta modificació de crèdit
ha estat a disposició de tothom des de la convocatòria de les Comissions
informatives, que va fer-se a mitjans de la setmana passada. Tampoc és del tot
cert que no en tinguéssiu coneixement anteriorment, perquè us vam comunicar
per escrit que gran part de les propostes al pressupost municipal s’incorporarien
a través d’aquesta modificació de crèdit. Així mateix, no és veritat que les
modificacions de crèdit hagin d’aprovar-se al final de l’exercici o quan ha
transcorregut una part important del pressupost. La modificació del pressupost
prorrogat que portem a aprovació és perfectament correcta. Quan vam aprovar
la liquidació del pressupost de 2008, ja vam explicar que s’havia d’acabar de
finançar una part de les despeses, que no s’havia pogut fer amb la incorporació
de romanents anteriors. En aquell moment també vam dir que havíem de ser
molt curosos amb les despeses, i això és el que estem fent: utilitzar part del
romanent per finançar qüestions molt puntuals, com ara el lloguer transitori de
diversos locals o determinats estudis i projectes tècnics que no es van poder
incorporar a la liquidació del pressupost.
Respecte del conveni col·lectiu dels treballadors municipals, nosaltres tenim
clares quines són les nostres obligacions en matèria laboral. Hem parlat amb el
Comitè unitari de personal per explicar-los que, per poder abonar la paga
d’assistència, no era estrictament necessària la incorporació d’una partida en
aquesta modificació de crèdit, sinó que el pagament quedaria garantit amb
l’aprovació del pressupost de 2009. No obstant, va ser voluntat del Comitè que,
per a una millor visualització i per a més tranquil·litat del personal, s’inclogués
en la modificació de crèdit una partida destinada al pagament del complement de
productivitat.
Les modificacions de crèdit són instruments habituals en tots els Ajuntaments. I,
tal com es va informar al grup municipal socialista, precisament en aquesta
modificació de crèdit s’incorpora una part de les demandes que ens han de
permetre lluitar contra la crisi econòmica, com ara la contractació de personal de
prospecció per al foment de la ocupació, que ha de vetllar per ajudar al Servei
d’orientació laboral. El romanent de tresoreria també ens ha permetre llogar uns
locals fins i tant no es disposi del futur Centre de formació de Sax Sala i poder
incrementar transitòriament els efectius de la Policia Local, per tal de poder
cobrir les baixes i les vacances del personal durant l’estiu.
Potser algunes persones –continua el Sr. Mas- no són prou conscients de la greu
situació que estem travessant. Ens havíem acostumat a tenir més ingressos dels
previstos i a gaudir d’una situació econòmica còmoda. En aquests moments,
però, hem de ser molt curosos i austers a l’hora d’utilitzar correctament el
romanent de tresoreria de l’any passat a manera de “coixí”. Creiem que s’ha
d’utilitzar estrictament per a temes molt necessaris com, per exemple, per poder
fer front al pagament del projecte de la Torre de La Força, actuació que tots
compartim com a positiva.
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La majoria de partides incloses en aquesta modificació de crèdit fan referència a
temes puntuals amb els que tots els grups municipals hi estem d’acord.
L’expedient s’ha donat a conèixer en el període establert, des del mateix
moment de la convocatòria de les Comissions informatives i els tècnics
municipals han estat a disposició de tots els regidors per aclarir qualsevol dubte
al respecte. Des de l’equip de govern entenem que és bo que s’aprovi aquesta
modificació de crèdit perquè ens ha de permetre fer front a pagaments que,
d’una altra manera, s’endarreriran. I això no sembla una bona opció en un
moment de crisi com l’actual. Des de l’Àrea d’Economia estem fent un seguiment
estricte de les factures per tal que es paguin en el menor temps possible i que
tothom pugui cobrar els seus diners abans de 60 dies. Però, per a que
l’Ajuntament de Sant Celoni pugui pagar bé totes les seves factures, necessitem
aprovar la modificació de crèdit del pressupost vigent que avui es presenta al
Ple. Val a dir que l’única manera de poder utilitzar el romanent de tresoreria és
via modificació de crèdit. Repeteixo, l’expedient estava a la vostra disposició des
de la convocatòria de les Comissions informatives i des d’aleshores cap regidor
ha manifestat tenir cap dubte al respecte. Entenc –conclou el Sr. Mas- que amb
aquestes argumentacions he donat resposta a les discrepàncies manifestades pel
grup municipal socialista.
El Sr. Ventura pregunta si realment el romanent de tresoreria només es pot
utilitzar en una modificació de crèdit. No es pot incorporar –diu- al nou
pressupost de 2009?
El Sr. Mas reitera que el romanent de tresoreria només es pot incorporar via
modificació de crèdit. Si estic equivocat –diu- l’interventor municipal ens ho dirà.
El Sr. interventor diu que el romanent s’ha d’utilitzar per incorporar despeses
noves.
El Sr. Mas diu que això és precisament el que estan fent: portar al Ple una
modificació de crèdit que ens ha de permetre la incorporació de noves despeses.
El Sr. Castaño puntualitza que el complement de productivitat dels treballadors,
derivat del conveni col·lectiu, no és cap despesa nova.
El Sr. interventor puntualitza que, un cop aprovada la liquidació del pressupost
de l’any anterior, el romanent de tresoreria s’utilitza per incorporar al pressupost
vigent els compromisos de despesa adquirits anteriorment. No són despeses
noves, sinó despeses no previstes al pressupost.
El Sr. Castaño diu que en el pressupost de 2008 ja existia una partida destinada
al complement de productivitat dels treballadors, en compliment del conveni
col·lectiu. El conveni continua essent vigent i, per tant, al pressupost de 2009 hi
hauria d’haver també forçosament aquesta partida. Es tracta d’un compromís
adquirit amb els treballadors, pel que nosaltres –diu- vetllem i vetllarem.
El Sr. Mas diu que no és estrictament necessari que existeixi una partida al
pressupost municipal destinada al complement de productivitat. Així ho vam
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traslladar al Comitè de personal, el qual va insistir en la necessitat que, de cara
als treballadors, es visualitzés clarament la voluntat de pagar aquest
complement a través de la modificació de crèdit que avui es porta al Ple. Podeu
parlar amb el Comitè o llegir les actes de les reunions per veure que hem
procedit tal com es va pactar.
La Sra. Vinyets diu que ha escoltat l’argumentació del regidor d’Economia Sr.
Mas i, d’una banda –diu-, veiem que aquesta modificació de crèdit contempla
despeses necessàries com són el lloguer d’equipaments i el pagament de
projectes tècnics. Però no ens acaba de quadrar massa que es proposi aquesta
modificació de crèdit del pressupost prorrogat de 2008, quan el següent punt de
l’ordre del dia és l’aprovació del pressupost de 2009. Ja sé que no hem de ser
tan “tecnicistes” a l’hora de prendre decisions, però atès que a l’expedient hi ha
un informe negatiu de l’interventor, el grup municipal de la CUP s’abstindrà en la
votació.
El Sr. Mas explica que en aquesta modificació de crèdit s’utilitza només una part
del romanent de tresoreria i l’informe de l’interventor ve a dir que cal actuar
amb cautela i ser molt curosos amb la utilització d’aquest romanent. L’equip de
govern –diu- és el primer en no voler “estirar més el braç que la màniga”. Val a
dir que encara ens queden 500.000 € de romanent, que ens han de permetre
absorbir una possible disminució dels ingressos respecte de les previsions
inicials. En qualsevol cas, l’interventor fa constar en el seu informe que hem de
ser cautelosos, però voldria deixar clar que en aquesta modificació de crèdit
només s’utilitza una part del romanent; romanent que tenim gràcies a un ingrés
extraordinari obtingut en concepte de l’IBI de l’autopista i també pel fet que
l’any passat no es va gastar el romanent de tresoreria d’anys anteriors perquè ja
prevèiem que 2009 seria pitjor que 2008.
Repeteixo, l’equip de govern és el primer a l’hora de voler ser curós amb la
despesa, però entenem que en aquests moments és necessari utilitzar una part
del romanent en aquesta modificació de crèdit. De tota manera, els grups
municipals no han manifestat cap interès en conèixer la proposta amb més
profunditat, malgrat que l’expedient ha estat ha disposició de tothom des de fa
més de 10 dies. Creiem que les partides que s’incorporen en aquesta modificació
de crèdit són necessàries per continuar exercint les tasques que s’han de dur a
terme en un any difícil i complicat com aquest. Tots voldríem fer moltes més
coses, però no tenim massa marge d’actuació. Desgraciadament, ens ha tocat
governar en un moment difícil econòmicament, i hem de capejar el temporal
com millor puguem, vetllant per una millor eficiència dels serveis municipals.
El Sr. alcalde diu que li sorprenen les postures dels grups de l’oposició,
especialment la manca de justificació del vot negatiu del grup municipal del PSC.
Un vot negatiu que només justifiquen per motius tècnics: que la modificació de
crèdit del pressupost prorrogat de 2008 es porti al Ple simultàniament amb
l’aprovació del pressupost de 2009. Però això ja ens ho ha aclarit l’interventor...
El que es percep d’una manera clara és la voluntat del grup socialista de
bloquejar, de posar pals a les rodes, d’entrebancar aquelles coses que són
necessàries. En cap moment no s’ha posat en qüestió el contingut de la
modificació de crèdit, ni d’aquelles actuacions que es volen finançar amb una
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part del romanent de tresoreria. Només hem sentit argumentacions tècniques,
per dir-ho d’alguna manera. Les partides incloses en aquesta modificació de
crèdit no generen massa dubtes, més enllà que es pugui considerar més o
menys oportú que es presenti abans o després del pressupost. És prou clara,
doncs, quina és la intenció del grup municipal socialista...
Com ha comentat el Sr. Mas, estem immersos en una situació de crisi econòmica
molt complexa, i l’Ajuntament de Sant Celoni, com altres Ajuntaments, està
patint una considerable reducció en els ingressos. Ens cal, doncs, ajustar i vigilar
molt amb les despeses, i gestionar molt bé els recursos de què disposem. En la
meva opinió –diu- el vot negatiu del grup socialista ens mostra la seva voluntat
de no col·laborar per a que les coses tirin endavant, ni per buscar solucions als
problemes que se’ns plantegen, sinó que evidencia el seu propòsit de posar pals
a les rodes i de bloquejar l’aprovació de temes tan importants com aquest.
Intervé de nou el Sr. Mas i, atès que l’argumentació per votar en contra de la
modificació de crèdit és bàsicament tècnica, i donat que la seva tramitació
preveu un període d’exposició pública de 15 dies entre l’aprovació inicial i la
definitiva, proposa que els grups municipals es repensin el seu posicionament,
de manera que es pugui aprovar inicialment la modificació de crèdit i que en el
termini d’exposició pública de l’expedient es resolguin tots els dubtes i es
modifiqui allò que sigui necessari. Crec –diu- que no és voluntat de ningú
paralitzar cap de les partides previstes en la modificació de crèdit i, en tot cas,
podem parlar-ne en el període d’al·legacions. Això ens permetrà fer efectius els
pagaments que tenim pendents i amb els que tots estem d’acord, i en allò que
no coincidim, òbviament es modificarà o es retirarà abans de l’aprovació
definitiva. Ho faig també extensiu al grup municipal de la CUP. Estem oberts a
parlar-ne i entenem que els aspectes tècnics no haurien de ser cap excusa per
paralitzar res. Per això, demano que els grups municipals es repensin el seu vot.
El Sr. Bueno diu que el grup municipal socialista continua pensant el mateix
perquè considera que alguna de les partides bàsiques i prioritàries que incorpora
aquesta modificació de crèdit s’haurien d’incloure al pressupost municipal. Per
aquest motiu –diu- continuem essent del parer que el nostre vot ha de ser en
contra.
El Sr. Ventura diu que el grup municipal de la CUP manté també el seu
posicionament d’abstenció. És veritat –diu- que si nosaltres votéssim a favor es
desencallaria aquesta modificació de crèdit, però també entenem que si el grup
municipal socialista s’abstingués en la votació, l’equip de govern ja tindria el que
vol i la modificació de crèdit resultaria aprovada. En tot cas, no podem votar a
favor d’una cosa que en aquest moment no veiem clara.
El Sr. alcalde indica que no es tracta del que vulgui l’equip de govern, sinó d’allò
que pensem que és bo per a Sant Celoni. Sembla ser, doncs, que les postures
són inamovibles.
Després d’aquestes intervencions i
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Vist l'expedient instruït per a l'aprovació d'una modificació de crèdit en el
pressupost prorrogat per a 2009 per un import de 320.958,99 €, finançat amb el
romanent de tresoreria lliure procedent de la liquidació del pressupost de 2008.
Atès que el romanent de tresoreria lliure pendent d'utilització és de 826.356,68 €, i
només s'utilitza la quantitat de 320.958,99 €, restant pendent d'utilització la
quantitat de 505.397,69 €, quantitat que es considera suficient per fer front a
possibles disminucions en els ingressos previstos en el projecte de pressupost per a
2009 i evitar així un tancament amb romanent de tresoreria negatiu, tal com
resulta de l'escenari que figura a l'informe de l'interventor accidental.
Vista la memòria del regidor d’Economia i els informes a l'efecte emesos per
l'interventor accidental.
Atès allò establert a l'article 217.2 b) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 7 vots a favor
de les senyores Lechuga i Costa i dels senyors Deulofeu, Cuminal, Mas, Negre i
Perapoch, 2 abstencions de la senyora Vinyets i del senyor Ventura, i 8 vots en
contra de les senyores Miracle i de la Encarnación i dels senyors Castaño, Arenas,
Capote, Bueno, Casado i Vega, el Ple municipal DESESTIMA:
1. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit mitjançant concessió de
crèdit extraordinari i suplement de crèdit número 1/2009, al següent tenor:

SUPLEMENT DE CREDIT
09.432A0.22706
09.432Z0.62211
02,111Z0.63209
07.451F0.22706
09.432A0.22706
04.322B0.131
09.444B0.22706
02.432A0.22706
01.121F0.150

Estudis i treballs tècnics
Contracte Can Ramis
Contracte Unió Batllorienca
Estudis i treballs tècnics
Estudis i treballs tècnics
Personal laboral eventual
Estudis i treballs tècnics
Estudis i treballs tècnics
Complement de productivitat
TOTAL

15.300,00
7.200,00
4.200,00
6.235,00
6.216,00
17.500,00
5.600,00
20.827,99
153.170,00
236.248,99

FINANÇAMENT DEL SUPLEMENT DE CREDIT
870.01

Romanent de tresoreria per
finançar suplements de crèdit

236.248,99

CREDIT EXTRAORDINARI
06.322E0.22706
08.222A0.131

Estudis i treballs tècnics
Personal laboral eventual
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21.500,00
25.000,00

07.462D0.202
04.313A0.202
06.111A0.202

Lloguer d'edificis
Lloguer d'edificis
Lloguer d'edificis
TOTAL

16.866,00
18.560,00
2.784,00
84.710,00

FINANÇAMENT DE CREDIT EXTRAORDINARI
870.00

Romanent de tresoreria per
finançar crèdits extraordinaris

84.710,00

2. Exposar al públic l'expedient de la seva raó durant quinze dies hàbils a partir del
següent al de la publicació de l'oportú anunci en el Butlletí Oficial de la Província,
conforme determinen els articles 177 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals. En cas que
durant el referit període no es presenti cap reclamació, l'acord inicial es considerarà
definitivament aprovat.
7. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER
A L'EXERCICI DE 2009.
Pren la paraula el Sr. Mas per fer una breu explicació del contingut del projecte
de pressupost municipal per al 2009 que es porta a aprovació del Ple. Em
centraré –diu- en els aspectes generals, i no en els detalls, per tal de donar a
conèixer a la gent que ens escolta per la ràdio i al públic present a la sala els
grans trets que caracteritzen aquest pressupost, atès que els grups municipals ja
el coneixen des de fa temps.
El primer aspecte a remarcar, i que determina les línies d’aquest pressupost, és
el context econòmic actual: estem immersos en la crisi més profunda dels
darrers 30 anys. Això és conegut per tothom i no cal insistir-hi més. En aquest
context, tots els Ajuntaments ens veiem afectats especialment per una
important disminució dels ingressos derivats de la construcció i d’aquells
procedents d’altres administracions (subvencions i transferències). No es va
millorar el finançament municipal quan es podia haver fet i ara que les altres
Administracions tenen excuses per no donar diners als Ajuntaments, ens toca el
rebre per tots costats. Hem de continuar comptant, doncs, només amb els
recursos de què disposem: els impostos que recaptem i les subvencions que
se’ns puguin atorgar. Davant d’aquesta situació, els Ajuntaments hem de
garantir, com a mínim, la prestació dels serveis municipals bàsics.
En aquest context, el projecte de pressupost municipal per al 2009 ascendeix a
la quantitat de 18.735.233,73 € i, tal com correspon, els ingressos i les despeses
estan anivellats, és a dir, no té dèficit inicial. A grans trets, la distribució de la
despesa corrent és la següent: Comunicació i Participació 284.000 €; Educació
513.000 €; Serveis Socials i Salut Comunitària 1.400.000 €; Cultura i Joventut
2.395.000 €; Esports 500.000 €; Seguretat Ciutadana 1.450.000 €; Transport
Urbà 153.000 €; Administració General i Planificació 3.800.000 €; deute públic
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1.323.000 €; Urbanisme i Medi Ambient 786.000 €; Espai públic 3.385.000 €.
Tot plegat suma una despesa corrent de 16.000.000 €.
Aquesta distribució de la despesa corrent ens permet dur a terme polítiques
municipals a nivell macroeconòmic, amb la següent assignació: atenció a les
persones 42%; Administració General i Planificació 24%; deute públic 8%; i
atenció a l’entorn 26%. Aquests percentatges denoten un increment, d’ençà de
2007, cap a l’atenció a les persones, amb un augment percentual de més del 2%
i una disminució de les despeses estrictament de gestió. Òbviament s’està
incrementant el deute públic i, com veiem, es manté la despesa destinada a
l’atenció a l’entorn.
Pel que fa a la Batllòria, la distribució de la despesa és la següent: atenció a les
persones 700.000 €; Administració General i Planificació 4.368 €; i atenció a
l’entorn 77.000 €. Per la idiosincràsia de la Batllòria, molts dels serveis
administratius no es veuen reflectits a nivell de despesa i això fa que la
distribució s’orienti majoritàriament a l’atenció a les persones, amb un 89%.
Més enllà d’aquests grans trets, -continua el Sr. Mas- una de les principals
característiques del pressupost és la incorporació de propostes de tots els grups
municipals. El procés d’elaboració ha estat llarg. Al desembre de 2008 es va fer
un primer avanç del document i els grups municipals han disposat de molt temps
per fer les seves aportacions. Potser algun grup preferirà fer-ho en el període
d’exposició pública de l’expedient, i ho respectem. La base d’aquest pressupost
és, en gran part, la mateixa del pressupost anterior i es mantenen les
aportacions que els grups municipals van fer en el seu moment. El grup
municipal socialista ha presentat altres propostes, gran part de les quals s’ha
incorporat al pressupost, segurament no amb la magnitud que es voldria, però
cal tenir present que la conjuntura ens condiciona.
Efectivament, el pressupost de 2009 que portem a aprovació està condicionat
per la disminució dels ingressos corrents no finalistes, especialment l’impost de
construccions, amb una disminució respecte l’any passat de 600.000 € i de
1.300.000 € respecte l’any 2007. Això ens condiciona, i molt, la despesa per a
enguany. Malgrat això, es reforça el servei d’atenció a les persones, com he
comentat abans, que s’emporta el 42% de la despesa de tot el pressupost.
Cal destacar també l’entrada en funcionament de l’Escola bressol, amb una
despesa important de 513.000 €, i un increment de la dotació de Serveis socials
de 105.000 € respecte l’any 2008. I val a dir que es mantenen íntegrament tots
els serveis públics que es vénen prestant.
Els eixos prioritaris d’aquest pressupost són l’educació, els Serveis socials,
l’austeritat en la despesa i la modernització de l’Administració. I es manté un alt
nivell d’inversions per poder eixugar algun dels dèficits que venim arrossegant,
motivats especialment pel creixement demogràfic del nostre municipi en els
últims anys.
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Més enllà d’aquests grans números, voldria destacar –diu- que el fons d’ajudes
socials s’incrementa fins a 160.000 € (76.000 € més que al 2008), més del que
s’havia previst al primer esborrany de pressupost que vam preparar al desembre
de 2008, perquè s’han incorporat, precisament, propostes del grup municipal
socialista. En aquest sentit, és de destacar l’increment de les beques, amb uns
percentatges gens menyspreables. També s’estan fent cursos d’orientació laboral
i de suport a emprenedors per tal de facilitar, en la mesura del possible, l’accés a
la feina; i s’està definint el model de formació professional i ocupacional que
volem per quan es disposi del nou edifici del Centre de formació Sax Sala.
D’altra banda, s’han reduït les despeses de publicitat, de protocol i de festes,
perquè entenem que les prioritats han de ser els serveis bàsics, educació i
Serveis socials; i s’estan complint les mesures d’austeritat per front a la crisi,
aprovades pel Ple municipal el passat mes d’octubre.
A més, s’està fent un important treball amb els municipis del Baix Montseny a
nivell de diferents polítiques (ocupació, habitatge, transport públic i,
properament, Cultura) i els esforços estan començant a donar els seus fruits.
Creiem que, atesa l’actual restricció en els diners que tenim per gestionar, no és
qüestió de gastar més, sinó de gastar millor.
Quant a les inversions, continuem amb un nivell alt, a l’entorn dels 20 milions
d’euros. Això no vol dir que enguany es facin inversions per aquest import, sinó
que es posa la primera pedra per a que en els propers anys es vagin
materialitzant inversions per valor de 20 milions d’euros, entre les quals voldria
destacar: l’adquisició de terrenys, el condicionament del pati de l’Escola bressol,
el condicionament de la sala d’actes de la biblioteca, el nou pavelló del Sot de les
Granotes, la restauració de l’ermita de Sant Llorenç de Vilardell, la construcció
de les naus de Can Pàmies i l’aparcament soterrat, entre d’altres. En aquestes
inversions no s’hi inclouen (perquè no és necessari) aquelles que ja consten al
Pla local d’inversió, valorades en 2.900.000 €.
Hi hauria més coses a comentar –conclou el Sr. Mas-, però són qüestions de
detall. En tot cas, donaria per acabada la meva presentació del projecte de
pressupost per al 2009, un pressupost conegut des de fa mesos per tots els
grups municipals, un pressupost auster, condicionat per l’actual situació de crisi,
però, en definitiva, un bon pressupost que, en part, és una mica de tots i que ha
de donar solucions als problemes dels nostres ciutadans en aquest any 2009.
A continuació pren la paraula el Sr. Bueno i diu que avui és porta al Ple l’eina
principal de gestió de l’Ajuntament: el pressupost, que és on es defineixen
quines són les línies d’actuació i les prioritats de l’equip de govern per a tot un
any. El pressupost d’enguany hauria de ser especial perquè estem davant d’una
situació econòmica difícil i delicada i que, com sempre, patiran més els més
dèbils de la nostra ciutadania. Per posar un exemple, al setembre de 2007 hi
havia al nostre municipi 554 persones sense feina i a finals de març de 2009 ja
en tenim 1262. Això significa un creixement de l’atur del 227%. La situació és,
per tant, molt complicada.
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Estem a 30 d’abril i fins avui no s’ha presentat per a la seva aprovació el
pressupost per a aquest any. Això demostra que la inoperància marca l’agenda
de l’equip de govern i, en comptes de donar resposta a la crisi i presentar el més
aviat possible un pressupost adient, la seva aprovació s’ha anat endarrerint dia
rere dia, fins a la data d’avui. Voldríem que el grup municipal de CiU actués amb
més agilitat i eficiència, i exercís la responsabilitat que li pertoca com a govern
municipal.
Nosaltres els socialistes, conscients de la delicada situació que estem vivint, i per
la coherència i la responsabilitat que ens caracteritza com a grup, hem presentat
tota una sèrie d’esmenes a la base del pressupost elaborat per CiU, seguint tres
criteris bàsics:
-

Reforçar les polítiques socials i de seguretat
Apostar per l’austeritat en temps de crisi
Incrementar les polítiques actives d’ocupació i promoció econòmica per
evitar que l’economia de Sant Celoni no es vegi encara més paralitzada

Som conscients de la delicada percepció d’inseguretat que, tant a Sant Celoni
com a la Batllòria, s’està detectant. Per això, la inversió en seguretat és una de
les nostres prioritats, perquè els ciutadans s’han de sentir segurs allà on viuen
per desenvolupar les seves tasques i activitats amb normalitat, cosa que
actualment no està passant. Diversos indicadors ho evidencien, com són els
resultats de la Junta Local de Seguretat, l’evolució dels delictes i els diversos
robatoris que hi ha hagut en diferents establiments comercials de Sant Celoni i
en alguns habitatges de la Batllòria.
En aquests moments es fa més evident la necessitat de comptar amb un cos
policial degudament dotat dels recursos humans necessaris i suficients, per oferir
un servei de proximitat a la ciutadania; un cos que compleixi la ràtio policial
global recomanada pel Parlament de Catalunya, que és de 4,5 policies per cada
1000 habitants (amb una ràtio recomanada de 1,6 policies locals). Sant Celoni
no compleix amb aquests barems i, per això, nosaltres proposem incrementar
els efectius de la Policia Local per a aquest 2009 amb tres places més d’agent.
Sempre ho hem dit i ho direm: amb la seguretat no s’hi juga.
Aquests han estat els nostres eixos per treballar el pressupost d’enguany. La
resposta, però, del grup municipal de CiU ha estat molt minsa, pràcticament
s’han fet “els sords” davant de les propostes del grup municipal majoritari.
Aquesta resposta no compleix les nostres expectatives, senzillament perquè no
incorpora la majoria de les mesures proposades per nosaltres, que considerem
necessàries per a la població. I, a sobre, el més greu és que volen fer creure que
tot allò que hem proposat ha quedat contemplat al projecte de pressupost que
avui es presenta al Ple.
Es tracta, per tant, d’un pressupost que no ens satisfà en l’atenció a les
persones, que no ens satisfà en ocupació i que no ens satisfà en seguretat (i ho
remarco novament perquè estem preocupats per aquest tema). És latent la
problemàtica d’inseguretat que es respira al nostre poble, tant a Sant Celoni com
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a la Batllòria, i són molts els ciutadans i ciutadanes que així ho expliciten. Fa
pocs dies es va fer un taller de participació sobre la Llei de barris i en aquest
taller molta gent va manifestar la falta de policies al nostre municipi. No
deixarem de dir a l’equip de govern que amb la seguretat no s’hi juga. Invertir
en seguretat és invertir en qualitat de vida. Per aquesta raó la nostra proposta
és clara, i ja la hem traslladat fa temps: cal augmentar la plantilla de la Policia
Local amb tres agents nous. Aquest reforç permetrà intensificar la presència dels
efectius policials al carrer i donar una millor cobertura a la Batllòria, perquè ho
necessita.
La resposta de CiU ha estat no incorporar cap nova plaça de Policia Local al
capítol de personal i, no només això, sinó que ens fa creure que es crea una
nova plaça d’agent de policia, quan tots sabem que aquest lloc de treball no és
de nova creació, sinó que és una plaça que va quedar vacant l’any passat per la
jubilació d’un caporal i que, a data d’avui, encara no s’ha cobert. També ens
diuen que s’està preparant un pla per detectar les mancances i necessitats de la
Policia Local, però a dia d’avui el grup municipal socialista no en té cap
constància. També se’ns diu que es preveu establir un sistema d’agents interins
per al període d’estiu, i en aquest punt voldria fer dues apreciacions importants:
1a) Tenir més personal interí no vol dir tenir més Policia Local. Simplement es
tracta de contractar persones per fer tasques de guàrdia durant l’estiu per cobrir
les vacances de la plantilla.
2a) La feina de policia no la pot fer qualsevol persona sense una formació
adequada. No hem d’oblidar que són agents de l’autoritat i que necessiten estar
preparats per a aquesta tasca. Els agents interins no són guàrdies, per la qual
cosa deixem en les mans de persones no formades una important
responsabilitat.
Tot això –continua el Sr. Bueno- ens preocupa molt perquè, ho torno a dir, amb
la seguretat no s’hi juga. Nosaltres creiem necessari tres nous policies més en
plantilla, formats i instruïts per a aquesta tasca i per als 365 dies de l’any. Tots
ho agrairem, els ciutadans i ciutadanes i la pròpia plantilla de la Policia Local.
D’altra banda, tampoc ens satisfà el projecte de pressupost pel que fa a la forma
de gestió interna del personal de l’Ajuntament. No entenem aquesta manera
d’administrar els recursos humans. Creiem que falten recursos per donar serveis
a les persones, per als temes d’ocupació laboral, per a la Policia Local..., en
canvi, però, es malgasta en incorporació de personal que es podria evitar. Es
nomenen coordinadors d’àrea amb un increment considerable de la despesa de
personal, amb un procediment, m’atreveixo a dir, alegal, sense prèviament
haver aprovat un organigrama, ni una actualització de la valoració de llocs de
treball. En aquests dos anys de mandat s’ha incrementat considerablement el
personal laboral eventual municipal, quan tant èmfasi feia l’equip de govern a
l’inici del seu mandat en la gran quantitat d’eventuals que hi havia a
l’Ajuntament i en que calia regularitzar aquesta situació. Veiem que no ha estat
així. Per contra, recentment s’ha incorporat una nova directora de Recursos
Humans, sota una figura estranya de comissió de serveis de reforç, amb una
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dotació pressupostària de 61.000 €, més seguretat social, que incrementa
considerablement el capítol de personal del pressupost municipal.
Per tot això, -conclou el Sr. Bueno- entenem que el projecte de pressupost que
l’equip de govern porta al Ple per a la seva aprovació queda bastant pobre de
continguts socials, concretament pel que fa a serveis a les persones, ocupació i
seguretat. Nosaltres no volem, per tant, aquest pressupost ni per a Sant Celoni,
ni per a la Batllòria i, en conseqüència, el nostre vot serà contrari a la proposta.
Intervé a continuació el Sr. Ventura i diu que des del grup municipal de la CUP
han fet una anàlisi del projecte de pressupost per al 2009. Llegeix a continuació
el document que han elaborat al respecte:
CONTEXTUALITZACIÓ DEL PRESSUPOST
Quan un Ajuntament emprèn la tasca de decidir quins són els seus ingressos i en
què es gastaran, 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. Abans de començar -diu-, volem deixar clar que aquest
procés es veu limitat pel sostre que ens imposen 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 vivim
aquí s’han d’administrar segons les nostres necessitats i aspiracions locals. El
món canvia constantment, 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.
MARC IDEOLÒGIC
•

Polítiques envers 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 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 assegura 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.
•

Polítiques socials

Els serveis a les persones, a través dels serveis socials municipals, esdevenen la
punta de llança mitjançant la qual lluitar contra les desigualtats socials. És des
d’aquesta perspectiva que la CUP planteja la priorització de 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 de ser els eixos
bàsics a partir dels quals treballar.
•

Polítiques educatives
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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 a l’educació. Davant aquest repte,
l’Administració local ha de jugar fort, ha de fer un autèntic esforç inversor que
possibiliti mesures compensatòries que ajudin a alleugerir tant els dèficits
educatius dels i les joves, com les diferències existents entre ells, fruit de les
diferents posicions de classe. La CUP creu profundament que cal lluitar
enèrgicament contra les desigualtats educatives que actualment existeixen a la
nostra vila. És des d’aquesta perspectiva que cal apostar per polítiques reals, i
no d’aparador, d’universalització de l’educació.
•

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 la gent. L’èxit de la consulta popular del
passat gener referma, encara més, els nostres posicionaments en relació a la
democràcia directa i a la necessitat que els ciutadans i ciutadanes es puguin fer
sentir. Tan sols allunyant-nos de la lògica de la delegació, amb polítiques
participatives reals, amb polítiques que permetin prendre a la ciutadania
decisions de primer ordre, aconseguirem escurçar la distància que els partits
polítics convencionals heu creat entre ciutadans i política institucional.
Conscients de les nostres limitacions actuals, voldríem posar de manifest que el
nostre treball passa per intentar incidir 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 per als nostres fills i filles, en la mesura que hi
hagi totes aquestes demandes i necessitats, el nostre treball anirà en aquesta
línia.
ANÀLISI DELS EIXOS PRINCIPALS DEL PRESSUPOST DE 2009
Exposats els nostres plantejaments de partida, voldríem posar de manifest la
nostra anàlisi del pressupost, en funció de determinades àrees temàtiques que
considerem de primer ordre:
• Polítiques d’austeritat davant la crisi
Malgrat la crida a l’austeritat realitzada per l’equip de govern en el ja conegut
“Ple de la crisi”, tenim la ferma certesa que els deures no s’han fet com calia i no
s’ha treballat envers l’austeritat de l’Administració pública, la primera que en el
marc d’una crisi estructural com la que vivim hauria de donar exemple.
Les despeses en restaurants i càterings, la creació de la figura del coordinador
d’àmbit que contribueix a la creació de més privilegis dins l’Administració, el
manteniment d’uns sous astronòmics als caps d’àrea quan part de la seva feina
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ara la desenvolupen els coordinadors d’àrea, el manteniment de determinades
partides per publicitat, etc.
• Polítiques culturals
De nou, aquest pressupost no planteja unes polítiques culturals de gran abast.
No tan sols es mantenen les inèrcies dels darrers anys, sinó que enguany
empitjoren amb casos flagrants com el del Casal Jove d’Estiu. Des de la CUP
considerem inadmissible la proposta de casal plantejada per l’Ajuntament de
Sant Celoni. Amb aquest nou format, l’Ajuntament dimiteix de les seves
atribucions en polítiques de joventut i cedeix la gestió de les activitats joves
d’estiu i part del seu pressupost a un seguit d’empreses i entitats.
A la vegada, es manté una lògica unidireccional en les polítiques culturals
proposades en aquest pressupost. Des de la CUP creiem de vital importància
articular polítiques culturals globals que arribin a tots els sectors socials presents
al territori. En bona mesura, caldria partir d’una perspectiva dinàmica que ens
permeti trencar la lògica del mercat. No podem caure en la dictadura del
consumisme. Les polítiques culturals a plantejar han de contribuir a generar
sinergies entre la multiplicitat de sectors socials presents a la vila. Cal dirigir tota
política cultural envers uns objectius clars i específics. El “fer per fer” (lògica del
panem et circenses) i la segmentació entre alta cultura i cultura popular no
porten enlloc. Cal plantejar-nos unes polítiques culturals de llarg abast, essent
conscients que no podem caure en la immediatesa. És a dir, trencant la lògica de
l’avui per demà, hem d’elaborar unes polítiques culturals dins un marc temporal
de llarga volada. Unes polítiques culturals basades en un model de
descentralització, en un model col·laboratiu i, sobretot, en la preeminència del
principi d’igualtat.
• Polítiques educatives
Si bé detectem algunes millores pel que fa als plantejaments educatius de l’equip
de govern, cal ser conscients que encara queda molt camí per fer. Hem de traçar
polítiques educatives de desempat. És a dir, no tots els nois i noies parteixen de
les mateixes condicions i, per tant, l’Administració pública no pot tractar a tot
l’alumnat per igual. Cal ser valents i prendre consciència que, a fi i efecte
d’assolir una millora real en l’educació, s’han de prendre decisions que prioritzin
aquells nois i noies que parteixen d’unes condicions objectives d’existència més
desfavorables. Des d’aquesta perspectiva, cal bastir un programa eficient de
beques que possibiliti un accés a l’educació de les persones que realment ho
necessiten. En aquest sentit, cal cercar nous criteris (la renda familiar entre
d’altres) que prioritzin els nois i noies amb una posició més feble. Beques que
han d’anar des de la primària i la secundària fins a l’Escola bressol, passant, per
descomptat, per d’altres àmbits educatius com ara el Centre municipal
d’expressió. A la vegada, malgrat que encara estem esperant l’estudi sobre la
gestió directa d’aquest servei, al que es va comprometre el regidor de Cultura, i
essent conscients de la propera expiració del contracte, plantegem la immediata
gestió directa del Centre municipal d’expressió. Amb un pressupost astronòmic
de 419.000 € i essent conscients que es tracta d’una pota important del model
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educatiu de la vila, creiem fermament que ha de passar a una gestió
municipalitzada i completament monitoritzada pels serveis educatius municipals.
En un altre ordre de coses, caldria una política clara i contundent envers el
Centre de formació d’adults i el Pla de transició al treball. Si bé enguany tindrem,
o hauríem de tenir, un nou edifici per al Centre de formació, cal una inversió real
en materials, recursos i professorat. Si l’objectiu és oferir un ensenyament
universal i de primera qualitat, això hauria de quedar completament reflectit en
les línies pressupostàries.
En darrera instància, de nou voldríem reivindicar la necessitat d’ampliar la
plantilla municipal pel que fa a l’àmbit educatiu. Si bé els actuals tècnics estan
desenvolupant una gran tasca, és prou evident que la multiplicitat d’atribucions
en educació (i des de la posada en funcionament de l’Escola bressol encara més)
requereix de més personal que pugui reforçar una àrea tan important.
• Polítiques socials
La política social de l’equip de govern es basa en compartir amb altres
Ajuntaments programes d’intervenció social i executar-ne algun de propi. Alhora,
no n’hi ha prou amb contractar personal especialitzat; cal radiografiar les
necessitats socials del poble, construir o habilitar les infraestructures necessàries
(i això lliga amb el que direm quan parlem de les “inversions reals”) que mitiguin
les problemàtiques socials i també cal fer un salt endavant, en el sentit que la
majoria de programes d’intervenció social són models estandarditzats que
aporten el Consell comarcal o la Diputació. Des de la CUP considerem una
prioritat crear la taula del Baix Montseny per al benestar social.
Ens repetim molt, però Sant Celoni, Santa Maria i Sant Esteve de Palautordera
han de deixar de donar-se l’esquena i treballar plegats. I en l’àmbit social això és
clau i prioritari: coordinar la política d’habitatge, la d’ajuts i beques, la
d’intervenció sobre les persones immigrades, la de programes d’emergència, etc.
Perquè així es podran dissenyar i executar programes ajustats a les necessitats
dels nostres pobles. Perquè és una obligació dels poders públics anticipar-se a
les problemàtiques socials, perquè un poble cohesionat socialment, amb un teixit
associatiu ampli i crític i un govern municipal sensible a les necessitats dels que
menys tenen és la clau de volta per bastir una poble amb futur.
En el context actual, des de la CUP considerem que en matèria de política social
la informació és molt important. Per tant, apostem perquè l’equip de govern
informi (potser amb l’edició d’algun document) de tots els ajuts i subvencions,
propis i d’altres Administracions, que existeixen (com sol·licitar-los, qui hi pot
accedir, terminis, quantitat, etc.), així com dels diferents programes socials que
s’executen.
Per tots els motius exposats, el grup municipal de la CUP s’absté en la votació
del projecte de pressupost de l’equip de govern de CiU i manifesta que, en el cas
de resultar aprovat, presentarà en el termini legal establert diverses al·legacions
per tal de millorar substancialment la proposta presentada.
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Intervé de nou el Sr. Mas per comentar alguna de les coses que s’han dit.
Respecte del retard en portar al Ple l’aprovació del pressupost de 2009, voldria
recordar –diu- que al desembre de 2008 es va enviar el primer esborrany de
pressupost als dos grups de l’oposició. Que no es porti al Ple fins quatre mesos
després, no significa que no estiguem aplicant moltes de les coses contemplades
en el pressupost. En aquests mesos hem mirat d’ajustar aquelles despeses que
podrien ser millorables i hem volgut integrar les propostes de tothom, amb un
sentit de responsabilitat, pensant que, en un moment de crisi com l’actual, la
gestió municipal ha d’estar per sobre de les tàctiques partidistes. Veig, però, que
aquesta responsabilitat de la que feia èmfasi el grup socialista a principis de
legislatura ja no existeix, i ara el seu discurs ha patit un canvi d’orientació: tant
és el que faci l’equip de govern, els socialistes proposen el que els hi sembla i, si
no es respecten les seves propostes al 100%, ja no hi estan d’acord i posen tots
els pals possibles a les rodes. Crec que no són prou conscients de la greu
situació per la que estem travessant...
La categoria política dels grups municipals es valora per les seves accions.
Malgrat que se’ns acusi de paràlisi municipal, des de l’equip de govern
demostrem amb fets que cada dia estem prestant més serveis i s’estan fent més
inversions. Per cert, el bienni 2007-2008 (malgrat que no és tot nostre) és el
bienni amb més inversió executada dels últims 6 anys de govern municipal, amb
les xifres d’inversió més altes de la història de l’Ajuntament de Sant Celoni.
El grup socialista no és prou conscient del que pot implicar no aprovar avui el
pressupost municipal. El context de crisi econòmica que estem vivint requereix
deixar de banda les frivolitats. Si no s’aprova el pressupost, voldrà dir una
disminució important de la despesa; això pot provocar la desaparició de serveis i
la consegüent amortització de llocs de treball, i no em sembla que aquesta sigui
la millor política en aquests moments... A més, ocasionarà una paràlisi
momentània en la feina d’una part del personal municipal que s’haurà de dedicar
a recomposar una sèrie de qüestions tècniques que no poden tirar endavant per
la no aprovació del pressupost.
És curiós –continua el Sr. Mas- que sigui el president del Consell de Poble de la
Batllòria qui defensi el vot negatiu del grup municipal del PSC al pressupost de
2009. Si ens veiem obligats a continuar amb el pressupost prorrogat de 2008,
una de les inversions que no podrà licitar-se serà la reforma de l’edifici de la
Unió Batllorienca. Considero que en aquests moments els socialistes no estan a
l’alçada que les circumstàncies requereixen. Reitero el que ja he dit: aquest
pressupost integra propostes dels dos grups municipals de l’oposició. Algunes
provenen del pressupost de l’any passat. No tinc la llista exhaustiva, però, per
exemple, voldria recordar que en el pressupost de 2008 es va fer un gran esforç
en matèria de serveis socials i es va incrementar aquesta partida més del que
s’havia fet en els últims cinc anys. També al 2008 es va reforçar de manera
considerable l’Escola d’adults i es van engegar polítiques d’habitatge molt
importants.
Potser sí que ha sigut un error esperar quatre mesos a presentar el pressupost al
Ple, perquè ja el teníem fet, perquè ja l’estem aplicant i perquè teníem la falsa
esperança que els altres dos grups en voguéssiu parlar. No valia la pena haver
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esperat tot aquest temps per a sentir dir al grup municipal socialista que no està
d’acord amb el pressupost i per escoltar les seves propostes en un debat frívol i
buit de contingut.
Precisament, disposo d’un estudi comparatiu amb les demandes del grup
socialista i les propostes que han estat incorporades al pressupost. Si voleu, us
el puc fer arribar. En aquest document podem veure les següents qüestions:
•

D’ençà del primer esborrany de pressupost de desembre de 2008 s’ha
incrementat en 30.000 € el fons de contingència social, de manera que la
dotació per a aquest any és de 160.000 €, el que suposa 66.000 € més que
el pressupost de l’any 2008.

•

Pel que fa a les beques es demanava un augment del 20% i, finalment,
s’incrementen un 30% les de menjador escolar i quasi un 50% les destinades
a llibres. En aquest sentit, voldria recordar que enguany, per primera
vegada, es durà a terme un pla amb les escoles que s’hi vulguin acollir per
reutilitzar els llibres.

•

També s’integra en el pressupost la gratuïtat del bus urbà (que es va pactar
en el Ple de mesures contra la crisi), però cal acabar-ho d’estudiar per
coordinar-ho conjunturalment amb la gratuïtat que contempla la Generalitat
de Catalunya per als menors de 12 anys.

•

El grup socialista demana un increment del 20% del servei d’atenció
domiciliària a través del “Xec servei”, i efectivament s’incrementa aquesta
partida respecte del pressupost de 2008 i adquirim el compromís d’ampliar-la
al llarg de l’any en funció de les necessitats del servei.

•

També es demana un augment de pressupost pel que fa al foment del servei
d’ocupació laboral. S’han fet ajustos pressupostaris en algunes partides, però
creiem que moltes vegades no cal gastar més, sinó millor i de forma més
eficient. S’estan realitzant nous cursos que no es feien en anys anteriors,
com el curs específic per a emprenedors. Val a dir que la modificació de
crèdit (que no ha estat aprovada) preveia la contractació d’un prospector i
d’un orientador laboral.

•

Respecte del Pla de reactivació econòmica es proposava la coordinació de
polítiques amb els municipis del Baix Montseny, que és precisament el que
estem fent.

•

Pel que fa a la dinamització comercial, quan disposem del projecte que s’està
treballant, el dotarem dels recursos econòmics necessaris per a fer-lo efectiu.

•

Quant a garantir la seguretat ciutadana, el grup municipal socialista va
proposar un increment de tres places de la Policia Local. A la vista de la
conjuntura actual, des de l’equip de govern estem fent esforços per intentar
que, per primer any, es cobreixin les baixes laborals i es reforci el servei a
l’estiu durant les vacances del personal. Potser es podria fer més, però en tot
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cas hi faré referència després, perquè en aquest tema hi ha moltes coses a
dir.
•

Respecte del Consorci de la televisió digital terrestre de la demarcació de
Granollers, en parlarem en el següent punt de l’ordre del dia.

Veiem, doncs, -continua el Sr. Mas- que la majoria de propostes del grup
municipal socialista han estat integrades al pressupost de 2009 que avui es porta
a aprovació del Ple. És obvi que no s’han pogut acceptar totes les seves peticions
al 100%. Tant de bo poguéssim acceptar tot allò que es demana... Fer propostes
és relativament fàcil, tothom ho pot fer... El problema és d’on treure els diners
per al seu finançament. La postura del grup municipal socialista és, si se’m
permet l’expressió, excessivament frívola i poc treballada, i crec que avui el
debat no està a l’alçada de les circumstàncies. Es demanen moltes coses, però,
en canvi, no es fa ni una sola proposta de disminució de serveis. Si volem
incorporar 400.000 € extres de despesa, haurem de parlar de quins serveis hem
d’eliminar o reformular i veure d’on traiem el finançament necessari per dotar
aquestes partides. La proposta del grup socialista es limita al més fàcil
(incrementar la despesa), però en cap moment proposa què s’hauria de retallar.
Per això, reitero, sembla que només es busqui posar pals a les rodes...
Per tant, em refermo en la idea que aquest pressupost incorpora propostes de
tots els grups municipals, però no en la seva totalitat, de la mateixa manera que
tampoc podem afirmar que sigui el pressupost de l’equip de govern al 100% (si
només depengués de nosaltres, segurament algunes qüestions serien diferents).
Ningú pot pretendre tirar endavant la totalitat dels seus projectes, precisament
perquè cal trobar el consens amb la resta de grups. Per tant, no és un projecte
que sigui de ningú al 100% però conté suficients elements de tots plegats per a
que puguem compartir-lo.
En qualsevol cas, les propostes del grup socialista estan valorades en 400.000 €,
i aquesta xifra equival només al 2,2% del total del pressupost municipal (que és
de 18.000.000 €). Per tant, podem deduir que compartim gairebé el 98%
restant. Per això, no entenem que es digui que és un mal pressupost i que no
compleix els objectius que s’han de complir. Que algú em demostri que aquest
pressupost no aplica les mesures d’austeritat anticrisi acordades pel Ple
municipal el passat mes d’octubre...
L’actual equip de govern porta ja dos anys aplicant mesures d’austeritat, reduint
despeses de publicitat i propaganda, despeses de protocol, festes majors,
telefonia mòbil (que ha disminuït en més de dos terços respecte d’anys
anteriors), retribucions als regidors, etc. Hem fet un esforç que mai cap equip de
govern ha fet en els darrers 18 anys per reduir despeses. També és curiós que el
discurs del grup socialista vingui del regidor que en l’anterior mandat gastava
més del doble en telefonia mòbil que qualsevol altre regidor de l’equip de govern
actual...
En definitiva –segueix el Sr. Mas- portem al Ple un pressupost auster, que
aposta per les persones, en el que s’han incrementat especialment les polítiques
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socials (mai s’havia destinat un 42% de la despesa corrent a l’atenció a les
persones) i que incorpora polítiques actives per afavorir d’ocupació laboral.
D’altra banda, també ens hauríem de preguntar si tots els serveis que oferim
actualment i aquells que se’ns demana que prestem són realment competència
municipal. Per exemple, és el cas del servei d’orientació laboral, que
l’Ajuntament ofereix perquè ens preocupa enormement el tema, encara que no
sigui de competència municipal. Qui en té realment la competència és el Servei
d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya, Administració que no ens està
transferint ni un euro pel fet d’oferir nosaltres aquest servei. La gent espera que
els Ajuntaments, en tant que són l’Administració més propera al ciutadans, donin
solucions als seus problemes, però cal no oblidar que nosaltres no tenim cap
competència a l’hora de fer polítiques actives d’ocupació. Malgrat tot, hem iniciat
també la construcció del “Centre de formació Baix Montseny – Sax Sala” perquè
pensem que la formació de les persones és una inversió de futur per garantir i
millorar la seva ocupació laboral. Però no podem fer tot el que voldríem perquè
els nostres recursos són limitats
Una altra manera de lluitar contra la crisi és fer una bona política d’habitatge.
Quan l’habitatge (que és un servei bàsic de consum) és converteix en motiu de
gran endeutament per a les famílies, provoca que la renda disponible disminueixi
i dificulta l’accés al consum d’altres béns necessaris. Això no fa sinó trencar el
benestar i la cohesió social. Per tant, si fem accessible l’habitatge aconseguirem
alliberar renda disponible i les famílies podran accedir a la resta de serveis i
prestacions bàsiques, i tot això crearà ocupació.
D’altra banda, s’ha comentat l’increment del capítol 1 del pressupost (capítol
destinat al pagament del personal). L’explicació és ben clara: part d’aquest
increment ve donat per l’augment legal de les retribucions dels treballadors, que
enguany és del 3,2% (equivalent a 230.000 €), una altra part és deguda a la
incorporació del personal de l’Escola bressol (490.000 € més) i la resta ve
motivada per algunes incorporacions laborals destinades a donar més bons
serveis a les persones, així com també pels motius que abans s’han puntualitzat,
però aquests són un mínim.
Respecte de la seguretat ciutadana, considero que el discurs del Sr. Bueno és
demagògic quan parla de la sensació d’inseguretat que, segons ell, té la
ciutadania. Segons això, la gent dels municipis que no tenen ni Policia Local ni
Mossos d’Esquadra com Sant Celoni, deuen estar tancats a casa, sense voler
sortir al carrer. Considero que la nostra policia i la policia autonòmica estan ben
coordinats i, en tot cas, la situació no està pitjor de com la va deixar el govern
municipal anterior. Pel que fa a la ràtio de policies per habitants, també podríem
considerar que els qui han d’incrementar els seus efectius són els Mossos
d’Esquadra, que disposen de més finançament que nosaltres. Considero que no
existeix una percepció d’inseguretat entre la ciutadania. Podem sortir al carrer i
preguntar-ho a qualsevol persona que passi ara per la plaça... No voldria
allargar-me més en aquest tema.
També voldria comentar que les intervencions del grup municipal socialista
pretenen transmetre i deixar entreveure que existeix una paràlisi en la gestió
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municipal i que en el pressupost falten moltes coses indispensables. En realitat,
voldria que quedés molt clar que estem debatent només sobre un 2% i escaig de
la despesa. En certa manera, el grup municipal del PSC no està dient la veritat i
està enganyant a la ciutadania quan afirma o publica articles als diaris dient que
l’equip de govern no està fent res. Les coses es demostren amb fets, i això és el
que nosaltres estem fent. En el seu moment el president de l’Estat, Sr.
Rodríguez Zapatero, va dir que els grups socialistes de tots els Ajuntaments
espanyols permetrien l’aprovació dels pressupostos municipals perquè era el més
convenient en aquests moments de crisi. Veiem que això no es compleix en el
nostre Ajuntament. En qualsevol cas –conclou el Sr. Mas- si algun grup necessita
més aclariments sobre determinats aspectes del pressupost, no tinc cap
problema en donar-los, com ha estat sempre la meva voluntat i la de tot l’equip
de govern.
Pren la paraula el Sr. Castaño i diu que li ha sorprès algun dels qualificatius que
el Sr. Mas “ha penjat” sobre el grup municipal socialista: manca de
responsabilitat, poca categoria política, frivolitat, voluntat de bloquejar...
Nosaltres –diu- hem elaborat una relació de propostes per incorporar al
pressupost de 2009, de les quals el grup municipal de CiU n’ha acceptat ben
poques. La diferència entre allò que proposàvem i el que s’ha incorporat al
pressupost és substancial. Val a dir que les nostres peticions es basaven en el
primer esborrany de pressupost que se’ns va presentar al desembre de 2008.
Veiem, doncs, que no es compleixen les nostres expectatives d’allò que creiem
necessari per a la població de Sant Celoni. Han transcorregut quatre mesos des
del primer esborrany de pressupost i no entenem perquè no s’ha agilitzat la seva
tramitació i s’ha portar abans al Ple. Atesa la greu situació econòmica que estem
vivim en aquest país, no ens podem permetre demorar tant l’aprovació d’un
instrument tan important com és el pressupost municipal.
D’altra banda, s’ha parlat de la disminució dels ingressos municipals. Això és una
realitat, però també hem de tenir en compte que en èpoques anteriors els
ingressos municipals tampoc no eren tan elevats com els de fa dos o tres anys
amb motiu de l’auge de la construcció. Hem de recordar que en anys passats els
ingressos eren molt minsos i sovint les inversions importants s’havien de fer a
cavall de dos mandats. És a dir, es necessitaven vuit anys per programar una
actuació, fer el projecte, sol·licitar subvencions (que eren molt reduïdes i moltes
vegades s’havien de tornar a demanar) i executar l’obra, tenint en compte que
l’aportació de l’Ajuntament havia de ser molt elevada. Malgrat tot, considero que
Sant Celoni s’ha anat transformant, i així ho valoren els seus ciutadans.
La nostra proposta per millorar el pressupost de 2009 fa èmfasi en diverses
partides, una de les quals és el fons de contingència social. Val a dir que molts
Ajuntaments que van aprovar el seu pressupost al desembre de 2008, han hagut
de revisar-lo perquè en aquests quatre mesos la previsió d’ingressos s’ha hagut
de rebaixar. La situació econòmica que ens podíem esperar a finals de 2008
s’agreuja dia a dia i Sant Celoni no és una excepció. Tots voldríem que no fos
així, però la realitat és aquesta. Per això, creiem que cal reforçar determinats
serveis com ara el Pla de transició al treball (ens estranya que aquesta partida
disminueix un 17% respecte del pressupost de 2008) o el Servei d’orientació
laboral (que ha passat d’un pressupost inicial de 142.000 € als 96.000 € actuals,
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malgrat que, si no recordo malament, a la Comissió informativa es va dir que
s’havia incrementat en 12.000 € més). Entenem que són qüestions greus, com
ho són també el fet que cal elaborar conjuntament amb la UBIC un Pla de
promoció comercial que ens ajudi a promocionar el comerç local en els moments
que estem vivint.
Respecte del tema de la seguretat ciutadana, no es tracta només de la sensació
d’inseguretat que puguin tenir o no els nostres veïns; la Policia Local fa altres
funcions: regulació del trànsit a l’entrada i sortida de les escoles, controls
d’alcoholèmia, suport en cas d’accidents, assistència als veïns quan es queixen
d’algun tipus de molèstia, etc. I ens consta que moltes vegades la plantilla actual
no pot complir amb totes les funcions que té encomanades per un problema de
manca d’efectius. Sant Celoni ha crescut considerablement en els darrers anys i
necessitem un número d’agents que pugui donar servei a tota la població.
Actualment sovint la Policia Local es veu obligada a dir que no pot donar
l’assistència que se li demana perquè només disposa d’una patrulla amb dos
agents. Creiem que s’hauria d’intentar dotar la policia dels efectius que el
municipi requereix.
Considero –continua el Sr. Castaño- que l’equip de govern no ha tingut la
voluntat d’arribar a un acord de veritat per poder aprovar el pressupost, i no
entenem els motius. Sembla que l’únic que els preocupa en aquests moments és
aguantar la cadira, en comptes d’arribar al consens necessari per tirar endavant
un pressupost a l’alçada del que necessita el nostre municipi. El mateix Sr. Mas
ha dit que segurament s’hauria de revisar la previsió d’ingressos del pressupost
i, en conseqüència, ajustar la despesa. No sabem si ja s’ha fet aquest pla d’ajust
de la despesa... Ningú ens n’ha dit res, però sembla una irresponsabilitat
aprovar un pressupost que, segons informe de l’interventor, té un important
forat en dues partides de més de 750.000 €. I, si només ens queden 500.000 €
del romanent de tresoreria, està clar que probablement arribem a finals d’any
amb deficitari pressupostari. Tant de bo no sigui així.
El govern tripartit anterior va deixar l’Ajuntament en una situació econòmica de
normalitat. Hem de tenir en compte que l’any 2008 les inversions previstes
sumaven més de 20 milions d’euros. Estem parlant d’inversions plurianuals i per
poder fer-les es requerirà, segurament, un gran esforç per dotar de recursos el
pressupost de 2010 i el dels anys posteriors. Com he dit abans, en altres
èpoques les grans inversions havien d’executar-se en el transcurs de sis, set o
vuit anys, i s’havien d’establir prioritats. El govern municipal haurà de ser valent
a l’hora d’explicar a la ciutadania que tot no es pot fer.
L’any 2008 ja va ser un any dolent econòmicament parlant i, a més a més, per
part de l’Ajuntament només es van executar el 40% de les inversions previstes.
En el que portem de 2009 s’han retirat llicències urbanístiques per a la
construcció de més de 130 habitatges a Sant Celoni. Es tracta d’un gran volum
d’habitatges que deixaran de construir-se. Hem de ser realistes: la situació de
crisi és real i és greu. En aquesta situació, s’han d’afrontar els problemes de la
gent en el seu dia a dia i s’ha de garantir la governabilitat del municipi per
davant de tot. Aquesta responsabilitat va començar per l’equip de govern aviat
farà dos anys. Vostès van assumir un govern en minoria, totalment legítim, que
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nosaltres no hem qüestionat mai. La llista de CiU no va ser la més votada a les
darreres Eleccions municipals i entenem que a l’hora de formar govern van
primar els interessos de partit per sobre de la governabilitat del municipi. Això
ens sap greu perquè així ens trobem ara... I pensem que la situació empitjorarà i
això és dolent per a tothom perquè afecta i afectarà molta gent del nostre
municipi.
Com ja s’ha dit, des de setembre de 2007 l’atur ha augmentat un 227% a Sant
Celoni. I, a dia d’avui, una part d’aquestes persones no té cap tipus d’ingrés, ja
sigui perquè són autònoms o perquè se’ls han acabat els dos anys d’atur. Només
tenen, doncs, la possibilitat de percebre les ajudes familiars. D’això n’hem de ser
molt conscients... Estem parlant tant de gent nascuda a Sant Celoni, com de
gent vinguda de fora. Per primera vegada, ens trobem amb gent nascuda al
municipi que té problemes per arribar a final de mes. Molts Ajuntaments han
elaborat plans de xoc per assistir econòmicament a les famílies més
necessitades. Creiem que l’equip de govern ha de ser valent i fer un pressupost
realista. Els grups de l’oposició també tenim una responsabilitat, però és l’equip
de govern qui disposa de tota la informació i qui coneix millor les necessitats de
les famílies de Sant Celoni.
Intervé el Sr. Ventura per explicar novament el posicionament del seu grup.
L’any passat –diu-, en el marc de l’Acord d’investidura i governabilitat pactat
amb el grup municipal de CiU, vam negociar el pressupost amb l’equip de govern
en un procés que va durar quatre o cinc mesos. Vam assumir la responsabilitat
política que teníem i, en certa manera, el pressupost de 2008 és també nostre.
Sembla, però, que el pressupost de 2009 que es porta avui al Ple no resultarà
aprovat. Nosaltres considerem que tots els aquí presents tenim una
responsabilitat com representants polítics del nostre poble i hem de buscar els
ponts de comunicació necessaris per a que això no succeeixi i es pugui aprovar
el pressupost amb les aportacions que siguin necessàries. Hem exposat abans
les principals línies que per a la CUP hauria de contenir el pressupost d’enguany.
La nostra intenció era fer tot un seguit d’aportacions en el període d’exposició
pública de l’expedient, previ a l’aprovació definitiva del pressupost, per millorarlo en tot el que sigui possible (pensant que avui s’aprovaria inicialment). És cert
que s’hi ha incorporat alguna de les nostres idees, però no podem considerar-lo
com el nostre pressupost. Per això, el posicionament de la CUP és l’abstenció.
Pren la paraula la Sra. Vinyets per remarcar que, si avui no s’aprova el
pressupost, no és per culpa del vot de la CUP. Nosaltres pensem –diu- que, si ho
comparem amb altres anys, és veritat que el pressupost que es porta avui al Ple
conté determinades mesures socials, que mereixen tota una sèrie de
consideracions. No hi són, però, totes les que pensem que hauria de contenir.
Per això, el nostre vot és l’abstenció. Si nosaltres ens abstenim, només seria
necessari un sol vot favorable per poder aprovar el pressupost. Per tant, si no
s’aprova és pels vuit vots negatius del grup municipal del PSC. Voldria que
quedés clar que el nostre vot és l’abstenció perquè la nostra intenció era fer
aportacions en el període d’exposició pública perquè enteníem que avui
s’aprovaria el pressupost. Sembla, però, que no podrem presentar aquestes
al·legacions...

39

També voldria fer algunes consideracions respecte de la intervenció del Sr.
Bueno. En primer lloc -diu-, és veritat que l’atur ha augmentat
considerablement, però també és cert que els Ajuntaments no tenen
competències ni estan dotats de recursos en aquest tema i, en canvi, estan
assumint tasques que no els correspon fer. Segurament existeix una inoperància
del govern municipal en moltes coses, però també m’agradaria que el grup
socialista entonés un “mea culpa” perquè el seu partit està governant a la
Generalitat de Catalunya i a l’Estat espanyol i té molta responsabilitat a assumir
en aquesta qüestió. En segon lloc, el discurs en matèria de seguretat ciutadana
m’ha semblat realment preocupant i alarmista, més propi del Partit Popular,
apel·lant a valors com “invertir en seguretat és invertir en qualitat de vida”... I,
finalment, voldria deixar clar que, al nostre entendre el pressupost que s’ha
portar al Ple presenta diverses mancances a nivell social, motiu pel qual ens
abstenim en la votació, però la nostra intenció era, en línia amb la manera de fer
propositiva de la CUP, presentar al·legacions en el període d’exposició pública de
l’expedient, malgrat que sembla que no podrà ser així...
Pren la paraula el Sr. Bueno per fer dues consideracions. En aquest debat –dius’ha fet referència a la meva posició com a president del Consell de Poble de la
Batllòria. Quan jo prenc una decisió, ho faig pensant en el que crec que és millor
per a la Batllòria i, en aquest cas, la seguretat ciutadana és un problema
important per a la població, tal com hem vist en els últims mesos. La Batllòria
necessita una empenta en aquest tema i, per això, s’ha reestructurat el Consell
de Poble amb una àrea de Seguretat Ciutadana, a iniciativa dels mateixos veïns.
En situacions de crisi tan delicades com l’actual, s’han de prioritzar les coses i la
seguretat de les persones ha de ser de les primeres. En consideració al que
acaba de dir la Sra. Vinyets, no entraré a parlar del Partit Popular, que tots
sabem on és, però sí diré que el Govern de la Generalitat de Catalunya no ha
parat d’adoptar mesures per a fer front a la crisi. D’altra banda, no cal oblidar
que si en aquests moments s’està construint el Centre de formació Sax Sala és
gràcies al Fons Estatal d’Inversió Local del president del Govern central, Sr.
Rodríguez Zapatero.
Intervé el Sr. Castaño per aclarir que el pressupost de 2008 contemplava dues
inversions importants per a la Batllòria: la construcció del pont sobre la Tordera i
la rehabilitació de l’edifici de la Unió Batllorienca, que encara no s’han iniciat. Si
avui no s’aprova el pressupost de 2009, la mecànica per poder fer noves
inversions serà mitjançant modificacions de crèdit.
També voldria deixar clar que, d’una banda, el pressupost no recull moltes de les
qüestions proposades pel nostre grup a nivell social i de serveis a les persones; i
d’altra banda, existeix també un problema de confiança perquè entenem que hi
ha hagut poca transparència, especialment en matèria de personal. Se’ns diu
que l’organigrama municipal ja està fet, però, en canvi, ni s’ha exposat ni se
n’ha donat compte al Ple. També s’ha contractat una persona, en comissió de
serveis, per dirigir el Departament de Recursos Humans (i en canvi se’ns parla
d’estalvi i de dedicar diners a temes socials). També s’han nomenat una sèrie de
coordinadors d’àrea, amb una partida important que ascendeix a 60.000 €.
L’Ajuntament té molts bons professionals i gent que, de ben segur, fa molt bé la
seva feina, però no és normal que es plantegin augments salarials d’aquest tipus
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sense disposar encara d’un nou organigrama i sense tenir aprovada una
valoració d’aquests nous llocs de treball. I si tot això passa estant en minoria, no
voldria ni pensar com podria ser un govern municipal amb majoria de CiU... Per
exemple, en una qüestió tan important com és el disseny del nostre municipi,
nosaltres ens vam assabentar per la premsa que l’Ajuntament volia promoure
una Àrea residencial estratègica a Riera de l’Aigua. I això és molt greu. Entenem
que hi ha d’haver ponts de confiança entre l’equip de govern i els grups de
l’oposició, i que cal una major transparència en la gestió municipal.
Intervé de nou el Sr. alcalde per respondre a alguna de les coses que s’han dit.
Primer de tot –diu-, s’ha comentat que la construcció del Centre de formació Sax
Sala és possible gràcies als diners del Govern central. Perdoni, Sr. Bueno, però
els diners són dels ciutadans, i els administrem els qui formem part dels governs
central, autonòmic i municipal. A Catalunya ens retornen molts menys diners
dels ciutadans dels que ens haurien de retornar. Per tant, de donar les gràcies al
Sr. Rodríguez Zapatero, res, ni una! I si es construeix el nou Centre de formació
és perquè l’equip de govern ha apostat per dedicar aquests recursos a l’educació
permanent. Abans de saber que es rebrien els diners del Fons Estatal d’Inversió
Local ja estàvem buscant alternatives per donar una millor solució al problema
d’espais de l’actual Escola d’adults. No fem, doncs, aquest tipus de comentaris
tan poc reflexionats...
Respecte del tema de la confiança, la veritat és que jo avui en aquest Ple em
sento trist per l’actitud del grup municipal del PSC. A finals de l’any passat, en
una Comissió informativa, es va fer entrega a tots els regidors de la proposta de
pressupost per al 2009. Per primera vegada en aquest Ajuntament el pressupost
estava a punt al mes de desembre, gràcies a l’esforç i al treball del regidor
d’Economia, del personal de l’àrea i de molts tècnics municipals. I si no s’ha
portat a aprovació del Ple fins al mes d’abril és perquè s’estava buscant un acord
de consens amb els grups de l’oposició i un acostament de posicions a partir
d’aquest primer projecte de pressupost, que és el que ens cal fer des de l’equip
de govern. I en aquest procés d’acostament ha estat difícil moltes vegades
obtenir els retorns dels grups de l’oposició. Això ha fet allargar l’aprovació del
pressupost perquè no s’acabava de trobar el punt d’acord. En qualsevol cas, tots
plegats en som responsables...
Considero –continua el Sr. alcalde- que en aquests dos anys que el grup
municipal de CiU porta al govern municipal la dinàmica d’activitats de tot tipus
és molt alta. La decisió de construir el Centre de formació Sax Sala és fruit d’una
línia estratègica de treball en el tema formatiu que, òbviament, requereix un
temps per a que comenci a donar els seus fruits. A nivell d’obres, està a punt
d’acabar-se la urbanització del Turó de la Mare de Déu, s’ha arranjat una part
important de l’Avinguda de la Pau, s’ha acabat la construcció del nou tanatori,
s’ha acabat i posat en funcionament l’Escola bressol municipal, amb sistema de
gestió directa que està funcionant la mar de bé, s’ha inaugurat també la
reconstrucció de la Torre de la Força, entre d’altres... A nivell social, s’està fent
un important treball (de manera coordinada entre diverses àrees municipals)
amb la gent nouvinguda, per donar resposta a la complexitat de situacions que
es produeixen. Potser pot sorprendre a molta gent, però certament en l’àmbit
social l’actual equip de govern està fent moltes més coses de les que s’havien fet
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fins al moment en aquest Ajuntament, la qual cosa ja es reflectia en el
pressupost de 2008 i també es visualitza en el pressupost que avui es porta a
aprovació. En qualsevol cas, Sant Celoni està viu i podríem posar molts
exemples de la nostra acció de govern en tots els àmbits de gestió municipal.
No s’acabarà el món si avui no s’aprova el pressupost, però les paraules del Sr.
Castaño ho han deixat molt clar: “tenim un govern municipal en minoria i
nosaltres no aprovem el pressupost perquè d’aquesta manera posem el govern
en una situació de dificultat”. Aquesta és l’estratègia del grup socialista i les
coses s’han de dir pel seu nom. Ja s’ha vist clarament en el punt anterior (la
proposta de modificació de crèdit); els socialistes han començat dient que “això
s’hauria de fer després d’aprovar el pressupost”, quan ells sabien que no
donarien recolzament al pressupost i, per tant, han impedit que a través de la
modificació de crèdit s’aprovessin partides pressupostàries molt necessàries per
a la dinàmica de funcionament de l’Ajuntament, una de les quals té a veure amb
els sous dels treballadors. Resulta molt evident, doncs, quina és la idea política
que porta el PSC. Per tant, perdonin, però de coherència i de responsabilitat,
gens... Aquesta és la valoració que jo faig i estic segur que és compartida per tot
el meu grup. En moments difícils, de crisi econòmica profunda com la que estem
patint, el pressupost que avui es presenta al Ple fa una aposta i marca clarament
una línia a favor de reforçar l’Àrea de Comunitat, i aposta també clarament per
la formació i per l’austeritat. Accepto les crítiques en el sentit que encara podem
ser més austers, però hem demostrat aquesta voluntat amb certes actuacions
com, per exemple, la reducció del cost de la telefonia mòbil de l’equip de govern.
La diferència respecte d’altres anys és substancial, no justificable pel nombre de
regidors (només dos regidors de l’anterior govern gastaven abans més que ara
tot el govern actual). Un d’aquests dos regidors és aquí present a la sala...
Considero –continua el Sr. alcalde- que qualsevol pressupost municipal sempre
és millorable i que, segurament, no tothom coincideix a l’hora de fer-ne una
valoració, però entenc també que tots els grups municipals anem en la mateixa
línia i, en tot cas, en el període d’al·legacions es podrien fer els ajustos
necessaris... Els ingressos són invariables, tenim els que tenim. I, com deia el
Sr. Mas, és fàcil fer propostes de tot allò que voldríem incorporar al pressupost,
però també hauríem de veure què suprimim per tal que els ingressos i les
despeses ens quadrin. Siguem, doncs, igual de valents a l’hora de decidir quines
partides eliminem, partides que afectaran a determinades persones.
L’equip de govern ha sigut valent a l’hora de quadrar i encaixar el pressupost. La
crisi està essent tant intensa que el pressupost elaborat tres mesos enrere,
segurament ara ja s’hauria de revisar a la baixa, tal com els està passant als
Governs central i autonòmic. A aquestes alçades de l’any els ingressos reals
estan molt per sota de les previsions. La ciutadania es mereix una
responsabilitat per part dels polítics i ens cal prendre decisions pel bé de les
persones. Podem matisar quines àrees reforcem més o menys, però el que no
podem fer és deixar-nos portar pels interessos de partit, per voler recuperar una
capacitat de govern que s’ha perdut, fruit d’un context determinat. I, escoltin, jo
d’aguantar cadires, cap ni una. Si demà vostès són capaços d’articular una
majoria més important que l’actual, nosaltres deixarem el govern i mirarem de
fer una oposició constructiva, com fèiem abans. Voldria recordar que en l’últim
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any de govern tripartit el grup municipal de CiU va abstenir-se en la votació del
pressupost, llevat de la Sra. Lechuga que, com a presidenta del Consell de Poble
de la Batllòria, hi va votar a favor per considerar que el pressupost incloïa
algunes inversions positives per a la Batllòria. Aquest vot no era necessari per
poder aprovar el pressupost perquè el govern tripartit tenia majoria absoluta,
però ho vam fer per un sentit de responsabilitat, que hauríem de tenir tots els
regidors que hem estat escollits per la ciutadania.
Jo els demanaria –conclou el Sr. alcalde- una reflexió profunda, tant al grup
municipal socialista com al grup municipal de la CUP, per fer possible tirar
endavant el pressupost de 2009. I si no és així, tampoc no s’acabarà el món...
Ara bé, de ben segur que tindrem dificultats importants i se’ns generaran
conflictes en la gestió municipal. D’això n’hem de ser tots conscients.
Intervé finalment el Sr. Arenas i diu que, en qualsevol cas, la manca de
responsabilitat política és de l’equip de govern. Al seu entendre, és una frivolitat
portar el pressupost al Ple sense haver aconseguit el suport necessari per a la
seva aprovació.
Després d’aquestes intervencions i,
Vist l'expedient instruït per a l'aprovació del pressupost de la Corporació per a l’any
2009 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.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 7 vots a favor
de les senyores Lechuga i Costa i dels senyors Deulofeu, Cuminal, Mas, Negre i
Perapoch, 2 abstencions de la senyora Vinyets i del senyor Ventura, i 8 vots en
contra de les senyores Miracle i de la Encarnación i dels senyors Castaño, Arenas,
Capote, Bueno, Casado i Vega, el Ple municipal DESESTIMA:
1. Aprovar inicialment el projecte del pressupost general per a l'exercici de 2009,
les seves bases d'execució i la plantilla orgànica i quadre de llocs de treball
d'aquesta Corporació, que amb la seva aprovació resten elevats a pressupost,
conforme han estat redactats i que resumits donen el següent resultat:
ESTAT DE CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST
(Art. 166, 1, c) Reial Decret Legislatiu 2/2004)
AJUNTAMENT DE SANT CELONI

PRESSUPOST ECONÒMIC DE DESPESES
RESUM PER CAPITOLS
I

Despeses de personal

7.703.362,18
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II
III
IV
VI
IX

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

6.691.331,10
492.993,13
744.739,75
2.271.823,18
830.984,39
---------------TOTAL DEL PRESSUPOST PREVENTIU
18.735.233,73
===========================================
PRESSUPOST ECONÒMIC D’INGRESSOS
RESUM PER CAPITOLS

I
II
III
IV
V
VII
IX

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

7.322.561,94
300.000,00
3.808.696,70
4.407.375,39
703.863,02
100.000,00
2.092.736,68
--------------TOTAL DEL PRESSUPOST PREVENTIU
18.735.223,73
===========================================

PLANTILLA ORGÀNICA I QUADRE DE LLOCS DE TREBALL
DE L'AJUNTAMENT ANY 2009
PLACES OCUPADES PER FUNCIONARIS DE CARRERA
a) FUNCIONARIS DE CARRERA AMB HABILITACIÓ NACIONAL
Cos nacional
1. Secretari
2. Interventor

A1 30 Ramon Oriol
A1 30 vacant

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

A1 26 Anna Comella
A1 26 vacant

Sub-escala B) Tècnics gestió
5. Tècnic grau mitjà
6. Tècnic grau mitjà

A2 20 Anna Puig
A2 20 Teresa Pou
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7. Tècnic grau mitjà
8. Tècnic grau mitjà
9. Tècnic grau mitjà
10. Tècnic grau mitjà
11. Tècnic grau mitjà
12. Tècnic grau mitjà

A2
A2
A2
A2
A2
A2

20
20
20
20
20
20

Francisca Garcia
Boni Sande
Argimiro Ferrero
Soledad Íñiguez
Jordi Jubany
vacant

C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1

16
16
16
16
16
16
16
16
16

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

C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Margaret Ripoll
Marta Prat Iglesias
Montserrat Mesa
Margarida Gener
Ana M. Hernández
Glòria Massagué
Yolanda García
Marta Prat Cruañas
Montserrat Pérez
Lourdes Ballescà
Carme Fernández
Montserrat Rovira

26
30
26
26
26

Pilar Puig
Joan Muntal
Isaac Morist
Jaume Coris
Vacant

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

Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar

adm.
adm.
adm.
adm.
adm.
adm.
Adm.
Adm.
Adm.
Adm.
Adm.
Adm.

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

Advocat S. Tècnics
Economista
Tècnic RRHH
Arquitecte
Enginyer

A1
A1
A1
A1
A1

b) Tècnics mitjans
39. Tècnic grau mitjà
40. Tècnic grau mitjà

A2 20 Carme Puchol
A2 20 Roser Puig
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41.
42.
43.
44.
45.
46.

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

A2
A2
A2
A2
A2
A2

20
20
20
20
20
20

Dolors Horta
Eva Ribot
Elisenda Ramírez
José Américo Blanco
Irene Linares
Vacant

Sub-escala B) Serveis especials
Classe a) Policia local
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

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

C1
C1
C1
C2
C2
C2
C2
C2
C1
C1
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2

20
18
18
16
16
16
16
16
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

F. Xavier Fernández
Manuel Morales
Sergi Boronat
Santiago Fradera
J. Francesc Guasch
Jordi Capote
José Luis Roca
Rafael Coto
Oscar Fernández
Sebastià Marmolejo
José Cárdenas
Antonio Forés
Narcís Acedo
Jordi López
Francisco Pérez
Marcel Fradera
Leticia Hernández
Ricardo Castro
Cristóbal Navarro
Xavier Bornes
Angel Garcia
J. M. Grimas
Pablo Mañas
Abel Morón
Vacant

Classe b) Personal d’oficis
72. Paleta

C2 12 Francisco Ramírez

TOTAL: 72 llocs de treball reservats a funcionaris de carrera
PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIX
1.
2.
3.
4.
5.

Joan Pujals
Joan Urrútia
Andreu Gómez
Alejandro Delgado
Vacant

A2 20 Tècnic mitjà
C2 12 Oficial 1a electricista
C2 12 Auxiliar administratiu
GP 10 Vigilant zona blava
C2 12 Auxiliar administratiu
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6. Vacant
7. Vicenç Argemí
8. Juan Ramos
9. Vacant
10. Antoni Tortosa
11. Argimiro Ferrero
12. Fulgencio Peña
13. Vacant
14. José Luis 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. Vacant
32. Agustí Font
33. Manuel Prado
34. Antònia Montal
35. Josep M. Oliveras
36. Antonio Márquez
37. F. Ramirez Merino
38. Jordi Viader
39. Ricard Parada
40. Abigail Cartiel
41. Almany Jangana
42 Salvador Cardona
43. Francisco Sánchez
44. Miguel Mena
45. Teresa Espinàs
46. José C. Vázquez
47. Esther Vives
48. Marc Compte
49. Vacant
50. Vacant
51. Vacant
52. Vacant
53. Vacant
54. Vacant
55. Vacant

GP 10 Agutzil
GP 10 Peó jardiner
GP 10 Peó obres
GP 10 Peó ajudant lampista
GP 10 Peó esports
GP 10 Peó esports
GP 10 Peó esports
GP 10 Peó esports
GP 10 Peó esports
C2 12 Oficial 1a paleta
C2 12 Treballadora familiar
C2 12 Treballadora familiar
C2 12 Treballadora familiar
A2 20 Mestre Escola d’adults
A2 20 Mestre Escola d’adults
A2 20 Mestre Escola d’adults
C2 12 Oficial 2a escoles
A2 20 Educador social
A1 26 Tècnic superior
A2 20 Tècnic mitjà
A2 20 Tècnic mitjà
A2 20 Tècnic mitjà
A2 20 Tècnic mitjà
C1 16 Auxiliar Biblioteca
C1 16 Auxiliar Biblioteca
C1 16 Auxiliar Biblioteca
C1 16 Tècnic auxiliar informàtica
GP 10 Peó Cultura
C2 12 Auxiliar administratiu
C2 12 Oficial jardiner
GP 10 Peó medi ambient
GP 10 Peó
A2 20 Tècnic mitjà
GP 10 Peó
GP 10 Peó
GP 10 Peó
GP 10 Peó
GP 10 Peó
GP 10 Peó
C2 12 Treballadora familiar
GP 10 Vigilant zona blava
A2 20 Tècnic mitjà
C2 12 Oficial jardiner
C2 12 Oficial paleta
A2 20 Tècnic mig
C2 12 Auxiliar administratiu
C2 12 Auxiliar administratiu
C2 12 Auxiliar administratiu
C2 12 Auxiliar administratiu
A2 20 Tècnic mitjà
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56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Vacant
Vacant
Vacant
Vacant
Vacant
Vacant
Vacant
Vacant
Vacant
Vacant
Vacant
Vacant
Vacant
Vacant
Vacant
Vacant
Vacant
Vacant

A2 20 Tècnic mitjà
C1 16 Administratiu
A2 20 Tècnic mitjà
C2 12 Oficial electricista
A2 20 Arquitecte tècnic
C1 16 Administratiu
GP 10 Peó
A2 20 Tècnic mitjà
A2 20 Tècnic mitjà
A2 20 Tècnic mitjà
A2 20 Tècnic mitjà
C1 16 Tècnic auxiliar informàtica
C2 12 Auxiliar administratiu
C2 12 Auxiliar administratiu
C2 12 Oficial paleta
GP 10 Peó
GP 10 Peó
GP 10 Peó

TOTAL: 73 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.
8. ACORD PER A LA SEPARACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONSORCI PER A LA
GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL PÚBLICA DE LA DEMARCACIÓ
DE GRANOLLERS.
El Sr. alcalde explica que aquest tema ja es va portar al Ple en una sessió
anterior, però es va demanar que quedés sobre la taula per poder disposar de
més informació abans de prendre una decisió. Proposem –diu- que l’Ajuntament
de Sant Celoni es retiri del Consorci per a la gestió de la televisió digital terrestre
(la TDT) de la demarcació de Granollers perquè entenem que els beneficis que
ens depara no són proporcionals al cost econòmic que representa la nostra
pertinença al Consorci, i més en una situació de crisi com l’actual. Estem parlant
d’una a aportació econòmica d’uns 80.000 € per a enguany. Tal i com està
estructurat i dissenyat, el Consorci de la TDT no ens aporta gaire de positiu per a
Sant Celoni a nivell de comunicació i d’informació i, per això, presentem aquesta
proposta al Ple.
Intervé el Sr. Arenas i diu que segurament el grup municipal socialista és l’únic
que aposta per continuar formant part del Consorci de la TDT de la demarcació
de Granollers. Volem manifestar –diu- que, al nostre entendre, amb la separació
d’aquest Consorci perdrem una oportunitat real per exercir la capitalitat del Baix
Montseny.
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Intervé la Sra. Vinyets i diu que, tal com s’ha explicat, aquest tema ja es va
portar al Ple en una sessió anterior i es va deixar sobre la taula. En aquest
temps, els tres grups municipals ens hem reunit amb el Sr. Albert Jordana, el
gerent del Consorci de la TDT de la demarcació de Granollers, per a que ens
concretés amb més detall les característiques d’aquest projecte de televisió. Si
d’alguna cosa ens va servir la reunió al grup municipal de la CUP –diu- és per
reafirmar-nos en la idea que hem de deixar de formar part d’aquest Consorci
com més aviat millor. I les raons són diverses.
En primer lloc, per un criteri geogràfic: sempre estem reivindicant la capitalitat
del Baix Montseny i ens sembla una contradicció que vulguem pertànyer a un
Consorci que té per àmbit la comarca del Vallès Oriental. En segon lloc, per una
qüestió de vessant social. Quan vam preguntar al Sr. Jordana quin tipus de
televisió veuríem, ens va dir que això encara no estava fixat i que s’hi estava
treballant. A nosaltres ens sembla bàsic i prioritari aprofundir en el tipus de
programació que es veurà i, sobretot, en la metodologia de treball que tindrà
aquest Consorci. El Sr. Jordana ens va explicar que la seva idea era crear una
societat limitada, que pugues funcionar com una empresa privada, i que només
volia contractar tres persones (un cap d’informatius, un cap de programes i un
cap d’administració general), les quals determinarien el tipus de programació
que veuríem tots amb aquesta nova televisió. Sembla, per tant, que el Consorci
de la TDT de la demarcació de Granollers aposta per una gestió de tipus privat,
com un canal de televisió més. Entenem que no garanteix una qualitat de
televisió òptima i tampoc no ens assegura que s’acceptin idees i propostes que
provinguin de qualsevol creació. A nivell econòmic, com ja s’ha dit, estem en una
situació extremadament complicada de crisi profunda, com no ens havíem trobat
en els últims anys, i destinar una partida pressupostària com la que es preveu
per al Consorci de la TDT, ens resulta totalment inacceptable.
En aquest sentit, em sorprèn la postura del grup socialista, tenint en compte les
reflexions que els seus regidors acaben de fer a l’hora de votar en contra del
pressupost de 2009. Es tracta d’una partida realment molt elevada, els diners de
la qual es podrien destinar a altres qüestions més prioritàries que el fet
d’engegar un nou canal de televisió, que només emetrà unes quatre hores al dia
(de les quals caldria veure quin temps es destinaria a Sant Celoni). D’altra
banda, el sou del gerent és força elevat i, fruit d’una política d’empresa privada,
aquesta persona és també gerent d’altres societats limitades acumulant, per
tant, molts càrrecs i dedicacions.
Finalment, entenem que ens hem de separar d’aquest Consorci per un criteri
polític. La TDT de Granollers estarà extremadament controlada per un
determinat lobby i estarà molt focalitzada a Granollers. Difícilment Sant Celoni hi
podrà tenir la representació que es mereix. Municipis com Cardedeu o Santa
Maria de Palautordera, entre d’altres, també n’han sortit pels mateixos motius
que he exposat. Cada vegada s’està veient més clar que, en última instància, el
municipi de Granollers és qui en sortirà més beneficiat, i que els altres municipis
en quedaran bastant relegats, apart de que la pertinença al Consorci suposa una
inversió massa elevada en el moment actual, i més quan es tracta d’un tema que
no és prioritari.
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Després d’aquestes intervencions i atès que
El Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni, en sessió de 29 de juny de 2006, va
aprovar inicialment la constitució del Consorci per a la gestió de la televisió
digital local pública de la demarcació de Granollers, juntament amb d’altres
ajuntaments.
Per resolució de l’Alcaldia de 13 de setembre de 2006 es va declarar aprovada
definitivament la constitució del referit consorci.
L’Ajuntament de Sant Celoni està al corrent de pagament de les aportacions al
Consorci per a la gestió de la televisió digital local pública de la demarcació de
Granollers, que li corresponen com a membre d’aquest, llevat de l’aportació al
pressupost de 2008, que està en tràmit de pagament.
Tanmateix la implantació de la televisió de la demarcació de Granollers no s’ha
materialitzat encara i cal considerar que el rendiment social en relació al cost
que suposa per al municipi aconsella la separació de l’Ajuntament de Sant Celoni
de dit consorci, sobretot en un moment en que s’han de fer esforços de
contenció de la despesa i atès que l’Ajuntament de Sant Celoni està estudiant
altres alternatives més viables.
L’article 22 dels estatuts del consorci preveuen que la separació d’algun dels
seus membres pot realitzar-se comunicant-ho al president del consorci amb tres
mesos d’antelació, sempre que l’entitat estigui al corrent dels seus compromisos
anteriors i garanteixi la liquidació de les obligacions aprovades fins al moment de
la separació. No obstant, per acord del Ple del consorci, es pot obtenir la
separació en qualsevol moment.
En conseqüència, a proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris,
per 9 vots a favor de les senyores Lechuga, Costa i Vinyets i dels senyors Deulofeu,
Cuminal, Mas, Negre, Perapoch i Ventura, i 8 vots en contra de les senyores Miracle
i de la Encarnación i dels senyors Castaño, Arenas, Capote, Bueno, Casado i Vega,
el Ple municipal ACORDA:
1. Acordar la separació de l’Ajuntament de Sant Celoni del Consorci per a la
gestió de la televisió digital local pública de la demarcació de Granollers.
2. Adoptar el compromís de consignar pressupostàriament i liquidar les
obligacions aprovades fins al moment de la separació.
3. Comunicar aquest acord al president del consorci, als efectes de que la
separació sigui efectiva, com a màxim, als tres mesos comptats des de la
recepció de la comunicació, de conformitat amb l’article 22 dels seus estatuts i
sens perjudici que el Ple del consorci pugui acordar la separació abans de dit
termini.
4. Facultar el Sr. alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per a
l’efectivitat d’aquest acord.
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I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 12:10 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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