ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
DEL DIA 29 D’ABRIL DE 2010

Sant Celoni, 29 d’abril de 2010
Es reuneixen al saló de sessions de la casa consistorial a les 21:00 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 a
Sant Celoni i la Batllòria:
<< Bona nit. En primer lloc –diu- voldria felicitar la nostra vila germana de
Santa Maria de Palautordera pels resultats obtinguts en la Consulta sobre la
independència de Catalunya. Tenint en compte la sociologia del municipi i la seva
distribució geogràfica, han estat uns molt bons resultats:
- Participació: 1574 votants, que representa el 24,13% del cens electoral oficial
(estrangers i menors de 18 anys no inclosos) i el 21,95% de les persones
empadronades al municipi (inclosos estrangers i joves de més de 16 anys).
- Vots a favor: 1492 (94,79%)
- Vots en contra: 47 (2,99%)
- Vots en blanc: 35 (2,22%)
- Vots nuls: 0
Ara esperem amb candeletes el resultat de la consulta que es farà a la ciutat de
Barcelona el dia 11 d'abril de 2011.
En segon lloc, voldria agrair les mostres d'estranyesa que alguns regidors van
manifestar en el darrer Ple municipal pel fet que els representants de la Secció
Local d’ERC no estiguéssim entre el públic present a la sala. La raó és molt
senzilla: no sabíem que es celebrava el Ple. Suposo que van fallar els canals de
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comunicació o que hi va haver algun malentès. Amb tot, volem agrair que,
malgrat no ser-hi presents, s’aprovessin les tres mocions presentades des de la
nostra formació política. Cal dir que la petició adreçada al Govern espanyol per a
que es cancel·li el deute extern amb Haití ha tingut un bona resposta i sembla
que es farà realitat. Voldria afegir que ens ha semblat molt bé que se’ns informi
de la convocatòria del Ple tant per correu electrònic com per via telefònica. La
intenció d’ERC és participar sempre en els Plens, però lògicament ens cal saber
amb antelació quin dia es celebraran ja que no podem assistir, ni com a oients, a
les Comissions informatives prèvies.
Així mateix, m’agradaria donar al benvinguda a la modernització (encara que no
total) dels serveis municipals d'atenció a la ciutadania. Aquesta era una
demanda que el poble reclamava i que alguns partits incloïen en el seu programa
electoral. Ara només cal ampliar-ho al màxim de serveis possible... Lligat amb
això també trobem positiu que l'Ajuntament s'hagi incorporat a les noves
tecnologies web2: Facebook i Twiter. Aquestes aplicacions han de permetre una
connexió bidireccional entre el Govern municipal i la ciutadania. Suposem que
s’ha fet amb la voluntat de tenir el poble ben informat i que tothom hi pugui dir
la seva.
D’altra banda, tenim alguns desagraïments a fer. En primer lloc, tot i que fa
gairebé tres anys que es va aprovar una moció d'ERC en què el Govern
municipal es va comprometre a utilitzar el programari lliure, encara s’ensenya el
Word a l'Escola d'adults (un programa caríssim, propietat de Microsoft i que
gairebé segur que és en castellà). Moltes corporacions municipals i la totalitat
dels 80.000 funcionaris del Departament d'Educació, així com altres
departaments de la Generalitat de Catalunya han desestimat el Word i han optat
pel programa Write de la suite OpenOffice que, com molta gent sap, és un
programari lliure, gratuït i en català. Crec que, per totes aquestes raons,
s’haurien de replantejar algunes decisions que es prenen des de l’Ajuntament...
Una altra queixa que volem manifestar –continua el Sr. Rubiralta- és en relació
amb la moció presentada per la Secció Local d’ERC el passat 3 de març (fa
gairebé dos mesos), sobre la creació d'una Comissió municipal per al seguiment
de la problemàtica i l’estudi del trasllat de la discoteca “Quatre”. Aquesta moció
no s’ha inclòs ni en l’ordre del dia del Ple d’avui, ni en la sessió ordinària del dia
4 de maig, la qual cosa ens resulta totalment incomprensible. No ens serveix que
es digui que ja s’han fet diverses reunions, que n’hi ha d’altres de convocades i
que no val la pena constituir ara una comissió. Nosaltres creiem que la comissió
ajudaria a potenciar la solució i que el veïnat veuria que existeix unitat entre
totes les forces polítiques per desencallar el problema. Des d’ERC tenim algunes
propostes originals i molt interessants que poden ajudar a trobar vies de solució,
però no hem pogut exposar-les perquè fins ara no se’ns ha permès participar en
les reunions. Val a dir que en aquesta legislatura va ser precisament ERC la
primera formació política que va denunciar davant el Ple municipal la
problemàtica que pateixen els veïns de la discoteca, però aleshores ningú no ens
va fer cas. S’ha fet necessària la mobilització popular (amb tallada de carrers
inclosa, a la qual només van assistir dues formacions polítiques de la vila) per a
que el tema es comencés a debatre.
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En definitiva, demanem que la nostra moció s’afegeixi a l’ordre del dia del proper
Ple per la via d’urgència. No ens agradaria haver de llegir la nostra moció en la
intervenció que fem a l’inici de cada Ple per tal que la ciutadania que ens escolta
conegui les nostres propostes, com ja ha passat alguna vegada... I si a les forces
polítiques amb representació municipal no els agrada aquesta moció, ho tenen
molt fàcil: que hi votin en contra. Estarem amatents a veure què passa des
d'avui fins al dimarts 4 de maig i ja en tornarem a parlar.
Respecte dels punts que es tractaran en el Ple d’avui, pensem que ja seria hora
que l'Ajuntament de Sant Celoni disposés d’un pressupost com cal. És vergonyós
que per qüestions partidistes i personalistes, l’any passat no tinguéssim un
pressupost aprovat. Això ens ha obligat a funcionar amb el pressupost de l’any
anterior prorrogat i a haver de fer modificacions de crèdit. Tot això passa perquè
és molt difícil governar en minoria, havent de dependre de majories volàtils que
a vegades hi són i a vegades no. És complicat dur a terme una acció de govern
en temps de crisi, amb només set regidors i regidores i amb una proposta de
pressupost no pactada abans del Ple. Per això, cal fer reunions prèvies en les
que tothom ha de renunciar a part de les seves propostes per tal d'arribar al
consens. Aquesta actitud ha de tenir-la tant l’equip de govern com els grups
municipals de la CUP i del PSC. Cal pensar en el poble Sant Celoni i no en les
ideologies de partit, i tenir una certa flexibilitat. Esperem que, a partir d'avui, la
nostra vila disposi d'un pressupost d'unitat perquè això beneficiarà tothom.
Gràcies.
El Sr. alcalde diu que l’equip de govern recull les aportacions del Sr. Rubiralta.
Sembla –diu- que hi ha una altra paraula demanada...
Pren la paraula la Sra. Purificación Martín Campos i diu, textualment en castellà:
<< Yo no quiero que me consideren una pesada, sinó una persona que cumple
con todas las leyes o normas que le impone el Estado democrático en el que
vivimos, pero que lo mismo pide a las personas que gobiernan. Por eso vuelvo a
estar hoy aquí para recordarles que se avecina el tiempo en el que hay más
riesgo de incendios y seguimos igual. Tres urbanizaciones con una sola salida
cuando el Decreto Ley 241/1994, de 26 de julio, de protección de incendios está
bien claro.
Señores, yo estoy siguiendo la limpieza que la Diputación de Barcelona está
haciendo por la zona donde vivo. Quizá sea eso mejor que nada, y seguro que
está bien hecho porque supongo que esos trabajos los supervisa un experto.
Pero yo lo único que veo es un destrozo del bosque, donde se va abandonado
mucha broza que puede causar un gran peligro de incendio y además un intento
de conectar un camino con otro que no sirve de nada y ha destrozado todo lo
que había a su paso. Pero esto es lo que yo veo, seguro que las personas que lo
han mandado hacer saben lo que hacen.
Miren señores, siempre que he venido a hablar con ustedes, ya sea con algún
regidor o con los distintos alcaldes, nunca he pedido que el Ayuntamiento pague
ningún gasto económico de la urbanización donde vivo. Es más, para cambiar el
sistema de cooperación este ayuntamiento nos puso unas condiciones
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económicas por las que tuvimos que estar recaudando dinero durante seis meses
entre los vecinos y no hubo ningún problema. Entre los gastos hubo un dinero
para la ermita, que ahora se está restaurando con parte del dinero de Boscos del
Montnegre. Fue una de las condiciones y no hubo ningún problema.
Lo único que les he pedido siempre es que reúnan a todas las personas, les
propongan cosas que se han de hacer y, si la gente acepta, adelante; que la
gente no acepta la propuesta que nos haga el Ayuntamiento, pues yo seré la
primera de aguantarme, y si nos quemamos ya nos soplaremos, pero que el
Ayuntamiento tenga la voluntad política, que proponga cosas y se vayan
haciendo.
Por si me estoy perdiendo mucho y no me explico muy bien, yo lo que les pido
es:
1.

Que hagan, como dice la ley, una calle de acceso y una de salida. Si la ley
dice que debe haber dos vías de acceso y de salida en una urbanización,
aquí estamos tres urbanizaciones con solo una salida y yo les pido una, que
es lo que la ley dice que tiene que haber. Y que no la paguen, la pagamos
los vecinos, pero que ustedes hagan el esfuerzo político o técnico para
hacerlo.

2.

Que se haga la limpieza de las parcelas, ya sea obligando a los dueños o
ejecutándolo el Ayuntamiento, porque llevamos años enviando cartas a los
vecinos, dando plazos para ejecutarlo, pero no se ejecuta o se hace muy
poco.

3.

La limpieza de las aceras, ya que es un gran foco de peligro de incendio y
ejecutarlo en las mismas condiciones que el punto anterior, obligando a los
vecinos o haciéndolo el Ayuntamiento.

4.

Que me den una breve explicación de la nota registral que se ha puesto
sobre nuestras parcelas, sin informar a ningún vecino y sin contar con las
consecuencias económicas que esto puede suponer y que a alguno ya le ha
causado algún problema.

5.

Una explicación sobre las condiciones en que se va a redactar un supuesto
convenio sobre el local social con la asociación de vecinos, según la carta
que nos mandó el Ayuntamiento en enero de este año. Nadie tiene idea de
dicho convenio, ni para qué sirve.

Miren, en medio de la tormenta política nacional que hay por la corrupción en
gran parte de la clase política y la falta de ilusión que se está creando en la
gente, yo aún sigo creyendo en la democracia y en que hay que practicarla. Por
eso estoy aquí y seguiré viniendo a dar mi opinión o a presentar mis quejas
cuando las tenga.
Por último, pedir que me den la oportunidad de un turno de réplica, en el caso
que no esté de acuerdo con lo que me digan. Les prometo que seré breve y no
les robaré mucho tiempo, pero creo que tengo derecho a poder replicar. >>
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Pren la paraula el regidor Sr. Perapoch i diu que l’Ajuntament de Sant Celoni no
ha intervingut en la nota registral que s’ha posat sobre les finques de la
urbanització Boscos del Montnegre. És una nota automàtica que va posar el propi
Registre de la propietat. Quan la vam veure –diu-, vam parlar amb el registrador
perquè consideràvem que aquesta nota no era procedent. Nosaltres vam dir al
Registre de la propietat que teníem intenció d’urbanitzar Boscos del Montnegre i
que volíem informació de totes les parcel·les. Això és el que vam fer, res més.
Després, com vostè sap, es va publicar a la premsa una carta del president de
Boscos del Montnegre, arrel de la qual l’equip de govern va parlar amb ell molt
correctament i penso que, a dia d’avui, aquest problema ja està resolt. Sé que
un veí va tenir problemes amb motiu d’aquesta nota registral, però em consta
que ja està solucionat. Nosaltres vam parlar amb alguna entitat bancària per
deixar constància que l’anotació del Registre de la propietat no era correcta, i
aquí es va acabar la història.
L’equip de govern va fer el que creia que havia de fer, és a dir, demanar al
Registre de la propietat tota la informació disponible de Boscos del Montengre,
amb l’objectiu de conèixer i tenir en compte l’abast de la urbanització abans
d’iniciar qualsevol obra. Insisteixo –diu el Sr. Perapoch- que des de l’Ajuntament
vam actuar correctament, però la nota del Registre de la propietat no ens va
ajudar gaire. Finalment hem resolt el problema, contactant fins i tot amb alguna
entitat bancària per aclarir el contingut de l’anotació.
La Sra. Martín diu: “La nota del Registro de la propiedad aún no se ha levantado
y, hasta que no se haga, se está perjudicando a la gente que quiere vender su
casa o su parcela, así como a las muchas personas que han tenido que aplazar o
bajar la cuota de su hipoteca. Me consta que ustedes han hablado con algún
banco, pero hasta que la nota registral no se levante, mucha gente se verá
afectada, y no sólo aquellos que quieran hacer una obra. Cuando se vaya a
urbanizar Boscos del Montnegre es justo que se inscriba una nota registral sobre
las fincas, pero de momento no hay perspectivas de que esto se haga. Ustedes
no han reunido a nadie, ni hay ningún planteamiento de ejecutar ninguna obra.
Por ello, considero que esta nota debería levantarse. Ustedes dicen que el
Registro de la propiedad ha actuado por su cuenta. Yo no sé hasta qué punto el
Registro puede poner por su cuenta una nota sobre cada parcela. Si yo ahora
decido vender mi parcela, lo primero que verán los posibles compradores es que
existe una carga registral para ejecutar en su día unas obras, sin saber cuánto
deberán pagar…”.
El Sr. Perapoch diu que no té cap problema per a que la Sra. Martín vingui a les
dependències de l’Àrea d’Entorn i li pugui explicar aquest tema una altra vegada.
Vull que sàpiga, però, -diu- que no som responsables d’aquesta nota registral.
Nosaltres només vam demanar informació al Registre de la propietat de totes les
finques de la urbanització Boscos del Montnegre, perquè això ens és
imprescindible si volem fer les obres d’urbanització. En el seu dia ja vam
expressar que si algun propietari necessita que des de l’Ajuntament parlem amb
el seu banc per aclarir el problema, ho farem, però la nota registral no serà fàcil
de treure, ja li dic ara...
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La Sra. Martín diu que ha intentat per quatre vegades parlar amb el Sr.
Perapoch, però, pel que sembla, el regidor no té mai temps per atendre-la.
El Sr. alcalde diu que, respecte de la petició de la Sra. Martín d’obrir un camí de
sortida alternatiu de les urbanitzacions del Montnegre en cas d’incendi, no té res
més a dir diferent del que ja ha exposat en altres ocasions. S’ha estudiat
l’alternativa proposada per la Sra. Martín i no es considera tècnicament viable. El
que no es pot pretendre és obrir un nou camí d’accés que doni a la via principal i
que acabi constituint un veritable embut perquè això podria acabar tenint
conseqüències pitjors i un risc més gran per a la gent que el fet de tenir un únic
accés. El problema s’ha estudiat i, en aquests moments, no constitueix una
alternativa viable. La prevenció contra els incendis forestals és una
responsabilitat que els municipis compartim amb altres administracions i de la
que també en són responsables els mateixos veïns de les urbanitzacions. Ells són
conscients d’on viuen i en quines condicions han de tenir les seves parcel·les. Els
mateixos bombers indiquen a les persones que viuen en urbanitzacions i zones
boscoses que el més important és que l’entorn dels seus habitatges estigui lliure
d’arbres. Hi ha moments en que la virulència d’un foc és molt difícil de controlar i
pot fer molt complicada l’evacuació de les persones. Moltes vegades la solució és
tancar-se a casa seguint una sèrie de pautes de prevenció i, per això, és
fonamental que el voltant de les cases estigui net perquè el foc passi sense
afectar-les. Entenc que a la gent que viu en urbanitzacions els agradi tenir
arbres a la seva finca, però això representa un risc que ha d’assumir el
particular. Aquest és l’element més important de tots pel que fa a la prevenció
contra els incendis forestals perquè sovint, per les característiques del foc, es fa
difícil l’evacuació de les persones.
La Sra. Martín diu: “Hace poco yo les presenté a ustedes, Sr. Deulofeu, la
alternativa de una calle que se podría adecuar como acceso de salida con un
presupuesto de poco más de 900 €, si es que físicamente es imposible (que yo
no lo creo) la salida de emergencia que les propuse como alternativa hace un
par de años. Los bomberos estuvieron mirando esta otra propuesta hace unos
días y me dijeron que era una buena opción porque pasa por debajo de la
autopista. Una empresa de Sant Celoni me ha hecho un presupuesto y por algo
más de 900 € se podría dejar este acceso en condiciones. No costaría tanto; sólo
hay que reunir a los vecinos, presentarles el presupuesto, que lo paguen en un
mes o en dos, y hacerlo. Alternativas las hay, lo que yo siento es pena porque
no hay voluntad política de hacer nada, no ustedes solo, también los de antes y
quizá los que vengan después. No doy la culpa sólo al gobierno municipal
actual… Supongo que tienen muchos polígonos de actuación en el pueblo, y que
las urbanizaciones del Montnegre son una cosa aparte, pero es triste. También
les presenté otro presupuesto para la limpieza de aceras y zonas verdes por
poco más de 1000 €. No solicito que lo pague el Ayuntamiento, sino que reúnan
a los vecinos y les presenten el presupuesto. Sólo les pido, Sr. Deulofeu, que
tengan voluntad política de hacer las cosas, porque cuesta muy poco y es bueno
hacerlo.”
El Sr. alcalde diu que l’alternativa presentada per la Sra. Martín s’ha vist que no
és tècnicament viable. I no és una qüestió de voluntat política. L’accés proposat
–diu- va a parar al camí del costat de l’autopista i, per tant, pot ser una via
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d’accés per als serveis d’emergència, però no una via de sortida per als veïns en
determinades situacions. L’any passat vaig trepitjar personalment el terreny,
acompanyat de l’enginyer tècnic municipal, i vam veure que el camí proposat
podia comportar un risc per als veïns perquè es podia convertir en un embut.
Només li puc dir que hem estudiat la seva proposta, però que no la compartim.
La Sra. Martín diu que el passat mes de gener l’equip de govern va enviar una
carta a tots els propietaris de Boscos del Montnegre informant que es signaria
un conveni en relació al local de l’Associació de veïns. Voldria que algú li
expliqués de què va aquest conveni i per a què ha de servir.
El Sr. Perapoch diu que l’equip de govern està negociant amb la Junta de veïns
de la urbanització Boscos del Montnegre per a que l’Ajuntament es faci càrrec del
manteniment del local social. Quan el conveni estigui preparat –diu- en parlarem
amb vostè abans de signar-lo. Li prego que esperi una mica...
La Sra. Martín diu que quan la urbanització va passar del sistema de
compensació al de cooperació, una de les condicions que es van pactar va ser
que el local social anés a càrrec de tots. En el seu dia el local es va construir
sobre una parcel·la qualificada de zona verda i que té uns propietaris.
El Sr. Perapoch diu que l’Ajuntament està treballant en aquest tema. Sé que hi
ha un problema amb els propietaris –diu-, que no és fàcil de resoldre, però crec
que tot està en bon camí, malgrat que encara no hem pres l’última decisió.
~~~~~~~~~~
Després d’aquestes intervencions, i atès que ningú més vol fer ús de la paraula,
es dóna inici a la sessió del Ple.
1. PRENDRE CONEIXEMENT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE
2009 I DE L’INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DEL PLA ECONÒMIC
FINANCER APROVAT PEL PLE MUNICIPAL EN SESSIÓ DE 28/05/2008.
Pren la paraula el Sr. Mas i explica que en aquest punt de l’ordre del dia es
proposa donar coneixement al Ple municipal de la liquidació del pressupost de la
Corporació corresponent a l’exercici de 2009. A manera de síntesi –dium’agradaria destacar algunes xifres. En primer lloc, voldria dir que hem obtingut
un resultat pressupostari ajustat de 496.000 €, el que ens suposa mantenir un
romanent de tresoreria positiu de 1.362.000 €. Això ens permet continuar tenint
un petit marge d’actuació en aquest temps de crisi, en què tenim moltes
dificultats per a fer quadrar el pressupost.
D’aquest romanent de tresoreria per a despeses generals s’han utilitzat 400.000
€ i, per tant, encara ens queda sense utilitzar la quantitat de 962.000 €, dels
quals 456.000 € es destinaran a finançar part de la modificació de crèdit que es
proposarà en el proper Ple municipal previst per a la setmana vinent, en
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compliment de diverses obligacions que tenim establertes. En conseqüència, el
saldo per a futures modificacions de crèdit, sempre i quan es vagin complint els
ingressos previstos en el pressupost de 2010, és de 506.000 €. Aquest és, a
grans trets, el resultat pressupostari de l’exercici de 2009, per a la tranquil·litat
del Sr. Rubiralta, de tots els presents i dels oients que ens puguin escoltar.
Si el pressupost de 2009 que vam presentar hagués resultat aprovat, hauríem
actuat de la mateixa manera que ho hem fet. Tot i això, cal dir que s’han hagut
de fer molts ajustaments interns, com a conseqüència de la crisi econòmica que
estem patint. Hem tingut, per exemple, un resultat negatiu de gairebé 200.000
€ en els ingressos que havíem previst en l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres. Val a dir que els grans ingressos recaptats en anys de
bonança en el sector de la construcció han servit per fer moltes coses, però quan
aquests ingressos minven hem d’ajustar les despeses. En el següent punt de
l’ordre del dia presentarem la nostra proposta de pressupost per al 2010 que, en
principi, és el que aplicarem, sempre i quan les condicions econòmiques que hem
previst es vagin complint i no haguem de fer cap ajustament.
Com sempre es diu –continua el Sr. Mas- les modificacions de crèdit són
necessàries perquè el pressupost és un element viu, tant viu com ho és
l’Ajuntament i com ho són els seus serveis. Per això, sovint cal fer determinats
ajustaments. Però, curiosament i a tall d’anècdota, resulta que en els tres anys
que portem governant hem fet menys modificacions de crèdit que en els quatre
anys de govern tripartit, quan era habitual portar al Ple 3 ò 4 modificacions de
crèdit a l’any, sense cap més explicació que la que es donava en la pròpia sessió
plenària. Nosaltres preferim treballar més acuradament, fent les modificacions
puntuals que convingui, sense que això pugui considerar-se com una qüestió
negativa.
Després d’aquesta intervenció i
Vist l'expedient instruït per a l'aprovació de la liquidació del pressupost de
l'Ajuntament de Sant Celoni corresponent a l'exercici de 2009
L’Alcaldia, per resolució de data 26 de febrer de 2010, va aprovar la liquidació del
pressupost de l'Ajuntament de Sant Celoni corresponent a l’exercici de 2010.
L'aprovació de la liquidació del pressupost correspon al president i, conforme
determina l'article 193.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de la liquidació
aprovada se n’ha de donar compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que
celebri.
Vist l’informe emès per l’interventor accidental relatiu al compliment del Pla
econòmic i financer, aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni en data 29 de
maig de 2008.
A proposta del regidor d’Economia i previ dictamen de la Comissió informativa de
Serveis Comunitaris, el Ple municipal pren coneixement de l’aprovació de la
liquidació del pressupost de l'Ajuntament de Sant Celoni corresponent a l'exercici
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de 2009 i de l’informe emès per l’interventor accidental de la Corporació en data 26
de febrer de 2010 sobre l’assoliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària,
d’acord amb els escenaris previs establerts al Pla econòmic i financer aprovat pel
Ple municipal en sessió de 29 de maig de 2008.
2. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST DE LA
CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI DE 2010.
Pren la paraula el Sr. Mas i explica que la proposta de pressupost municipal per
al 2010 que es porta avui al Ple és fruit de llargues hores de treball per part de
moltes persones, tan polítics com tècnics, que durant dos mesos han estat
compartint les que serien les grans xifres per al 2010. Intentaré resumir –diuquins són els principals eixos d’aquest pressupost, tot i ser conscient que tot
aquest treball no es pot sintetitzar en uns minuts. Val a dir que, si avui resulta
aprovat inicialment, el pressupost de 2010 estarà exposat al públic els propers
dies per a que tothom el pugui consultar, de la mateixa manera que es publicarà
un resum complert al web municipal per al general coneixement.
Aquest és el tercer pressupost que presenta l’actual equip de govern i que
coincideix amb el tercer any de crisi econòmica. Per tant, és obligat parlar del
context en què ens trobem, un marc de difícil execució pressupostària, que fa
complicada qualsevol previsió. A més, no cal oblidar la situació de dèficit
permanent de finançament que patim els Ajuntaments. En anys anteriors aquest
dèficit s’ha pogut salvar amb els ingressos procedents de la construcció, però
quan els bons anys han desaparegut, ha quedat oberta la ferida del finançament
municipal, que tampoc no es solucionarà aquest any 2010 sinó que, per contra,
s’agreujarà per una sèrie de raons que després exposaré.
En aquest context de crisi econòmica i de caiguda dels ingressos procedents de
la construcció (més d’un milió i mig d’euros menys en els darrers tres anys),
l’Ajuntament ha vingut assumint diversos serveis que segurament no li
corresponen, però que són prioritaris per a la ciutadania. En aquest sentit, cal
trencar una llança en favor dels Ajuntaments en general, a qui moltes vegades
s’exigeix un munt de serveis, sense tenir-ne la competència i sense rebre’n el
finançament necessari. Gran part del dèficit municipal és precisament perquè
prestem serveis que no ens corresponen legalment. Com deia, aquest any
tampoc no es preveu una millora del finançament municipal, primer perquè les
transferències de l’Estat espanyol han disminuït enguany uns 600.000 €
aproximadament i, segon, perquè a partir del mes de juliol se’ns apujarà l’IVA,
com a tots els ciutadans.
De la mateixa manera, l’any 2011 de ben segur que no només tindrem menys
ingressos provinents de l’Estat espanyol, sinó que, a més, haurem de retornar el
que diuen que devem de les liquidacions d’altres exercicis, perquè resulta que
“ens van pagar massa” en anys anteriors i a partir de l’any vinent haurem de
retornar diners a l’Estat (això sí, en còmodes fraccionaments). No sabem de
quina quantitat estem parlant, però al llarg d’aquest any ens ho faran saber
“molt amablement” els senyors del Ministeri d’Hisenda.
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Tots aquests elements han fet que el projecte de pressupost per al 2010 sigui
molt ajustat i tingui poc marge d’actuació. En l’actual context, i tenint en compte
les obligacions que ja tenim assumides com Ajuntament, hem volgut deixar
clares les nostres prioritats a l’hora d’elaborar aquest pressupost, en la mesura
que ha estat possible. Així, els tres eixos bàsics que hem volgut prioritzar amb
una major dotació de recursos econòmics són: la formació i l’ocupació, la
promoció econòmica i els serveis socials.
El nou equipament de Sax Sala es configura com un element bàsic i molt
important a l’hora de desenvolupar les polítiques en matèria de formació,
especialment per potenciar la formació continuada i ocupacional (que actualment
té un pes baix) i la seva coordinació amb el Servei d’orientació laboral.
Respecte de la promoció econòmica, s’incrementa la dotació per impulsar noves
activitats econòmiques i comercials, i potenciar les activitats turístiques, arran
de l’obertura del nou Centre d’informació turística.
D’altra banda, per continuar atenent l’actual demanda en matèria de serveis
socials, s’ha volgut dotar adequadament el pressupost de l’Àrea de Comunitat i
fer una reestructuració interna de l’àrea per millorar la prestació dels serveis.
Aquests tres eixos prioritaris es van presentar als grups municipals, ara fa dos
mesos, en forma d’avantprojecte i en aquest temps hem anat intercanviant
informació i hem incorporat diverses modificacions per fer un pressupost més bo
per a tothom, i més de tots els grups polítics, a base d’aconseguir uns ingressos
extraordinaris que ens permetran poder reforçar aquests eixos bàsics.
Per al coneixement de tothom, cal dir que el pressupost de 2010 ascendeix a la
quantitat de 20.703.281,77 €, inferior en un 10% al pressupost de 2009. Això es
deu directament a la periodificació de les inversions respecte els darrers dos
anys i al fet que enguany i en els propers exercicis el cicle inversor s’haurà de
moderar. Quant als ingressos, aquesta xifra de 20.703.281,77 € s’obtindrà en un
60% aproximadament a través dels recursos propis, via tributs (impostos, taxes
i preus públics) i via altres ingressos (bàsicament concessions o ingressos
patrimonials). L’altre 40% dels ingressos municipals prové de les transferències
de l’Estat espanyol (un 11,4%, tot i la disminució de 600.000 €), d’aportacions
d’altres administracions (un 7,4%) i de subvencions destinades a inversions
(4%). La resta del finançament s’obtindrà via préstecs bancaris.
M’agradaria destacar –continua el Sr. Mas- que es manté un alt ritme pel que fa
a les inversions, similar a l’any 2009, que ha sigut un dels anys en què s’ha fet
més inversió al nostre municipi des de la recuperació dels Ajuntaments
democràtics. Les actuacions més destacables en el pla d’inversions per a 2010
són:
-

L’adquisició de mobiliari i material informàtic per al nou equipament de Sax
Sala, per valor de 100.000 €.
La redacció del projecte i l’execució de les obres al SES Josep Pallerola, per
valor de 3 milions d’euros que l’Ajuntament avançarà, però que el
Departament d’Educació haurà d’aportar en els propers anys.
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-

La reforma de Can Ramis, valorada per a enguany en 1.200.000 €.
L’execució del projecte d’horta pública, per valor de 232.000 €.
La vianalització del carrer Abat Oliba, per import de 146.000 €.
La urbanització del carrer Pau Casals, 163.000 €.
La urbanització de l’equipament educatiu que s’ha de construir a Can Sans,
com a futur emplaçament de l’escola Soler de Vilardell, per 412.000 €.
Altres inversions en l’espai públic, amb infinitat d’actuacions de manteniment
programades.
A la Batllòria es continuen alguns projectes iniciats i se’n comencen d’altres:
el pont de la Tordera (1.500.000 €), l’accés per a vianants a l’estació
(432.000 €), l’execució de l’edifici de la Unió Batllorienca (1.138.000 €) i la
redacció del projecte i l’inici de les obres de construcció del pavelló esportiu
(per valor de 500.000 €).

L’aportació municipal per a aquest any 2010 no està tota inclosa en el
pressupost. Hi ha també la quantitat de 6.100.000 € procedent de l’última
modificació de crèdit del pressupost de 2009 (que es va fer per aconseguir
millors condicions bancàries). Aquesta quantitat està per sobre de la mitjana
d’inversió executada els darrers tres anys (que és de 5.600.000 €) i, per tant,
continua el ritme d’inversió més alt que s’ha fet a Sant Celoni des del retorn dels
Ajuntaments democràtics. Cal valorar una dada molt important: en els darrers
tres anys s’ha invertit per valor de 16.850.000 €; molt més que en períodes
anteriors.
D’altra banda, voldria fer alguna puntualització respecte de la dotació econòmica
de determinades àrees, per destacar els objectius més específics que ens hem
plantejat a l’hora d’elaborar el pressupost municipal de 2010:
•

L’Àrea d’Economia té com a objectiu per a l’any 2010 que el pagament del
70% de les factures es faci a 30 dies i el 30% restant a 60 dies. Actualment
els percentatges són del 50% a 30 dies i del 50% a 60 dies.

•

L’Àrea d’Administració General té com a principal objectiu (compartit amb
altres àrees) la implantació de l’administració electrònica i la simplificació de
tràmits per tal d’atendre millor i per més canals al ciutadà.

•

L’objectiu específic de l’Àrea de Comunitat és millorar la resposta a la
demanda de serveis socials per part de la ciutadania, adaptant-se a les
noves necessitats i a l’actual context econòmic, alhora que continuar oferint
les activitats consolidades que es presten des dels diversos àmbits de l’àrea.
Val a dir que enguany les dependències de l’àrea es traslladaran a un nou
local, que es farà una reestructuració interna de l’àrea i que es contractarà
una nova treballadora social, tot per millorant l’atenció al ciutadà.
Voldria comentar també que en el pressupost municipal d’enguany
s’incrementa la dotació econòmica de l’Àrea de Comunitat en 125.972 €
respecte de l’execució pressupostària de 2009. Concretament, l’àmbit de
Serveis Socials s’incrementa en més de 75.000 €, l’atenció a la dependència
(el Xec Servei) té un pressupost el 2010 de 81.000 €, el servei de
teleassistència dobla la seva dotació, les ajudes i beques també augmenten
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la seva dotació fins a 138.000 € i el banc d’aliments rep una aportació
extraordinària d’11.000 € més respecte de 2009.
•

L’Àrea de Cultura té com objectiu mantenir aquelles activitats consolidades
que més èxit de participació estan tenint en els últims anys. També es
pretén donar un nou impuls a l’àmbit d’Educació, especialment en allò que fa
referència al Centre de formació d’adults que enguany es traslladarà al nou
equipament de Sax Sala. El pressupost global de l’àrea és de 3.561.000 €, el
que suposa 100.000 € menys que l’execució pressupostària de 2009. En
concret, s’incrementa en 30.000 € la dotació per al Centre de formació
d’adults, en 27.000 € el Pla educatiu d’entorn i es dota l’equipament de Sax
Sala amb 30.000 €, alhora que continua el programa de socialització de
llibres de text.

•

L’Àrea d’Entorn, que engloba Urbanisme i Habitatge, té com un dels seus
objectius principals la implantació de l’Administració electrònica i la
simplificació dels tràmits administratius. I, en allò que afecta a la nova
Directiva europea de serveis, l’objectiu principal és facilitar la tramitació de
les llicències d’activitats, agilitzant els temps de concessió.
Pel que fa a Habitatge, es pretén iniciar una borsa d’habitatges de lloguer
conjunta amb els municipis de tot el Baix Montseny. A nivell de Sant Celoni,
arrel de l’estudi sobre el número d’habitatges desocupats, es pretén
incrementar el número d’habitatges que han de formar part d’aquesta borsa
d’habitatges de lloguer.

•

L’Àrea d’Espai Públic s’ha proposat l’objectiu de mantenir un nivell adequat
en el manteniment dels equipaments i de la via pública, amb una dotació
econòmica que s’incrementa en 46.000 €, però que realment representa una
disminució real del pressupost perquè a partir de l’1 de juliol es produirà
l’increment del 2% de l’IVA.

•

Respecte de l’Àrea de Seguretat Ciutadana es volen mantenir les actuacions
en matèria de protecció civil, via pública i mobilitat, així com millorar el
servei policial incorporant les recomanacions que s’indiquen al Pla de qualitat
de la Policia Local.

•

Pel que fa a la Batllòria (que no constitueix una àrea municipal específica),
ens hem proposat diversos objectius, com ara mantenir les activitats i
serveis que s’hi presten (a nivell de formació, promoció econòmica, ocupació
i serveis socials) i recollir, en la mesura del possible, les propostes que vagi
elaborant el Consell de Poble. De fet, hem incorporat en el projecte de
pressupost de 2010 algunes de les propostes que ens ha fet arribar el
Consell de Poble de la Batllòria.

En definitiva, -conclou el Sr. Mas- es tracta d’un pressupost els eixos prioritaris
del qual són la formació i l’ocupació (amb una dotació de 2.166.000 €), la
promoció econòmica (amb més de 200.000 €) i els serveis socials (amb 533.000
€). Creiem que, en l’actual context econòmic i social, aquestes són les línies
d’actuació municipal que es fa més necessari potenciar. S’ha fet un treball
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correcte amb els altres grups municipals per tal de fer un pressupost que pugui
ser assumit per tothom, tot i que per poder reforçar els tres eixos bàsics que he
citat hem hagut de buscar ingressos extraordinaris (com és l’avançament de
150.000 € del cànon de l’aigua, ingrés que segurament aprovarem en el proper
Ple, però que no tindrem en anys posteriors). Per tot això, espero que la
proposta de pressupost per al 2010 que portem avui al Ple rebi el recolzament
de la majoria de regidors i pugui resultar aprovada.
A continuació pren la paraula el Sr. Castaño i diu que, després de la detallada
explicació del pressupost que ens ha fet el regidor d’Economia, voldria constatar
que enguany (igual com es va intentar l’any passat) des del PSC s’ha volgut
establir un diàleg amb l’equip de govern per mirar d’acostar postures respecte de
l’avantprojecte de pressupost. Tots som conscients –diu- de que ens trobem en
una situació excepcional, tan a Sant Celoni com al país en general. Estem patint
una situació de crisi que afecta moltes famílies, empreses i comerços del nostre
municipi. Per això, entenem que calia incrementar els esforços per fer front a
aquesta situació.
Recordem que en el Ple de 22 d’octubre de 2008 ja es va aprovar una moció
presentada pel grup municipal del PSC per incrementar els recursos econòmics
que han de garantir la inversió pública i han d’incentivar el desenvolupament
econòmic, donant suport especialment a les persones més desafavorides.
Per desgràcia, la situació avui encara és pitjor: en un any l’atur ha augmentat un
14% (a finals de 2009 vam arribar a 1341 persones aturades, i a 31 de març de
2010 ja eren 1392, una xifra realment preocupant). També són preocupants les
dades que ens mostren l’increment en un 115% de les persones que fa entre 12
i 24 mesos que estan a l’atur, així com l’augment en un 22% de les persones
que hi són des de fa més de 24 mesos (a les quals ja se’ls han acabat les
prestacions d’atur).
Per això, vam plantejar que calia prioritzar quatre grans eixos sobre els que
s’havia de fer un esforç més important, i que són:
-

L’educació, la formació i l’ocupació
El reforç de les polítiques socials i la seguretat ciutadana
La reactivació econòmica i la dinamització comercial
El lleure i la cultura

Pel que fa al Pla de foment de l’ocupació, s’ha incrementat la partida inicial,
especialment per garantir que es facin cursos de formació (a banda dels que
organitzen els sindicats i el Servei d’Ocupació de Catalunya) per tal de preparar i
formar a la gent per intentar que trobin feina i que disminueixi l’índex d’atur al
nostre municipi. Coincidim en què el Centre de formació Saxa Sala serà un bon
equipament per treballar en aquesta línia d’actuació.
Respecte del segon eix (el reforç de les polítiques socials i la seguretat
ciutadana), creiem que s’ha d’incrementar el número de beques que s’ofereixen
des dels diferents serveis municipals, en especial pel que fa a les escoles, així
com el fons de contingència social. Tots sabem que avui en dia moltes famílies
(nouvingudes i no nouvingudes) precisen de coses tan bàsiques com els
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aliments. El banc d’aliments, en aquest sentit, desenvolupa una tasca molt
important, tant des de la seva vessant institucional a l’Ajuntament, com per part
de Càritas i de Creu Roja. Hem demanat que s’incrementi la seva dotació
econòmica perquè ens consta que, per desgràcia, aquest mes no hi ha hagut
prou llet per repartir a totes les famílies que en necessitaven. Es fa, doncs,
necessària una dotació extra per al banc d’aliments, per arribar a moltes més
famílies. Així mateix, hem cregut important augmentar les partides per al Servei
d’assistència domiciliària “XEC servei”, per a la teleassistència i per cobrir el
dèficit d’algunes entitats solidàries.
En aquest segon eix també hem volgut incloure la seguretat ciutadana –continua
el Sr. Castaño-. Hem arribat a un acord amb l’equip de govern per a que, de
manera pautada, enguany s’incrementi en dos agents més el número de policies
en plantilla. Cal tenir en compte que tots els policies han de passar 9 mesos de
formació a l’Escola de policia de Mollet del Vallès.
Pel que fa la reactivació econòmica i a la dinamització comercial, creiem que s’ha
d’esperonar als governs municipals del Baix Montseny a fer un pla d’actuació
conjunta, que faci realitat la intenció manifestada pels alcaldes d’aquests
Ajuntaments de treballar coordinadament. En la nostra opinió, la reactivació
econòmica passa per apostar pel comerç local i per elaborar plans de
dinamització comercial, així com per fomentar les activitats lúdiques al carrer,
que poden atraure a tant a gent de Sant Celoni, com a persones de municipis del
nostre voltant. Creiem també que cal potenciar la imatge de marca dels
productes elaborats al Baix Montseny (fa pocs dies en vam tenir una mostra,
amb la celebració de les Botigues al carrer i de l’Agromercat).
Respecte del lleure i la cultura, el grup municipal del PSC entén que són eines
que han de servir també per a la dinamització econòmica i comercial del
municipi, alhora que constitueixen una forma de suport a les polítiques d’infància
i joventut. Per això, en la nostra contribució al pressupost de 2010 hem proposat
que es torni a organitzar el Parc de Nadal i que es reforcin els Casals d’estiu.
També pensem que les Festes Majors estan ben vives al nostre municipi, però
moltes famílies demanen que retorni la fira, com a activitat complementària.
Nosaltres també creiem que s’ha de mantenir.
D’altra banda, en relació a les inversions, nosaltres estem d’acord amb aquelles
que ja estan planificades i que es troben en estudi, en fase de redacció de
projecte o en procés de licitació; i també donem suport a les noves inversions
perquè són una manera d’ajudar a mantenir llocs de treball a les empreses,
alhora que es dota el nostre municipi de més infraestructures i equipaments, que
de ben segur que són necessaris.
Voldria que quedés molt clar –conclou el Sr. Castaño- que segurament aquest no
és el pressupost que des del grup municipal del PSC hauríem fet, però en
política, com en la vida, és bo dialogar per arribar a acords. I donat que hem
arribat a un acord amb l’equip de govern en tot un seguit de partides, alhora que
també a nivell de filosofia de pressupost, considerem raonable que el nostre vot
sigui favorable a la proposta que es porta avui al Ple. Quan s’aprovi, tenim molt
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clar que també serà el nostre pressupost, el pressupost que Sant Celoni
necessita i, per tant, en farem un seguiment i exigirem el seu compliment.
Seguidament pren la paraula la Sra. Vinyets. Bona nit –diu-, abans d’entrar en
l’anàlisi concreta del pressupost que avui es porta a aprovació del Ple,
m’agradaria fer unes consideracions prèvies.
En primer lloc, voldria constatar la situació de crisi econòmica que estem vivint,
a la qual s’han referit els grups municipal de CiU i del PSC com si fos una cosa
caiguda del cel, que ningú sap d’on ens ha vingut i de la que ningú n’és
responsable... Està clar que estem immersos en una crisi del sistema capitalista,
un sistema basat en la construcció i el consumisme exacerbat que ens ha portat
a la conjuntura en què ens trobem ara, un sistema que provoca que els rics
siguin cada vegada més rics i els pobres cada vegada més pobres.
Exigim i demanem, siusplau, als grups municipals de CiU i del PSC que facin un
replantejament global i que prenguin mesures, en els seus possibles àmbits
d’actuació, per evitar que tot això acabi petant. Calen mesures estructurals,
fermes, contundents i valentes, no encarades a rescatar bancs, mesures que
beneficiïn els dèbils i no els forts. Només es parla de que estem en crisi, però
algú ens conduït cap a aquesta crisi, algú ha decidit rescatar els bancs, en
comptes d’apostar per les polítiques socials.
Dit això, volem referir-nos a com la CUP ha treballat la proposta de pressupost
municipal per al 2010 que es porta avui al Ple. Podríem haver optat per emprar
la tàctica del desgast de l’equip de govern, apel·lant al fet que ens ha denegat la
preservació de les Ferreries, al fet que ha optat per tirar endavant el sector P-16
“Residencial Institut”, al fet que en el seu moment va promoure l’Àrea
residencial estratègica de Can Riera de l’Aigua, al fet que s’han aprovat mocions
que no s’executen, etc. Podíem haver utilitzat aquests arguments per votar en
contra del pressupost i així desgastar l’equip de govern, però no ho hem fet.
També podíem haver treballat els pressupostos “a la babalà”, votar sí o no sense
capficar-nos-hi massa, -continua la Sra. Vinyets- però tampoc ho hem fet.
Finalment, podíem optar per fer una anàlisi rigorosa i exhaustiva del pressupost,
però això comporta molt temps i moltes reunions. Se’ns diu que el grup
municipal de la CUP és lent a l’hora de negociar. Potser sí que ho som, però
volem recordar que no disposem de tècnics propis ni de persones alliberades a
sou per estudiar els munts d’informació de què es composa el pressupost
municipal. Alhora, les dosis amb què ens arriba la informació fa que sovint els
feedbacks en la negociació siguin més lents. Podíem haver optat per analitzar
rigorosament el pressupost des d’una òptica de tecnòcrates, estudiant partida
rere partida, però això requereix molt temps; o podíem optar per mirar
d’aconseguir canvis estructurals i aportar noves idees, i això sí que comporta
moltes hores de pensades i repensades.
Deixem totes aquestes consideracions sobre la taula...
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D’altra banda, vull fer referència al fet que avui s’ha convocat un Ple
extraordinari per tractar de l’aprovació del pressupost de 2010, però abans de
venir ja sabíem quina era la posició dels grups municipals del PSC i de CiU
perquè ahir van fer una roda de premsa en què van exposar que votarien
afirmativament el pressupost. Per tant, aquest Ple no deixa de ser l’escenificació
d’uns pactes previs... És per això que no entenem quina necessitat teníem avui
de fer un Ple extraordinari, en tant que dimarts vinent hi ha convocat un Ple
ordinari. Es podia haver inclòs l’aprovació del pressupost de 2010 en l’ordre del
dia d’aquesta sessió ordinària. No calia el Ple d’avui per discutir només aquest
tema. Entenem que si s’ha fet així ha sigut per escenificar la consumació del
matrimoni entre els grups municipals de CiU i del PSC.
Després d’aquestes consideracions, entraré de ple en la matèria que avui ens
ocupa i que és la votació de la proposta de pressupost municipal per al 2010.
De nou, el grup municipal de la CUP es troba amb l’atzucac de debatre el
pressupost de l’Ajuntament de Sant Celoni, i això implica contraposar un
determinat posicionament ideològic contra el model continuista que els partits
polítics convencionals ens posen sobre la taula. La CUP té molt clar que el treball
pressupostari s’ha d’articular al voltant d’un seguit de mecanismes, fruit d’una
determinada perspectiva de la societat i d’un pòsit ideològic que procura recollir
moltes de les aportacions que des de l’esquerra s’han vingut fent en els darrers
anys. Amb la voluntat sempre de no caure en una òptica de tecnòcrates, creiem
fermament que tota lògica pressupostària ha de tendir a retallar les desigualtats
socials que hi ha entre els veïns i veïnes de Sant Celoni i la Batllòria. Per això, en
tant que tots som iguals, l’Administració ha de vetllar per a que els més
desafavorits visquin en un poble equilibrat, cohesionat, respectuós amb el medi
ambient i allunyat de les males pràctiques que puguin existir.
M’agradaria recordar que, malgrat que l’any passat no es va aprovar el
pressupost municipal pel vot en contra dels regidors socialistes (els regidors de
la CUP ens vam abstenir), ja ens trobàvem immersos en una situació de crisi
econòmica i no per això l’Ajuntament va quedar paralitzat. Es va continuar
treballant amb un pressupost prorrogat i es va utilitzar el subterfugi de les
modificacions de crèdit, que es van aprovar gràcies al suport del grup municipal
del PSC. No és cert, doncs, que la no aprovació del pressupost de 2009 deixés el
poble paralitzat.
Enguany, però, veiem que la situació ha canviat: els grups municipals de CiU i
del PSC voten conjuntament a favor del pressupost municipal. Des de la CUP ens
preguntem: què ha canviat en relació amb el pressupost de l’any passat per a
que enguany es doni aquesta miraculosa unió? L’any passat semblava que la
situació era insalvable, malgrat estar immersos en una estrepitosa crisi
econòmica...
Si analitzem en què ha cedit l’equip de govern respecte del pressupost de l’any
passat, deduïm que aquest gir del PSC es sustenta en dos punts. D’una banda,
veiem que hi ha hagut un augment pressupostari en determinats àmbits, i de
l’altra veiem que enguany s’incorporaran dos nous policies locals (fet sobre el

16

que s’ha passat de puntetes...). Ens preguntem per què això no es va fer l’any
passat, quan ja ho demanava el grup municipal socialista...
Sense anar més lluny, els regidors dels diferents partits hem estat convocats
avui a una reunió per presentar-nos l’estudi que s’ha fet sobre la Policia Local de
Sant Celoni. En resum, les conclusions que se’n deriven d’aquesta anàlisi és que
la situació de la nostra Policia Local no és massa bona i que cal implementar tota
una sèrie de mesures, entre les quals s’apunta, per exemple, la necessitat de
disposar d’un Pla local de seguretat (que subvencionaria la Diputació de
Barcelona), d’un Pla de comunicació (que, segons l’estudi, té un cost molt baix) i
d’un Pla de formació (perquè es diu que als agents els falta formació). Així
mateix, a l’estudi s’indica que és imprescindible una reestructuració orgànica de
la plantilla policial.
Per això, -continua la Sra. Vinyets- ens sorprèn que l’equip de govern i el grup
municipal socialista votin conjuntament el pressupost (que fins i tot facin una
roda de premsa per anunciar-ho), que una de les partides que diferencia el
pressupost d’enguany respecte el de 2009 sigui la incorporació de dos policies i
que aquesta proposta es faci abans de la presentació de l’informe sobre la
situació de la Policia Local. Entenem que, si s’ha fet un estudi que ens ha costat
50.000 € (que no ha pagat l’Ajuntament, però que s’ha pagat amb diners
públics), seria molt més adequat prendre qualsevol decisió en relació a la Policia
Local una vegada s’hagi presentat aquest estudi i no abans.
Per què s’ha d’incrementar la plantilla policial amb dos agents més? Pel discurs
de la inseguretat ciutadana? En la reunió d’aquesta tarda s’ha demanat als grups
polítics que no féssim un ús partidista de la Policia Local. Des de la CUP
demanem que s’acabi ja amb el discurs de la inseguretat ciutadana. Voldria
recordar les paraules que es van dir des del grup municipal del PSC en un Ple de
l’any passat per justificar el seu vot negatiu al pressupost. L’anterior regidor de
Seguretat Ciutadana ens deia que “ens preocupa molt la situació; amb la
seguretat no s’hi juga; calen tres nous policies més a la plantilla, informats i
instruïts per a aquesta tasca, els 365 dies de l’any; tots els ciutadans i
ciutadanes de Sant Celoni ho agrairem”.
En l’estudi que avui se’ns ha mostrat sobre la situació de la Policia Local de Sant
Celoni es diu que no existeixen motius ni dades empíriques que constatin que
s’ha incrementat la inseguretat ciutadana al nostre municipi. Per això, crec que
és poc responsable fer segons quin tipus de discursos sobre la inseguretat
ciutadana, i més en temps de crisi. No podem, doncs, estar d’acord amb aquesta
partida pressupostària, i més quan disposem d’un document que diu que no cal
incrementar el número de policies, sinó que abans cal reestructurar la plantilla i
elaborar plans locals, mesures que seran més efectives i no tindran el cost
econòmic que representa augmentar el número d’agents (hem de pensar que la
incorporació de cada policia suposa uns 30.000 € anuals per a l’Ajuntament).
Com cada any, des de la CUP hem fet tota una sèrie de propostes per incorporar
al pressupost i d’aquest treball n’ha sortit un document que fa dues setmanes
vam presentar a l’equip de govern. Després de diverses reunions amb el grup
municipal de CiU, els resultats han estat els següents:
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-

En matèria de serveis socials, vam demanar la dotació d’habitatges
d’emergència i se’ns va respondre que no s’acceptava. Vam demanar ajuts
domiciliaris prioritzant els criteris de renda familiar i no es va acceptar. Vam
demanar la gratuïtat del servei de teleassistència per a totes aquelles
persones amb uns ingressos inferiors a 100 € d’IPREM (Indicador públic de
renda d’efectes múltiples) i tampoc no es va acceptar.

-

En relació a la formació permanent, la proposta de la CUP era augmentar de 5
a 8 el nombre de professors a jornada completa del Centre de formació
d’adults i se’ns va dir que no s’acceptava perquè no hi havia recursos. També
vam demanar la creació de la figura del Cap d’estudis del Centre de formació
d’adults i no s’ha acceptat. Vam proposar l’ampliació del nombre de places
públiques de l’Escola bressol municipal, construint o municipalitzant una nova
escola, i tampoc s’ha acceptat. Hem demanat ampliar els criteris d’admissió
d’alumnes a l’Escola bressol municipal en base a la renda familiar i tampoc no
s’ha acceptat.

-

Pel que fa a l’oci i la cultura, les propostes de la CUP han sigut: la gestió
cooperativa dels horts municipals i se’ns ha dit que cal d’estudiar-ho;
l’ampliació dels horaris de la biblioteca municipal i se’ns ha dit també que s’ha
d’estudiar; destinar 42.000 € d’excedents de la taxa d’escombraries a estudiar
la viabilitat d’implementar el servei de recollida d’escombraries porta a porta,
i també se’ns ha dit que s’ha d’estudiar.

-

En quan a Urbanisme, hem demanat la redacció d’un nou Pla general
d’ordenació urbana municipal, i no s’ha acceptat la proposta.

-

En matèria de tributació hem demanat una fiscalitat progressiva amb
l’objectiu d’una millor redistribució de la riquesa, i tampoc no s’ha acceptat.

-

Pel que fa a Administració general, hem demanat la gestió directa del servei
del Centre municipal d’expressió - Escola de música, i no s’ha acceptat; la
gestió directa del servei de neteja dels edificis municipals o bé el compliment
de la moció aprovada pel Ple per a l’augment de sou dels treballadors de la
neteja, i tampoc no s’ha acceptat; que s’apliqui una política salarial més
equitativa entre les diferents categories laborals de l’Ajuntament, i no s’ha
acceptat; i reduir considerablement l’actual partida pressupostària destinada a
la publicitat externa, i tampoc no s’ha acceptat.

Com es pot comprovar, el “no s’accepta” o el “s’ha d’estudiar” han sigut les
respostes més donades per l’equip de govern a les diverses propostes
alternatives formulades pel grup municipal de la CUP. Aquesta actitud,
juntament amb la gran comunió que hi ha entre els grups de CiU i del PSC (que
va quedar reflectida a la roda de premsa d’ahir) ens porten a pensar que tot està
dat i beneït. Constatat aquest escenari, volem fer uns darrers comentaris.
En primer lloc, em sembla curiós que s’acusi a la CUP d’haver treballat el
pressupost de forma lenta. Nosaltres entenem que hem fet una feina rigorosa i
propositiva, amb la intenció d’assolir un canvi estructural en el sistema. En
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qualsevol cas, davant d’aquest tipus d’afirmacions només podem respondre que
darrera el grup municipal de la CUP hi ha un grapat de persones que han
treballat i continuaran treballant de forma voluntària i tenaç, amb l’objectiu
d’apropar la política al poble, malgrat que a vegades la informació ens arribi amb
retard o ens falti.
Respecte de la incorporació de dos nous policies, el grup municipal socialista ja
fa temps que ho està predicant (de fet, va ser el motiu pel qual va votar en
contra del pressupost de 2009), però ens sorprèn que finalment l’equip de
govern de CiU hagi caigut en aquest discurs de la inseguretat.
En tercer lloc, després de la roda de premsa d’ahir, no calia convocar avui aquest
Ple extraordinari només per aprovar el pressupost. El grup socialista ja va
manifestar el seu vot favorable i, per tant, ens podíem haver esperat
perfectament al Ple ordinari de dimarts vinent. Si s’ha fet així, és només per
escenificar una mena de pacte.
Per tot això, -conclou la Sra. Vinyets- atès que no deixa de ser un pressupost
continuista i que l’augment de dotació en algunes partides socials s’ha fet només
per tapar necessitats urgents, sense afrontar amb profunditat la demanda de
primeres necessitats, el grup municipal de la CUP vota desfavorablement el
pressupost de 2010.
Pren la paraula el Sr. alcalde i diu que s’han comentat coses que no es
corresponen amb les respostes que es van donar per part de l’equip de govern,
potser perquè s’ha volgut simplificar... Per exemple, -diu- respecte de la petició
de gratuïtat del servei de teleassistència per a persones amb rendes familiars
baixes, s’ha dit que no ho hem acceptat. En realitat es va contestar que el cost
d’aquest servei per a la persona beneficiària és només de 2 € i que, en cap cas,
la impossibilitat de fer el pagament no impedirà la seva instal·lació en un
domicili. Aquesta és la resposta que es va donar per escrit al grup municipal de
la CUP.
Respecte de la construcció o municipalització d’una nova Escola bressol, com a
element a incorporar en el pressupost, val a dir que estem parlant d’una decisió
que representa molts diners, i que probablement va més enllà d’un únic exercici
pressupostari. Hem estudiat i valorat aquesta proposta, però en aquests
moments no la considerem viable econòmicament. L’opció que ens sembla més
factible i justa ara mateix és donar una ajuda a les famílies dels nens que no han
pogut accedir a l’Escola bressol municipal, per equiparar així el preu que paguen
en un centre privat.
És cert que es va respondre al grup municipal de la CUP que algunes de les
seves propostes s’havien d’estudiar, sobretot pel cost econòmic que poden
significar. La suma de totes aquestes propostes representa, probablement, un
cost econòmic molt per sobre de les possibilitats reals dels ingressos municipals.
Davant la necessitat d’haver de quadrar el pressupost, havíem de saber
exactament en quin import es tradueix cada una de les propostes de la CUP. Per
això, la nostra resposta en molts casos va ser que s’havia d’estudiar.
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El pressupost que presentem avui l’equip de govern de CiU prové del pressupost
que vam aprovar l’any 2008 conjuntament amb el grup municipal de la CUP,
després d’un procés de negociació. Les incorporacions que en aquell moment es
van fer en el pressupost s’han arrossegat en el pressupost prorrogat de 2009
(amb noves incorporacions via modificacions de crèdit) i ha servit de base per a
l’elaboració d’aquest pressupost, augmentant aquelles partides que l’actual
situació de crisi requereix, en detriment d’altres partides que s’han hagut de
reduir per equilibrar el pressupost.
S’ha de dir també –continua el Sr. alcalde- que des de l’Ajuntament no podem
intervenir en totes les situacions i a tots els nivells. No podem intervenir, per
exemple, a nivell de bancs i caixes. Certament, mitjançant diferents actuacions,
el pressupost pretén millorar les desigualtats socials i resoldre situacions
d’emergència i de gran dificultat. Una part important dels serveis que presta
l’Ajuntament (Centre de formació d’adults, Escola bressol) reben finançament
municipal per fer minvar el cost econòmic que representen per al ciudatà i
facilitar l’accés de tothom. Al Centre de formació d’adults, per exemple, els
cursos de formació més bàsics estan finançats per l’Ajuntament gairebé en un
90% (l’alumne paga exclusivament el 10% restant). El finançament de la resta
de cursos es va modulant de manera progressiva. Es pot compartir més o menys
aquest criteri; algú pot considerar que l’aportació municipal encara hauria de ser
superior, però al final els ingressos són els que són i el pressupost s’ha de
quadrar.
Nosaltres entenem que el pressupost que portem avui al Ple dóna resposta a la
situació que estem vivint i a les demandes que ens arriben. La nostra tàctica de
negociació no ha estat altra que traslladar la nostra proposta de pressupost als
altres dos grups municipal i reunir-nos amb ells quan ha estat possible,
intercanviant opinions i buscant d’arribar a un acord. Amb el grup municipal del
PSC l’acord ha estat possible.
Respecte de reforçar la seguretat ciutadana, aquest era un punt que ja figurava
en el nostre primer pressupost (el de 2008), però es va retirar en base a l’acord
que es va pactar amb el grup municipal de la CUP. Nosaltres com a grup ja
l’havíem proposat; no estem acceptant res que en el seu moment no haguéssim
posat ja sobre la taula.
Al final una negociació és això. El municipi necessita que les coses tirin
endavant. És important tenir aprovat un pressupost i, per tant, cal que les
diferents parts busquin el punt de trobada per poder-lo aprovar. Segurament en
alguns moments això s’ha fet més viable que en altres. Nosaltres hem actuat
pensant de la mateixa manera; hem buscat sempre l’acord, i en aquesta ocasió
l’hem trobat. Pensem que això ha de ser favorable per al municipi i que en
aquests moments hem de deixar de banda les tàctiques polítiques. La gent
espera de nosaltres responsabilitat; ens podem equivocar; alguns potser es
pensen que són posseïdors de l’única veritat; els felicito si pensen d’aquesta
manera. Jo no crec que nosaltres tinguem tota la veritat, treballem per tirar
endavant els problemes perquè en tenim la responsabilitat. Quan els problemes
es viuen de prop, sovint t’adones que les coses són diferents i, per tant, més
enllà de fer cap tipus de demagògia, nosaltres estem contents i satisfets de
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poder aprovar aquest pressupost, perquè això ens permetrà fer coses pel
municipi i resoldre algunes de les necessitats més urgents d’alguns dels nostres
ciutadans. Per tant, i evidentment, nosaltres votarem a favor del pressupost de
2010 i estem contents que pugui tirar endavant.
Intervé novament el Sr. Castaño i diu que considera interessant que la
ciutadania pugui visualitzar quan els grups municipals arriben a acords. No és
d’estranyar que si els grups municipals de CiU i del PSC arriben a un acord, es
faci una roda de premsa, igual com es va fer quan els tres grups municipals vam
arribar a un pacte amb la ubicació del nou hospital.
D’altra banda, l’any passat no es va aprovar el pressupost municipal perquè
nosaltres hi vam votar en contra i la CUP es va abstenir. Si els regidors del PSC
ens haguéssim abstingut també, el pressupost s’hauria aprovat. I en el període
d’exposició pública de l’expedient no es pot demanar que es modifiquin
determinades partides, només es poden presentar al·legacions per qüestions
tècniques, i això ho sabem. La mecànica adequada en l’àmbit local és la
negociació, intentant arribar als acords que es consideri més convenients per al
municipi. Cal ser conscients que sempre és molt més pràctic per a la gestió
municipal disposar d’un pressupost aprovat, que no pas haver de funcionar amb
modificacions de crèdit.
L’any passat no vam arribar a cap acord global amb l’equip de govern respecte
del pressupost municipal, i no només pel tema de la Policia Local. Val a dir, però,
que els policies fan moltes altres tasques, apart de prevenir la inseguretat
ciutadana: auxilien la gent, regulen el trànsit, intervenen en situacions
d’emergència, realitzen actuacions preventives... La seva tasca, com la de tots
els treballadors municipals, és molt important i no només en matèria
d’inseguretat. Sense voler dramatitzar ni practicar el discurs de la seguretat
ciutadana, nosaltres creiem que s’han prendre mesures de prevenció. En l’estudi
sobre la Policia Local de Sant Celoni que s’ha presentat avui queda clar que per
donar més bon servei cal ampliar la plantilla d’agents. Tots sabem que alguns
dies (els dimecres, per exemple) a vegades només es disposa de dos o tres
policies. Pensem que el municipi és prou gran i que requereix un millor servei
policial. Aquest és un dels punts pactats amb l’equip de govern, però no és el
principal. Els punts d’acord més importants per votar a favor del pressupost de
2010 són l’augment de les partides destinades a la promoció econòmica, la
formació i els ajuts a les famílies, temes tots ells en què l’Ajuntament fa un gran
esforç.
Intervé de nou la Sra. Vinyets i, per al·lusions, diu que només faltaria que no es
poguessin fer rodes de premsa... El que no entenem –diu- és quin sentit té la
convocatòria d’aquest Ple extraordinari per aprovar el pressupost municipal,
quan dimarts vinent hi ha convocat un Ple ordinari. Podíem haver fet un únic
“pack” i ens evitàvem les despeses econòmiques que comporta celebrar dues
sessions plenàries en tant pocs dies. Respecte del que s’ha dit abans de les
veritats absolutes, potser a vegades des de la CUP defensem amb vehemència
les nostres propostes i es pot arribar a pensar que ens creiem en possessió de la
raó. Però res més lluny de la veritat: som els primers que ens estem
constantment autoflagel·lant i dient que no ho fem bé. D’altra banda, no sé a
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quin moment concret es refereix el Sr. alcalde quan diu que fem demagògia,
però en tot cas no és la nostra intenció. L’únic que pretenem és ser rigorosos.
Després d’aquestes intervencions i
Vist l'expedient instruït per a l'aprovació del pressupost de la Corporació per a l’any
2010 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 15 vots a favor
de les senyores Lechuga, Costa, Miracle i de la Encarnación i dels senyors
Deulofeu, Cuminal, Mas, Negre, Perapoch, Castaño, Arenas, Capote, Bueno,
Casado i Vega, i 2 vots en contra de la senyora Vinyets i del senyor Ventura, el
Ple municipal ACORDA:
1. Aprovar inicialment el projecte del pressupost general per a l'exercici de 2010,
les seves bases d'execució i la plantilla orgànica d'aquesta Corporació que, amb la
seva aprovació resten elevats a pressupost, conforme han estat redactats i que
resumits donen el següent resultat:

ESTAT DE CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST
DE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI
(Article 166.1.c) del Reial Decret Legislatiu 2/2004)

PRESSUPOST ECONÒMIC DE DESPESES
RESUM PER CAPITOLS
I
II
III
IV
VI
IX

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

8.034.534,71
7.016.702,81
422.887,75
824.266,57
3.510.791,08
894.098,85
------------TOTAL DEL PRESSUPOST PREVENTIU
20.703.281,77
============================================
PRESSUPOST ECONÒMIC D'INGRESSOS
RESUM PER CAPITOLS

I
II
III
IV

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents

8.077.768,77
308.170,19
3.773.522,30
4.519.019,33
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V
VII
IX

Ingressos patrimonials
Transferències de capital
Passius financers

568.690,60
835.832,43
2.620.278,15
------------TOTAL DEL PRESSUPOST PREVENTIU
20.703.281,77
============================================

PLANTILLA DE PERSONAL 2010
A - PERSONAL FUNCIONARI
DENOMINACIÓ

Nº

CARRERA

VACANT

1 - COS D'HABILITACIÓ NACIONAL
Secretari
1
Interventor
1

1
-

1

2 - ESCALA ADMINISTRACIÓ GENERAL
Subescala Tècnica
2
Subescala de Gestió
7
Subescala Administrativa
9
Subescala Auxiliar
12

2
7
8
12

1
-

3 - ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
a) Subescala Tècnica:
TS Economista
1
TS Advocat/da
1
TS Recursos humans
2
Arquitecte/a
1
Enginyer/a
1
Tècnics/ques mitjans
3
Treballadors/es socials
3
Enginyer/a tècnic/a
1
TM Recursos humans
1

1
1
1
1
1
3
3
1
-

b) Subescala Serveis Especials
Classe policia
Sots-inspector
Sergent
Caporal
Agent

1
2
5
19

c) Comeses especials
Oficial

AMORT.

ALTRES

GRUP

-

A1
A1

1
1

PI
-

A1
A2
C1
C2

1
1

-

MA
PI

A1
A1
A1
A1
A1
A2
A2
A2
A2

1
2
5
15

2

-

2 PR

C1
C1
C2
C2

1

1

-

-

-

C2

DENOMINACIÓ

Nº

INDEFINIT

VACANT

AMORT.

ALTRES

GRUP

Tècnics/ques superiors

1

1

-

-

-

A1

-

B- PERSONAL LABORAL
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Arquitecte/a
Tècnics/ques mitjans
Arquitecte/a tècnic/a
Enginyer/a tècnic/a
Educador/a social
Docents Escola d'adults
TM Escola Bressol
TGS Escola Bressol
TAUX informàtica
TAUX Biblioteca
TAUX Comunicació
Administrativa
Auxiliar Administrativa
Treballadors/es familiars
Oficials
Monitors/es Escola Bressol
Peons

Abreujatures
MIA
PR
PI
JP/CR
TS
TM
TGS
TAUX

1
18
3
1
3
10
4
7
2
4
3
4
16
4
8
5
32

6
1
3
2
2
2
4
5
15

1
10
1
1
2
7
4
7
2
3
4
14
3
5
11

-

1 JP/1 CR
1 JP/1 CR
3 JP/ 3 CR

Concepte
mobilitat interadministrativa
pràctiques
promoció interna
jubilació parcial/contracte relleu
tècnic/a superior
tècnic/a mitjà
tècnic/a de grau superior
tècnic/a auxiliar

Nombre total places plantilla
Funcionaris
74
Laborals
126
Total
200

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.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22:35 hores i
s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en dono fe.
L’alcalde
Francesc Deulofeu i Fontanillas

El secretari
Ramon Oriol i Grau

24

A1
A2
A2
A2
A2
A2
A2
B
C1
C1
C1
C1
C2
C2
C2
AP
AP

