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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 

DEL DIA 22 DE JULIOL DE 2010 
 

 
 
Identificació de la sessió 
 
Data: 22 de juliol de 2010  
Horari: de 21:15 hores a 23:14 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
Assistents 
 
President: Francesc Deulofeu Fontanillas  CiU 
Regidors/es: Jordi Cuminal Roquet  CiU 
 Josefa Lechuga Garcia CiU 
 Carles Mas Lloveras  CiU 
 Laura Costa Olivé  CiU 
 Miquel Negre Sánchez  CiU 
 Marià Perapoch Valls  CiU 
 Joan Castaño Augé  PSC 
 Jordi Arenas Vilà  PSC 
 Magalí Miracle Rigalós  PSC 
 Josep Capote Martín  PSC 
 Júlia de la Encarnación Gómez  PSC 
 Josep M. Bueno Martínez  PSC 
 Raül Casado Jiménez  PSC 
 Miquel Vega Vega PSC 
 Montserrat Vinyets Pagès  CUP 
 Albert Ventura Rovira  CUP  
Secretari: Ramon Oriol Grau 
Interventor: Joan Muntal Tarragó 

 
Ordre del dia 
 
1. Acceptació, si s’escau, de la subvenció atorgada pel Departament d’Educació 

per al finançament de l’Escola bressol municipal “El blauet” per al curs 2009-
2010. 

2. Aprovació, si s’escau, del Compte General de l’Ajuntament de Sant Celoni 
corresponent a l’exercici de 2009. 

3. Aprovació provisional, si s’escau, de les taxes del Centre de formació 
d’adults Baix Montseny per al proper curs.  

4. Resolució, si s’escau, de les al·legacions presentades a l’aprovació 
provisional de les taxes del Centre municipal d’expressió per al proper curs, i 
aprovació definitiva de les mateixes. 

5. Aprovació, si s’escau, del Pla Local de Joventut de Sant Celoni 2010-2013. 
6. Aplicació, si s’escau, de mesures de reducció de dèficit públic.  
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7. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel grup municipal de la CUP 
en solidaritat amb els membres d’UDALBILTZA actualment jutjats per 
l’Audiència Nacional. 

8. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel grup municipal de la CUP 
relativa al projecte de connexió de la ITAM de Tordera amb l’ETAP del Ter. 

9. Informació de les resolucions dictades per l'Alcaldia i per la regidora de 
Seguretat Ciutadana en el mes de juny de 2010. 

10. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per 
l'Alcaldia en el mes de juny de 2010. 

11. Precs i preguntes. 
 
 

~~~~~~~~~~ 
 
 
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 i Suriol, president de la Secció Local d’ERC a 
Sant Celoni i la Batllòria, i diu: 

Bona nit! La Secció Local d’ERC va ser la primera força política en presentar una 
moció sobre la sentència del Tribunal Constitucional contra la voluntat de la 
ciutadania catalana. La moció proposada es va enviar a la resta de partits polítics 
i, posteriorment, se'ns va demanar si podríem redactar una moció que inclogués 
les mocions presentades pels grups municipals del PSC i de CiU, per tal d'oferir 
una proposta municipal unitària. Vam acceptar el repte, sabent per endavant que 
no seria una tasca fàcil perquè cada partit té una visió molt diferent de la nostra 
realitat nacional i ha costat de fondre les diferents sensibilitats en un sol text. 
Tot i així, ens hem reunit abans del Ple i hem aconseguit consensuar una moció 
unitària, que demanem sigui incorporada a l’ordre del dia del Ple per la via 
d’urgència.  

Així mateix, veient que altres forces fan valoracions polítiques en les sessions 
plenàries, la Secció Local d’ERC també farà una breu valoració de la situació 
actual.  

Des de sempre, el nostre partit ha sigut partidari de la independència nacional 
dels Països Catalans i, després de molts esforços i de picar molta pedra, ERC ha 
aconseguit tenir al Parlament de Catalunya una representació de 23 diputats i 
diputades en l'anterior legislatura i 21 en l'actual, així com formar part del 
Govern de la Generalitat de Catalunya en dos governs tripartits. Som conscients 
que s'han comès errors, però només es pot equivocat qui actua, no qui critica. 
També creiem que s'han fet avenços legislatius importants a través de pactes 
nacionals i lleis estratègiques que marcaran el futur de la nostra nació. És la 
primera vegada que un partit independentista entra al Govern de la Generalitat 
des de la guerra civil. Quan es parla de poca feina feta s'ha de tenir en compte 
que només tenim 21 elegits. Si n'haguéssim tret 68, la independència catalana 
ja seria un fet. Tot i que no es tracta de formar part del govern a qualsevol preu, 
és evident que només des del govern es poden plasmar els canvis que 
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proposàvem en el nostre programa electoral. I aquesta realitat ja la saben els 
partits que han governat.  

Ara comença un nou cicle que té com a elements més significatius el fet que la 
independència és el centre de la política catalana. L'augment de les persones 
que creuen en aquest opció ha desbordat totes les previsions. Un augment que 
no és aliè al fet que ERC formi part del Govern i hagi participat en totes les 
consultes municipals que s'han fet a Catalunya. Això no vol dir que l’increment 
de l’independentisme sigui un mèrit exclusiu d'ERC, però tampoc es pot negar 
que l’actuació del nostre partit ha estat un element decisiu per aconseguir-ho. 
Així, doncs, un cop acabada l'etapa del tripartit, ERC comença un nou cicle on ha 
quedat fixat que només pactarem amb aquelles forces polítiques que es 
comprometin a convocar un referèndum legal i vinculant sobre la independència 
de Catalunya, amb la mateixa pregunta que s’ha fet en les consultes populars. 
Tenint en compte aquest requisit, ja ens podem imaginar que, si no hi ha canvis, 
no hi haurà cap pacte ni amb el PSC ni amb CiU a nivell nacional. Amb el PSC 
perquè respon a uns interessos que no són els de la ciutadania catalana sinó del 
PSOE, i amb CiU perquè no té una posició clara: primer el Sr. Mas afirma que ell 
votaria sí en una consulta sobre la independència, després diu que CiU no és una 
formació independentista i ara considera que la ciutadania de Catalunya no està 
prou madura per decidir si vol la independència o no. Queden altres forces més 
petites, extraparlamentàries, que fins al mes de novembre no es coneixerà si es 
presenten juntes o no a les eleccions, però que no sabem quina confiança 
mereixeran de la nostra ciutadania i, per tant, quants diputats obtindran. Això 
vol dir que en les properes eleccions al Parlament de Catalunya hi haurà dues 
grans opcions per votar: unionistes/autonomistes per una banda i 
independentistes per l'altra. 

Sobre la sentència del Tribunal Constitucional ja vam dir, molt abans que es fes 
pública, que per ERC l'Estatut d’autonomia de Catalunya ja estava tocat de mort, 
tant per les emenes presentades pel PSC un dia després de l'aprovació pel 
Parlament el 30 de setembre de 2005, com per la maniobra dels Srs. Mas i 
Duran en connivència amb el president Sr. Zapatero, pensant que això els 
facilitaria la presidència i el Govern de la Generalitat, tot i que els va sortir el tret 
per la culata... Per tot això, ERC va votar en contra de l’aprovació de l’Estatut. 
Ara aquesta sentència l'ha acabat de matar, i el que ens cal és enterrar-lo i 
començar a construir la independència a partir de la nostra pròpia Constitució 
catalana. La proposta del Sr. Montilla de refer l'Estatut tal com estava abans de 
la sentència és impossible, és enganyar la gent, perquè el Sr. Zapatero mai no 
desautoritzarà un tribunal que ha creat el seu partit. Lògicament, doncs, 
compartim l'afirmació de que cap Estatut no ens farà lliures. Des d’ERC no 
acatem aquesta sentència perquè la considerem injusta, i no perquè vulguem 
defensar l’Estatut, sinó perquè representa un atac a la voluntat del nostre poble, 
expressada en un referèndum.  

Dit això, -continua el Sr. Rubiralta- ara ens centrarem en el contingut del Ple 
d'avui, del qual volem fer les següents consideracions: 

Punt 3 - Aprovació de les taxes del Centre de formació d'adults Baix Montseny. 
Pensem que l’increment de les taxes ha de ser el mínim possible, tenint en 
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compte la crisi econòmica i la necessitat de formació contínua de la nostra 
ciutadania. També esperem que en la formació s’utilitzi programari lliure. 

Punt 5. Pla local de Joventut 2010-2013. Considerem molt positiva la seva 
aprovació però no sabem si el Consell Local de Joventut hi ha intervingut com 
caldria... 

Punt 6. Aplicació de les mesures de reducció del dèficit públic. Esperem que 
siguin efectives i no afectin de cap mena les ajudes socials. 

Punt 7. Moció de la CUP en solidaritat amb Udalbiltza. Creiem que s'ha d'aprovar 
la moció perquè els imputats ho són per causes purament polítiques. Tot i això, 
cal reconèixer que la Assemblea de Municipis i Electes Municipals d'Euskal Herria, 
que és el nom en català d'aquesta entitat, formada en un principi per càrrecs del 
PNB, EA i EH (actualment Batasuna), es va dividir pel fet que Batasuna es va 
negar a condemnar la violència i quan va ser il·legalitzada van haver 
d’abandonar tots els càrrecs electes. A partir de llavors, l’entitat formada per ex-
membres de Batasuna s'anomena Udalbiltza-Kursaal. Arran del judici aquesta 
organització ha comptat amb la solidaritat del PNB, PSE i PSN, EA, EB, 
Alternatiba, Aralar, l'esquerra abertzale i representants sindicals (ELA, LAB i 
CCOO). Aquest judici té similituds amb el cas Egunkaria, que ja sabem com va 
acabar. 

A més, ara en el País Basc s'està produint un procés d'unitat entre l'esquerra 
abertzale i Eusko Alkartasuna que se centra en lluitar per la independència 
d'aquest país sobre la base de la no violència i per vies democràtiques. Aquesta 
és una bona notícia que desarma al Govern espanyol i la seva estratègia policial. 
Si això tira endavant, caldria anul·lar la Llei antiterrorista, aprovada amb els vots 
del PSOE, PP i CiU i permetre que totes les forces polítiques es puguin presentar 
a les eleccions. En aquestes condicions, ETA hauria de declarar una treva 
indefinida, negociar amb Espanya com resoldre el tema dels presos i després 
dissoldre's com a Irlanda del Nord. 

Consideracions finals:  

- Quan ERC demana explicacions o formula preguntes no és perquè li hagin de 
ser contestades en privat, dins dels despatxos de l'Ajuntament. Les celonines i 
els celonins que ens escolten tenen dret a saber les respostes que dóna el 
govern municipal. Entendríem que si no es disposa de la informació, es posposés 
les respostes fins al proper Ple, en comptes de treure-us-les de sobre donant la 
sensació que no es volen respondre. 

- Després de l’última intervenció de la Sra. Costa a una pregunta meva, ja queda 
clar que CiU no crearà una Regidoria de Dones, malgrat l’acord adoptat pel Ple 
municipal. Ja no tornaré a preguntar-li més. Tingui present però, que si ERC 
torna a ser decisiva en les eleccions municipals de maig de l'any vinent, la 
creació d'aquesta regidoria serà una de les condicions per poder signar un pacte 
de govern. 
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- Agraïm la posició de la CUP pel fet de no tenir cap inconvenient en que la 
Secció Local d’ERC estigui representada a la Comissió de seguiment de la 
Discoteca 4. Ens agradaria sentir una resposta igual de clara de les altres dues 
forces polítiques. 

- Notícia final positiva extreta de Vilaweb: La Cort Internacional de Justícia 
(màxim òrgan jurídic de les Nacions Unides) avala la independència unilateral de 
Kosovë. En la lectura del veredicte la Cort ha deixat clar que no hi ha cap 
argument en la legislació internacional que prohibeixi la independència d'un país. 
Kosovë es va proclamar independent el febrer de 2008, independència que va 
ser reconeguda per la majoria dels estats de la Unió Europea i pels Estats Units. 
Avui 69 dels 192 estats membres de l'ONU reconeixen el govern independent de 
Kosovë. L'Assemblea General de les Nacions Unides, però, va demanar un 
dictamen de la Cort Internacional de Justícia per saber si aquest procés 
s’ajustava a la legalitat internacional. 

El Tribunal ha fet una llarga declaració validant clarament la independència 
kosovar. Després d'aquesta sentència hom espera que un gran nombre d'estats 
reconeguin ara la independència kosovar, un cop aclarit que la declaració no 
viola les lleis internacionals ni tan sols pel fet d'haver estat proclamada 
unilateralment. La sentència representa una dura derrota per a Sèrbia, que 
pretenia que la secessió de Kosovë fos proclamada il·legal. Aquesta és una 
notícia fantàstica per a la Nació catalana. Esperem que Espanya l'accepti, 
reconegui aquest estat i deixi de fer el ridícul –conclou el Sr. Rubiralta-. 

 
A continuació pren la paraula el Sr. alcalde. La part principal de la intervenció del 
Sr. Rubiralta –diu- té a veure amb la moció consensuada que portem al Ple per 
la via d’urgència en relació a la sentència del Tribunal Constitucional sobre 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya. En el seu moment tots els grups podran 
donar la seva opinió sobre aquest tema, així com sobre la resta de punts 
continguts a l’ordre del dia de la sessió.  
 
En relació a l’oferiment de donar resposta a les preguntes del Sr. Rubiralta en 
privat, si li vaig proposar aquesta opció és perquè en alguna ocasió alguna de les 
preguntes tenia poc sentit, probablement perquè no disposa de tota la 
informació. I per no haver-li de donar una resposta dura o negativa, em va 
semblar millor fer-ho al marge del Ple, per resoldre els seus dubtes i comentar 
les coses amb més profunditat. Reitero aquesta voluntat. 
 
El Sr. Castaño diu que el grup municipal del PSC no té cap inconvenient per a 
que la Secció Local d’ERC formi part de la Comissió de seguiment de la 
problemàtica de la discoteca 4.    
 
 

~~~~~~~~~~ 
 
 
Després d’aquestes intervencions, i atès que ningú més vol fer ús de la paraula, 
es dóna inici a la sessió del Ple. 
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1. ACCEPTACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL 
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ PER AL FINANÇAMENT DE L’ESCOLA 
BRESSOL MUNICIPAL “EL BLAUET” PER AL CURS AL CURS 2009-2010. 
 
El Sr. alcalde explica que es proposa al Ple l’acceptació de la subvenció que ens 
atorga el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per al 
finançament de l’Escola bressol municipal per al curs 2009-2010. Aquesta 
subvenció representa entre un 25 i un 30% del cost anual del servei. 
 
Després d’aquesta intervenció i atès que  
 
En data 3 de febrer de 2009 l’Ajuntament de Sant Celoni i el Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya van subscriure un conveni per crear 
una llar d’infants pública de titularitat municipal: 
 
Denominació: Llar d’infants “El blauet” 
Codi: 08070295 
Titular: Ajuntament de Sant Celoni 
NIF: P0820100F 
Adreça: c/ Pere Ferrer, número 15 
Població: 08470 Sant Celoni 
Comarca: Vallès Oriental 
 
En data 9 de juliol de 2010 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya la Resolució EDU/2267/2010, de 7 de juny, per la qual s’atorguen 
subvencions a les corporacions locals titulars de llars d’infants, per al curs 2009-
2010. 
 
En data 19 de novembre de 2009 l’Ajuntament de Sant Celoni va certificar que hi 
havia 95 alumnes, de 0 a 3 anys, matriculats a l’Escola bressol pública “El 
blauet” (el Departament d’Educació subvenciona 1.800 € per alumne). 
 
El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha concedit una 
subvenció de 201.600 € per al finançament de l’Escola bressol pública “El 
blauet”. 
 
Atès que en la mateixa resolució, el Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya ha sol·licitat l’acord del Ple de la corporació local acceptant la totalitat 
de la subvenció de l’Escola bressol pública “El blauet”, corresponent al curs 
2009-2010. 
 
Vistos els informes emesos per l’Àrea de Cultura. 
 
A proposta de l’Alcaldia, i previ dictamen de la Comissió informativa de Serveis 
Personals, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA: 
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1. Acceptar la subvenció del Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya per import de 201.600 € per al finançament de l’Escola bressol pública 
“El blauet”, curs 2009-2010. 
 
2. Trametre aquest acord a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu 
del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT 
DE SANT CELONI CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2009. 
 
El Sr. alcalde explica que l’expedient del compte general de la Corporació ha 
estat exposat al públic pel termini reglamentari, sense que s’hagi presentat cap 
al·legació en contra. 

 
Després d’aquesta intervenció i  

 
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació del Compte General de l’Ajuntament de 
Sant Celoni corresponent a l’any 2009. 
 
La Comissió de Comptes, en sessió de 7 de juny de 2010, va acordar exposar al 
públic el Compte General a efectes de reclamacions, reparaments o 
observacions. 
 
En el termini d’exposició pública i vuit dies més no s’ha presentat cap 
reclamació. 
 
A proposta del regidor d’Economia, i previ dictamen de la Comissió informativa 
de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple 
municipal ACORDA: 
 
1. Aprovar el Compte General de la Corporació corresponent a l’exercici de  
2009, tal com ha estat formulat per la Intervenció municipal. 
 
2. Trametre còpia del Compte General de l’Ajuntament de Sant Celoni 
corresponent a l’exercici de 2009 a la Sindicatura de Comptes. 
 
 
3. APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE LES TAXES DEL CENTRE 
DE FORMACIÓ D’ADULTS BAIX MONTSENY PER AL PROPER CURS.  
 
El Sr. alcalde explica que es proposa al Ple un increment de les taxes del Centre 
de formació d’adults d’un 1,2%, equivalent a l’augment de l’Índex de preus al 
consum (IPC). Val a dir que l’aportació econòmica que fa l’Ajuntament per al 
finançament d’aquest servei supera el 80% del seu cost real. Les taxes que 
paguen els alumnes (en proporcions diferents en funció del curs) no arriben a 
sufragar el 20% del cost. Tècnicament i des d’un punt de vista educatiu, s’ha 
considerat adequat fer un petit ajust en la taxa dels cursos de català oral, 
unificant el preu dels 4 nivells de què consta el curs, per facilitar el pas d’un 
nivell a l’altre sense necessitat de fer nous abonaments.  
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El Sr. Castaño diu que el grup municipal del PSC votarà a favor de la proposta. 
 
Intervé el Sr. Ventura i diu que, en la mesura que l’educació és un dret universal 
al que ha de poder accedir tothom, creiem que el Centre de formació d’adults 
juga un paper cabdal a l’hora d’assolir la socialització del coneixement. En una 
societat com l’actual, basada en les desigualtats socials i on determinades 
condicions de possibilitat determinen l’accés a determinats espais educatius, 
l’Escola d’adults ha d’esdevenir un primer marc on poder esberlar aquestes 
limitacions, a fi i efecte d’assolir una major igualtat d’oportunitats. Un primer pas 
envers aquesta millor equitat educativa passa per assolir uns models de gestió 
educativa que afavoreixin l’accés als diferents serveis educatius. És per aquest 
motiu que som partidaris d’implementar una oferta educativa basada en la 
qualitat dels serveis i en la reducció de les taxes que recauen sobre l’alumnat. 
 
Amb l’anàlisi de la proposta que avui es porta al Ple constatem que es mantenen 
els preus del curs passat amb un augment de l’IPC de l’1,2% i se’ns obren un 
seguit d’interrogants: han de recaure sempre aquests augments sobre el 
destinatari final del servei? Seria possible suprimir aquest augment de les taxes 
amb una major inversió en formació permanent i amb la reducció de despeses 
supèrflues que té l’Ajuntament actualment? 
 
En la mesura que ens trobem en un moment de crisi econòmica, on la destrucció 
d’ocupació creix diàriament, la formació, des d’una òptica racional i amb 
l’objectiu d’afavorir una incorporació de qualitat al món laboral, ha d’esdevenir 
una de les apostes fermes de tota Administració pública. 
 
En aquest sentit emplacem l’equip de govern a treballar per potenciar el model 
educatiu de la nostra vila i demanem que s’implementin les propostes de millora 
dels serveis del Centre de formació d’adults i la formació permanent que la CUP 
va fer arribar a l’actual equip de govern dins el marc de les al·legacions 
presentades al pressupost municipal de 2010. 
 
Malgrat som conscients que en aquests anys s’han fet alguns avenços, hem 
copsat algunes contradiccions que voldríem posar de manifest:  
 
1. En la línia del que hem apuntat anteriorment, creiem que encara existeixen 

mancances pel que fa a inversió pressupostària a l’Escola d’adults i als serveis 
que se’n deriven. La relegació a un segon terme que aquest servei ha tingut 
tradicionalment ha fomentat una certa precarietat que amb molt d’esforç s’ha 
pogut combatre gràcies a la gran tasca realitzada per tots els i les 
professionals que hi treballen.   

 
2. L’actual proposta implica una nova estructuració i un considerable augment 

dels cursos elementals d’alfabetització. En aquest sentit, voldríem saber com 
es cobrirà aquesta nova estructura, tant pel que fa al professorat com al 
nombre de places ofertades.    

  
3. D’altra banda, no compartim les taxes proposades en l’àmbit dels cursos 

d’accés als cicles formatius superiors i als cursos d’accés a la universitat per a 
majors de 25 anys. Aquests cursos estan incorporats al “nivell 3” de preus i, 
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per tant, tenen un cost desproporcionat en relació a la resta d’estudis bàsics. 
A tall d’exemple, mentre l’accés a cicles formatius de grau mitjà costa 71,89 
€, el curs d’accés a cicles formatius de grau superior i universitat costen 
380,24 € (178,94 € la part comuna, més 201,30 € de dues assignatures de la 
part específica). En la mesura que considerem l’accés als estudis de grau 
superior un element que contribueix a la millora personal i social dels 
individus, voldríem posar de manifest la importància d’establir unes taxes que 
facilitin l’accés a aquests cursos. D’altra banda, no podem deixar de repetir 
any rere any la manca de places ofertades en aquests cursos que acabem 
d’esmentar. 

   
4. Finalment, voldríem saber si de cara a aquest nou curs s’implementarà la 

figura del cap d’estudis, que en termes pedagògics i de qualitat educativa 
considerem necessària per a l’ordenació i l’homogeneïtzació de continguts. 

 
Per tant, -conclou el Sr. Ventura- el nostre posicionament és un vot negatiu 
provisional. En la mesura que l’equip de govern incorpori solucions que realment 
incideixin en la millora de l’Escola d’adults, la CUP hi votarà afirmativament. Es 
tracta de demandes que els ciutadans ens han fet arribar i que pensem que 
serviran per millorar l’educació a Sant Celoni, especialment l’educació 
permanent, que és una competència municipal.  
 
Pren la paraula el Sr. alcalde. Em sorprenen –diu- alguns dels comentaris que 
acaba de fer el regidor de la CUP perquè crec que no es corresponen amb la 
realitat. Qualsevol servei és millorable i qualsevol servei pot ser gratuït. Sota 
aquesta base es tracta de veure allò que és possible i allò que interessa en cada 
moment, en funció dels objectius que es plantegen. En primer lloc, cal dir que la 
formació d’adults com a tal no és una competència municipal; fa més de 20 anys 
el municipi va prendre la decisió de crear-la, i a dia d’avui continuem en la línia 
de fer-la créixer perquè entenem que la formació de les persones adultes és molt 
important per a la seva ascensió social i permet que aquells que en un moment 
determinat no van accedir a la formació, ho puguin fer de grans (tant si es tracta 
de l’ensenyament universitari o de l’aprenentatge del català, per exemple). 
  
Atès que no es tracta d’una competència municipal, l’Ajuntament no rep recursos 
d’altres administracions per al finançament de l’Escola d’adults. Cal, per tant, 
establir quin és el cost d’aquest servei i veure de quina manera se’n co-
responsabilitza l’alumne en funció del tipus de curs que realitzi. Com he dit 
abans, en el còmput general l’aportació dels alumnes no arriba al 20% del cost 
del servei. L’Ajuntament, a través dels impostos que recapta, decideix sufragar 
més del 80% del cost del servei. 
 
L’Ajuntament assumeix en la proporció que li correspon l’increment de la 
despesa que es produeix anualment. Enguany, a més, hem apostat per unes 
noves instal·lacions de més grans dimensions que significaran un increment de 
despeses de manteniment. La nostra voluntat és que la formació d’adults 
segueixi creixent en el futur, que es puguin oferir més cursos i poder donar 
resposta a aquells alumnes que en alguna ocasió no han obtingut plaça. 
Entenem, doncs, que fem una aposta potent com a municipi. Segur que és 
millorable i que caldrà fer més coses, però no hem d’oblidar que ens trobem en 
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un moment d’una important reducció dels ingressos municipals i, per tant, cal 
decidir quins temes mereixen ser prioritzats. La formació és un d’ells i, per això, 
hem apostat per unes noves instal·lacions, no reduint pressupost sinó tot el 
contrari. Evidentment sempre podríem destinar-hi més diners, però al final hem 
de saber si serem capaços de mantenir aquest i altres serveis que també són 
importants. No comparteixo, doncs, la visió negativa que s’ha donat de l’Escola 
d’adults. Crec que està donant un molt bon servei, el curs passat tenia inscrits 
uns 500 alumnes i segurament enguany les noves instal·lacions ens permetran 
que aquest número encara sigui major. La nova organització de l’edifici “Sax 
Sala” ens permetrà avançar en aquesta línia de millora i, probablement, en algun 
moment caldrà incorporar la figura del cap d’estudis. De moment, però, no hi ha 
previsió de fer-ho aquest any. 
 
El Sr. Ventura diu que la visió de la CUP en el tema de la formació d’adults no és 
tan negativa ni tan pessimista com s’ha dit. Nosaltres –diu- compartim la idea 
que cal potenciar la formació permanent i, per això, vam presentar una relació 
de propostes de millora en la negociació del pressupost de 2010. Una d’aquestes 
propostes que considerem necessària és la incorporació de la figura del cap 
d’estudis. No crec que les propostes que fem siguin negatives, sinó que són per 
millorar el servei. 
 
El Sr. Castaño diu que el grup municipal del PSC ja ha manifestat el seu vot 
afirmatiu a la proposta de taxes del Centre de formació d’adults per al proper 
curs. Creiem –diu- i hem cregut sempre que la formació d’adults és una qüestió 
bàsica per al nostre municipi. Per això, l’Escola d’adults ha anat “in crescendo” 
des del seu naixement, que va ser, si no recordo malament, al cafetí de l’Ateneu 
(imagineu-vos els cursos que es podien fer en aquelles instal·lacions...). Votarem 
a favor de la proposta perquè els diferents cursos que s’imparteixen estan 
donant bons resultats, perquè el servei compta amb bons professionals i perquè 
és una demanda continuada de la ciutadania, com així ho demostra la quantitat 
d’alumnes que passen anualment per les seves aules. Entenem que és un servei 
que s’ha de mantenir i que, fins i tot amb aquest increment de les taxes de 
l’1,2%, augmenta l’aportació de l’Ajuntament a l’Escola d’adults, que és el que   
s’ha de continuar fent. 
 
Després d’aquestes intervencions i 

 
L’Àrea de Cultura ha efectuat una proposta relativa a les quotes a cobrar als 
alumnes de l’Escola d’adults per al curs 2010-2011. Els criteris aplicats en la 
proposta de taxes han estat: 
 
1. Actualitzar els imports de les taxes d’acord amb l’índex d’increment de preus 

publicats, IPC de desembre de 2009 per a Catalunya (1,2%) pel curs 2010–
2011. 

 
2. Modificar l’oferta formativa dels cursos d’alfabetització del Centre municipal 

d’adults Baix Montseny en el sentit que per al nou curs 2010-2011 es proposa 
una reestructuració dels grups d’ensenyaments inicials (cursos d’acollida, 
català oral i formació instrumental), ordenant i ampliant aquesta oferta i 
adequant-la a les necessitats actuals. Fins ara els grups actuals eren molt 
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heterogenis, amb diferents nivells i dificultat per atendre la diversitat de 
nivells de l’aula. La proposta és reestructurar aquests grups per fer-los més 
homogenis, que permetin atendre més alumnat i aconseguir de manera més 
satisfactòria l’assoliment dels objectius del curs per part de l’alumnat. També 
s’ha fet un canvi en la nomenclatura d’aquests grups.  

 
Les següents taules reflecteixen la comparativa dels dos cursos pel que fa a les 
hores lectives i les taxes: 
 

Curs 2009-2010 Curs 2010-2011 
CATALÀ ORAL 

Franja 
horària 

Cursos Hores 
setmana 

Cursos Hores 
setmana 

Diferència 
horària 

matí/ 
tarda 

Curs d’acollida adreçat a dones 
nouvingudes (3 h oral) 

3 h 
Català oral (3h) 

3h        - 

vespre Català oral 3 h Català oral (3h) 3h        - 
ALFABETITZACIÓ/NEOLECTORS 

tarda 
Grup acollida dones (3h lectoescriptura) 
Grup formació instrumental neolectors  
(7,5 h) 

10,5 h Alfabetització I  (4,5 h)   
Alfabetització II  (6h) 
Neolectors  (6 h)   

 
16,5 h 

 

 
+ 6h 

 

vespre  
Formació instrumental grup A(6 h) 
Formació instrumental grup B(6 h) 

12 h Alfabetització I  (4,5 h) 
Alfabetització II  (6h) 
Neolectors  (6 h) 

 
16,5 h 

 

 
+ 4,5h 

 
AULA D’ACOLLIDA 

tarda/ 
vespre 

Aula d’acollida (inclou el Curs de 
benvinguda) 

5 h Aula d’acollida  - -5h 

           TOTAL                                                                                                                                          +5,5 h 

 
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 l’informe econòmic obrant a 
l’expedient dels quals resulta que amb les tarifes que es proposen es dóna 
compliment a l’article 24.2 del referit text refós en el sentit que l’import estimat 
de la taxa per la prestació d’un servei o la realització d’una activitat no pot 
excedir, en el seu conjunt, del cost real o previsible del servei o activitat de que 
es tracti. 
 
Vist també l’informe del l’interventor accidental. 
 
A proposta de l’Alcaldia, i previ dictamen 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. Modificar l’Ordenança fiscal número 20, reguladora de les taxes per serveis 
generals, amb vigència a partir de la data de la seva aprovació definitiva, al 
següent tenor: 
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Aprovar el nou quadre de tarifes de l’apartat g), que conté les tarifes 
corresponents a la taxa per la participació a les classes de l’Escola d’adults, 
fixant els conceptes i imports següents: 
 

TAXES CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS BAIX MONTSENY 
 

Català oral 3,84 € 
Aprendre a llegir i escriure I i II / Perfeccionar la lectura i l'escriptura 15,33 € 
Formació instrumental 3r nivell (Certificat) 21,30 € 
Graduat en educació secundària 71,89 € 
Accés a cicles formatius de grau mitjà  71,89 € 
Accés a cicles formatius de grau superior i Accés a la Universitat:  
          Prova comuna 178,94 € 
          1 assignatura 100,65 € 
          2 assignatures 201,30 € 
Castellà elemental   9,59 € 
Alfabetització digital   9,59 € 
Anglès   134,20 € 
Taller d'Informàtica: programes específics (Word, Excel ...) 103,85 € 
Dibuix i pintura 166,16 € 

 
 

Fotocòpies formació instrumental 2n i 3r nivell  6,07 € 
Fotocòpies graduat en educació secundària 10,12 € 
Fotocòpies Accés a cicles formatius de grau mitjà  20,24 € 
Fotocòpies Accés a cicles formatius de grau superior i Accés a la Universitat:  
         Prova comuna 6,07 € 
         Prova específica 3,04 € 
Fotocòpies anglès  6,07 € 

 
2. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord 
provisional, així com el text complet de l’Ordenança modificada durant el termini 
de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci 
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe en els 
termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 

 
4. RESOLUCIÓ, SI S’ESCAU, DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES A 
L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES TAXES DEL CENTRE MUNICIPAL 
D’EXPRESSIÓ PER AL PROPER CURS, I APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES 
MATEIXES. 
 
El Sr. alcalde explica que el Ple municipal, en sessió de 4 de maig d’enguany, va 
aprovar provisionalment la modificació de les taxes del Centre municipal 
d’expressió. En el període d’exposició pública de l’expedient el grup municipal de 
la CUP ha presentat un escrit d’al·legacions. Es proposa al Ple –diu- la resolució 
d’aquestes al·legacions en el sentit de desestimar-les. 
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El Sr. Ventura diu que la proposta de bonificacions a les taxes del Centre 
municipal d’expressió proposada per l’equip de govern no té en compte les 
necessitats de totes aquelles famílies que només tenen un fill. Davant aquest 
greuge –diu-, vam veure convenient demanar una ampliació d’aquests ajuts a 
les famílies que, tinguin els fills que tinguin, la seva renda estigui per sota els 
llindars establerts. Malauradament, l’equip de govern ha desestimat les nostres 
al·legacions. Des de la CUP –diu- estem completament en desacord amb els 
arguments de l’equip de govern i volem fer diverses consideracions: 
  
- Primera consideració. L’equip de govern addueix que el marc on realitzar les 
nostres aportacions és la Comissió de seguiment del Centre municipal 
d’expressió. Essent conscients que aquest servei és de titularitat pública, no ens 
podem estar de dir que el Ple municipal té tota la legitimitat del món per establir 
i debatre tant com faci falta aquestes i altres taxes. En aquest sentit, si se’ns 
permet, voldríem preguntar al Sr. secretari: quin òrgan té legitimitat per aprovar 
les taxes? Quina funció té el període d’exposició pública?   
 
D’altra banda, cal posar de manifest que la proposta de taxes portada a la 
Comissió de seguiment se’ns va donar en el mateix moment de la reunió, la qual 
cosa ens va impedir fer un estudi exhaustiu i rigorós previ que poguéssim haver 
presentat en el marc de la Comissió de seguiment.  
 
- Segona consideració. L’equip de govern posa de manifest que el projecte Xarxa 
ja compleix la funció que realitzaria la nostra proposta de beques basada en la 
renda familiar disponible. Malauradament, no acabem de veure com una partida 
de 4.000 € (equivalent al 0,6% del pressupost del Centre municipal d’expressió) 
pot equiparar-se a la nostra proposta redistributiva.  
 
- Tercera consideració. L’educació és un deure fonamental de totes les 
Administracions públiques. L’equip de govern diu que disposa d’una gran oferta 
educativa, això sí, sense Regidoria específica, i que dóna suport directe als 
serveis d’educació obligatòria. A la vegada, esmenta que els recursos són 
limitats i que, per tant, no és possible un increment de les beques. Certament 
els recursos són limitats, però del que es tracta és de repartir-los correctament i, 
en aquest sentit, l’actual equip de govern ha optat en el pressupost d’enguany 
per potenciar la Policia Local amb l’augment de 2 agents, en detriment de 
l’educació. Des de la CUP ho tenim molt clar: primer educació, després educació 
i, finalment, educació. Davant això, la CUP manté les seves al·legacions i espera 
que la resta de partits polítics optin per potenciar aquesta via. En aquest sentit, 
votem en contra de la proposta presentada per l’equip de govern.  
 
- Quarta consideració. L’equip de govern diu que atendre l’al·legació de la CUP 
suposaria un greuge de les taxes envers els preus públics dels serveis que presta 
l’Administració. Tampoc estem d’acord amb aquesta afirmació perquè entenem 
que actualment qui pateix un greuge són les famílies d’un sol fill, les quals no 
poden accedir als ajuts del Centre municipal d’expressió. D’altra banda, fa 
aproximadament un any la CUP va presentar una moció per a que el Ple pogués 
fixar els preus públics, que no va ser aprovada. És impossible, doncs, realitzar el 
mateix tipus de propostes equilibradores pel que fa als preus públics. Emplacem, 
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doncs, la Junta de Govern Local a que actuï per eliminar aquest suposat greuge 
envers els preus públics.   
 
Intervé el Sr. alcalde i diu que la proposta de taxes del Centre municipal 
d’expressió, aprovada pel Ple municipal en sessió del passat 4 de maig, ja 
incorpora diverses bonificacions que han estat estudiades en el si de la Comissió 
de seguiment. La valoració que en fem des de l’equip de govern –diu- va lligada 
al que comentàvem abans quan parlàvem de la taxa del Centre de formació 
d’adults: abans d’incrementar les bonificacions hem de fer números per veure 
fins on serem capaços d’arribar. És a dir, ens cal disposar d’un estudi que ens 
permeti calcular el cost econòmic que tindrien les noves bonificacions que es 
proposen. Segurament al final, donada l’actual situació econòmica, ens caldrà 
plantejar una alternativa per a la sostenibilitat dels mateixos serveis: apujar les 
taxes per compensar les bonificacions que es produeixen. Si no és així, es farà 
molt difícil poder mantenir els serveis que prestem.  
 
Cal recordar que el servei del Centre municipal d’expressió es finança en un 30% 
amb les taxes que paguen els alumnes, un 30% amb aportacions de la 
Generalitat de Catalunya i un 30% s’assumeix des de l’Ajuntament. Hem de ser 
conscients, doncs, que si pretenem augmentar l’aportació econòmica municipal 
en aquests serveis, al final això ens acabarà portant a la seva no sostenibilitat. 
Actualment, molts municipis han començat a retallar els serveis que presten 
perquè no tenen possibilitat de poder-los mantenir. Cal que ens mirem 
globalment el conjunt de les taxes i dels preus públics que es paguen al municipi 
perquè aquells criteris que s’apliquen a una determinada taxa s’hauran d’aplicar 
arreu, i això significa aportacions econòmiques molt importants que, si no 
s’estudien bé, poden dificultar la subsistència del propi servei. 
 
La previsió econòmica per al 2011 és molt complicada. El Govern Central ja està 
dient que reduirà l’aportació als Ajuntaments (s’està parlant d’una reducció del 
40% que s’haurà d’afegir a la retallada que hem patit aquest any). En aquest 
context es fa difícil prendre aquestes decisions amb responsabilitat perquè, de 
moment, no tenim clar que sigui possible mantenir determinats serveis. 
 
En aquests darrers anys, a través del projecte “Xarxa”, dotat amb 8.800 €, 
l’Ajuntament està mirant de detectar els infants d’aquelles famílies amb una 
major problemàtica social i econòmica per dotar-los de beques. Aquest 
mecanisme permet l’accés a l’Escola de música d’alguns nens que sense aquests 
ajuts difícilment hi podrien accedir. 
 
El Sr. Ventura diu que a la vista de les al·legacions presentades per la CUP, tant 
en aquest punt com en l’anterior, podria semblar que el seu grup municipal no 
vol fer coses. Tot el contrari –diu-, si presentem aquestes al·legacions és amb la 
voluntat de millorar el servei. Som conscients de la necessitat d’equilibrar el 
pressupost i de la difícil situació econòmica que estem patint. Hem negociant els 
pressupostos amb l’equip de govern i ens han explicat les dificultats 
econòmiques de l’Ajuntament, però a l’hora d’establir prioritats tenim moltes 
divergències. Per nosaltres, per exemple, és més important bonificar les famílies 
amb rendes baixes que tinguin un sol fill per abaratir el preu que han de pagar 
per assistència a l’Escola de música o a l’Escola d’adults, enlloc d’ampliar la 
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plantilla de la Policia Local amb dos agents més. Per això, farem mans i 
mànigues per aconseguir els diners d’on sigui i assolir el nostre objectiu de 
potenciar l’educació. Com és que tot el cost de l’Escola d’adults és sufragat per 
l’Ajuntament? Per què no treballem per a que aquest cost sigui sufragat pel 
Departament d’Educació o per qui sigui? 
 
El Sr. alcalde diu que s’ha sol·licitat finançament a la Generalitat de Catalunya 
per al funcionament de l’Escola d’adults. Coincidim –diu- en que cal abaratir les 
taxes per afavorir l’accés de les famílies més desafavorides econòmicament, però 
tal i com està la situació actual, amb el nivell de finançament que l’Ajuntament 
aporta a l’Escola d’adults, això té enormes dificultats. Espero –diu- que les noves 
instal·lacions ens permetin estar millor acreditats des del punt de vista de la 
pròpia infraestructura i puguem aconseguir vies de finançament que ens  
permetin abaratir les taxes. Possiblement el nou equipament ens faciliti en el 
futur l’obtenció de recursos econòmics a través de diferents sistemes de gestió i 
de col·laboració (segurament amb l’empresariat, pel tema de la formació 
continuada) i això ens aporti ingressos que puguin ser distribuïts cap a 
necessitats socials més importants.   
 
Pren la paraula el Sr. Castaño i diu que ja es coneix la postura dels regidors del 
PSC perquè en el seu dia van votar a favor de l’aprovació inicial de les taxes de 
l’Escola de música i van arribar a un acord pel que fa a l’augment de les 
bonificacions a alguns col·lectius. Entenem que si es volen augmentar les 
beques, s’ha de tenir clar que, com s’ha comentat, l’Escola de música es finança 
a terços: 1/3 des de la Generalitat de Catalunya, 1/3 des de l’Ajuntament i l’altre 
1/3 amb les taxes que paguen les famílies. Això és així per un acord explícit amb 
la Generalitat de Catalunya. Entenem que tot plegat ve a ser com uns vasos 
comunicants i en el moment en què s’aplica una nova bonificació, per justa que 
sigui, la part de finançament que assumeix l’Ajuntament es converteix en més 
d’un terç. Per tant, en conseqüència, hauríem de ser valents i augmentar 
globalment la taxa a la resta de famílies no bonificades. Creiem que s’hauria de 
fer un estudi econòmic acurat per evitar que en el proper exercici de 2011 
l’Ajuntament passés a tenir un dèficit molt important, que no està avaluat en 
aquest moment. D’això n’hem de ser conscients. 
 
També voldria comentar que els treballadors assalariats tenim els ingressos 
totalment controlats, però, en canvi, hi ha altres sectors de la societat que pel 
tipus de declaració de renda que fan, més d’una família amb un sol fill formaria 
part d’aquest grup que la CUP proposa bonificar, la qual cosa seria totalment 
injusta quan sabem que segons quines famílies tenen ingressos molt superiors 
als que declaren. Per tant, acceptar les al·legacions de la CUP ens planteja 
aquests dos interrogants: el dèficit que es crearia a l’Ajuntament i la injustícia 
que determinades famílies es poguessin veure afavories per les bonificacions 
malgrat tenir ingressos elevats. 
  
El Sr. Ventura reitera les preguntes formulades al Sr. secretari: quin òrgan té 
legitimitat per aprovar les taxes? Quina funció té el període d’exposició pública? 
 
El Sr. secretari respon que l’òrgan competent per establir els recursos de 
caràcter tributari és el Ple. I el període d’exposició pública d’un expedient 
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s’estableix per a que les persones interessades puguin formular al·legacions i 
reclamacions. En cas que se’n formulin, han de ser resoltes pel Ple, com ha estat 
aquest cas, i si no se’n formulen l’acord adoptat amb caràcter provisional esdevé 
definitiu sense necessitat de nou acord.  
 
Després d’aquestes intervencions i atès que 
 
El Ple de 4 de maig de 2010 aprovà provisionalment la modificació de 
l’Ordenança fiscal número 24, reguladora de la taxa per la prestació dels serveis 
i realització d’activitats d’ensenyament al Centre municipal d’expressió. 
 
L’expedient s’ha sotmès a exposició pública mitjançant anuncis publicats al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 114 de data 13 de maig de 
2010 i al tauler d’anuncis de la Corporació, per a la presentació de reclamacions. 
 
Durant el termini d’exposició pública, el 14 de maig de 2010 amb registre 
d’entrada 5230, el grup municipal de la CUP de Sant Celoni ha presentat un 
escrit d’al·legacions. 
 
L’Àrea de Cultura i l’Alcaldia han emès el corresponent informe memòria de data 
13 de juliol, exposant motivadament les raons per a la desestimació de la 
proposta de bonificacions presentada per la CUP per incorporar a l’Ordenança 
fiscal número 24, reguladora de la taxa esmentada. 
 
De conformitat amb l’article 17 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, 
finalitzat el període d’exposició pública cal adoptar els acords definitius que 
procedeixin, resolent els reclamacions que s’hagin pogut presentar, i publicar 
l’acord d’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
En conseqüència, a proposta de l’Alcaldia, i previ dictamen 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. Resoldre les al·legacions formulades a l’aprovació inicial de la modificació de 
l’Ordenança fiscal número 24, reguladora de la taxa per la prestació dels serveis 
i realització d’activitats d’ensenyament al Centre municipal d’expressió, amb 
vigència a partir de la seva aprovació definitiva, en el sentit de desestimar 
l’al·legació presentada pel grup municipal de la CUP per les raons exposades a 
l’informe memòria emès per l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Sant Celoni en 
data 13 de juliol de 2010. 
 
2. Aprovar definitivament, la redacció de la modificació de l’Ordenança fiscal 
número 24 en els termes de l’acord del Ple de 4 de maig de 2010, que es donen 
per reproduïts. 
 
3. Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el text íntegre de la 
modificació, que entrarà en vigor en el moment de la seva publicació. 



 17

 
4. Facultar el Sr. alcalde tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a 
l’efectivitat i execució d’aquest acord.  

 
 
5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT DE SANT 
CELONI 2010-2013. 
 
Pren la paraula el Sr. Cuminal i explica que es porta a aprovació del Ple 
municipal el Pla Local de Joventut de Sant Celoni per als anys 2010-2013. 
D’entrada –diu- m’agradaria indicar que aquest és un pla estratègic per a la 
joventut del nostre municipi i que és una aposta que fem tots els partits polítics 
representats a l’Ajuntament per mirar de millorar la vida de la nostra gent jove. 
En el plantejament d’aquest Pla Local de Joventut que s’ha redactat es pensa no 
només en termes de futur, sinó que també s’ha procurat donar resposta a les 
dificultats del present, perquè som molt conscients que els joves són un dels 
col·lectius amb més dificultats per tirar endavant el seu projecte vital d’una 
manera digna. Per tant, reitero, em sembla important destacar que estem 
davant d’un pla estratègic, que compromet a la comunitat política de 
l’Ajuntament de Sant Celoni amb la gent jove del nostre poble. 
 
En segon lloc, voldria destacar la importància d’aquest pla per diferents raons, 
però especialment per la diagnosi amb la que s’inicia el document i, d’altra 
banda, per com i qui l’ha fet. En aquest sentit, com a regidor de Cultura i 
Joventut, el paper que em toca fer és d’agraïment als tècnics municipals per 
l’elaboració d’aquest Pla local de Joventut, en que hi han participat totes les 
àrees municipals, amb una gran implicació per part de tothom, especialment dels 
tècnics que han liderat el projecte: l’Esther Prat i a la Montse Guitart. També 
agrair la col·laboració de tota la comunitat educativa, de les entitats del 
municipi, de tota la gent que ha participat a l’hora de fer la diagnosi i, com no 
podia ser d’una altra manera, de la gent jove, reticent sovint a acostar-se a 
l’Administració pública o a participar en determinats models polítics. 
 
Així mateix, cal donar les gràcies als polítics que integrem aquest consistori per 
la seva bona resposta, pel seu interès i la bona feina feta. Fa molt temps que 
estem treballant en l’elaboració d’aquest document i, en aquest sentit, crec que 
ha estat un procés de treball compartit, la qual cosa és molt important a l’hora 
de poder presentar avui una proposta consensuada per tots els partits polítics. 
Crec que val la pena destacar-ho.  
 
Entrant més concretament en el contingut del pla –continua el Sr. Cuminal-, 
voldria destacar algunes coses. En primer lloc, la diagnosi que s’ha fet de la 
joventut de Sant Celoni, en la que hi ha participat molta gent i que malgrat fer-
se al 2009 pretén ser una anàlisi de llarg recorregut, tot i que evidentment 
s’hauran d’anar actualitzant algunes dades. Nosaltres, però, no ens hem quedat 
només amb les dades de l’IDESCAT (que en alguns casos són de 2001), sinó que 
hem recopilat dades actuals pel que fa al nivell d’estudis o a l’accés a l’habitatge, 
per exemple, ens han de permetre tenir una fotografia de qui són, com són, què 
volen i què necessiten els nostres joves. 
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D’altra banda, a la segona part del document ens preguntem què fem pels joves 
des de l’Ajuntament, no només des de l’àmbit de Joventut, sinó des de totes les 
àrees municipals (es tractava de veure quina part del temps es dedica a temes 
relacionats amb els joves). En aquesta part del pla s’inclou un mapa molt 
interessant de tot el que ja s’està fent en matèria de joventut.  
 
Després de la diagnosi inicial i de veure les accions què s’estan fent, la tercera 
part del document ens parla del que ens toca fer des de l’Ajuntament. 
Prescindint de buscar la literatura ja escrita sobre els joves, hem anat 
directament a redactar fitxes amb actuacions concretes i amb un pressupost 
assignat, amb indicació dels col·lectius als que van destinats, per cobrir les 
necessitats a les que no s’està donant resposta en aquest moment.  
  
Voldria destacar també que el Pla Local de Joventut defineix una estructura 
organitzativa (comissions tècniques, polítiques i de participació) i proposa una 
sèrie de criteris per a que cada any es pugui avaluar si les propostes s’estan 
complint, i si es poden o no millorar. 
  
També voldria indicar –continua el Sr. Cuminal- que aquest és un document viu, 
amb una estructura que ens permet repensar-lo, reimaginar-lo, per anar 
millorant, perquè és evident que la nostra realitat al 2013 serà diferent de la que 
estem vivint en el moment actual.  
   
Per no allargar-me gaire, només em queda dir que el Pla Local de Joventut fa 
referència al context territorial en què viuen els i les joves de Sant Celoni, les 
característiques de la població, l’educació, el treball, l’habitatge, l’emancipació, la 
mobilitat, etc. I tot això amb especial incidència en el que fem, mirant de 
detectar els problemes concrets i fent més èmfasi en l’habitatge, el treball, la 
salut, l’oci, el lleure, la cultura, la informació i la participació. 
  
Un dels objectius principals que hem compartit els grups municipals a l’hora 
d’elaborar aquest pla és aconseguir els elements de cohesió i de xarxa social 
necessaris per a que la gent jove es relacioni, es conegui i es cohesioni. Si se’m 
permet citar un autor conegut de casa nostra, un bon títol per a aquest Pla Local 
de Joventut seria “Amics, coneguts i saludats”. Volem aconseguir, a través de les 
entitats, la feina, l’oci, l’escola, l’esport, etc., uns espais en els quals la gent jove 
de Sant Celoni es saludi i, si pot ser, es conegui i, encara millor, puguin arribar a 
ser amics... En tot cas, la cohesió és el repte més destacable en totes les eines  
que nosaltres posem a disposició en aquest pla. 
 
Per últim, i no per això menys important, voldria destacar la visió comarcal 
d’aquest Pla Local de Joventut. En aquest sentit, hem celebrat reunions amb 
altres ajuntaments del Baix Montseny perquè entenem que quan parlem de 
mobilitat, d’oci, de cohesió, d’educació... és evident que Sant Celoni no pot anar 
per lliure i prescindir de la realitat juvenil dels pobles del voltant. Per això, en 
clau de futur i en clau d’identitat, crec que el reforçament de la comarca del Baix 
Montseny que es fa en aquest pla és realment molt interessant. 
 
Voldria dir només que ha estat una experiència enriquidora, compartida amb 
molta gent. Reitero, com he dit abans, l’agraïment de l’equip de govern als 
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tècnics que més directament hi han treballat durant més d’un any, així com 
també als regidors que han mostrat interès i ens han donat el seu suport al llarg 
de tot el procés, especialment a l’Albert Ventura i a la Magalí Miracle, que han 
estat les dues persones que han acabat de posar negre sobre blanc a aquests 
objectius que ens han permès presentar avui un Pla Local de Joventut amb un 
clima de consens. Crec que és bo per al futur que aquest pla sigui propietat de 
les tres formacions polítiques que avui som aquí i que tots ens en sentim una 
mica responsables, perquè això garanteix que sigui una bona eina de futur. 
 
A continuació pren la paraula la Sra. Miracle. El grup municipal del PSC –diu- ha 
pogut participar en la confecció del Pla Local de Joventut de Sant Celoni i, 
d’aquesta manera, hem pogut traslladar a la comissió de treball les inquietuds 
dels joves de Sant Celoni que s’han adreçat a nosaltres, exposant les seves 
opinions. De tota manera, la nostra tasca és aquesta: estar al costat de la gent 
de Sant Celoni, de la gent jove. Aquesta és la nostra feina des de l’oposició: ser 
responsables, com moltes vegades hem fet i en aquest tema també. D’altra 
banda, volem preguntar a l’equip de govern si el document es penjarà al web 
municipal. I, si és així, demanem que es tinguin en consideració les aportacions 
que es puguin fer per part de la gent jove de Sant Celoni. Dit això, el nostre 
grup votarà favor de la proposta. 
 
Intervé el Sr. Ventura i diu que el grup municipal de la CUP ha treballat amb 
l’equip de govern i el grup municipal socialista en l’elaboració del Pla local de 
Joventut i, per tant, -diu- ens el sentim nostre. El Sr. Cuminal ha exposat molt 
bé en què consisteix el Pla Local de Joventut, però una de les coses que potser 
no ha comentat és la dificultat que tenen tant els adolescents com la gent no tan 
jove, de fins a 30 anys, per tenir accés a l’habitatge i trobar una feina. Davant 
de la situació de crisi econòmica que estem patim, el Pla Local de Joventut 
incorpora un seguit de mesures per pal·liar aquestes dues grans mancances. 
Però no ens podem quedar satisfets simplement amb això. Hem de seguir 
treballant per facilitar que la gent pugui accedir a un habitatge i trobi feina. 
 
El Sr. Cuminal diu que el Pla Local de Joventut es penjarà a la pàgina web 
municipal, alhora que intentarem publicar especialment el mapa de serveis a la 
joventut amb tots els equipaments disponibles, per a que tothom en tingui 
coneixement. També hem detectat que el Servei de creació d’empreses i l’Oficina 
jove d’habitatge (emmarcada dins de l’Oficina d’habitatge del Baix Montseny) 
són poc coneguts per part de la gent jove. Per tant, començarem per informar 
als joves de l’existència d’aquests serveis. Els joves podran fer les seves 
aportacions i la comissió de treball es reunirà un parell de vegades a l’any per 
avaluar el funcionament del pla. També a finals d’any es farà una trobada amb el 
jovent per anar incorporant propostes i redefinir els objectius. 
  
En referència a la pregunta que ha fet el Sr. Rubiralta a l’inici del Ple, sobre la 
intervenció del Consell Local de la Joventut en la redacció d’aquest pla, he de dir 
que en aquests moments no existeix aquest consell i hem cregut que era bo no 
definir com s’han d’organitzar els joves a l’hora d’interactuar amb l’Ajuntament. 
Si a partir d’aquestes trobades amb els joves i els partits polítics es decideix que 
s’ha de formalitzar una estructura que actuï d’interlocutor oficial i directe amb 
l’Ajuntament, serà un dels reptes que caldrà plantejar-se. Com he dit, un dels 
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avantatges del pla és que es tracta d’un document obert, que dóna l’oportunitat 
que hi hagi un retorn per part dels màxims interessats, que són la gent jove de 
Sant Celoni.  
 
El Sr. alcalde agraeix la participació dels grups municipals en la redacció 
d’aquest pla i en el treball continuat que caldrà seguir fent. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que  
 
El Pla Local de Joventut s’emmarca en el desplegament territorial del Pla 
nacional de Joventut de Catalunya 2000-2010. 
 
Part d’aquest desplegament es materialitza mitjançant l’avantprojecte de Llei de 
polítiques de joventut que es va sotmetre a informació pública mitjançant edicte 
de 30 de març de 2009. 
 
La llei vol dotar d’un marc legal i consolidar el model català de polítiques 
nacionals de joventut, delimitant les funcions i les competències de les diverses 
administracions, i donant coherència i continuïtat a les polítiques per a joves que 
fins ara han estat liderades pels ens locals, donada l’absència d’un marc 
legislatiu nacional. 
 
El seu objecte és garantir que els ajuntaments, les mancomunitats de municipis, 
els consorcis constituïts per ens locals i les entitats municipals descentralitzades 
impulsin polítiques integrals de Joventut per assolir els objectius del Pla nacional 
de Joventut de Catalunya. 
 
En conseqüència el Departament d’Acció Social i Ciutadania va desplegar les 
actuacions mitjançant la publicació de la Resolució ASC/939/2010, de 23 de 
març, per la qual es convocava concurs públic per a la concessió de subvencions 
als projectes per a joves que ajuntaments, mancomunitats de municipis, 
consorcis constituïts per ens locals i entitats municipals descentralitzades 
elaborin en el marc del Pla Nacional de Joventut de Catalunya, per als anys 2010 
i 2011. 
 
Mitjançant la línia de subvencions anteriors es dóna suport a projectes per a 
joves que aquests ens locals elaborin en el marc del Pla Nacional de Joventut de 
Catalunya, prèvia presentació d’un Pla Local de Joventut. 
 
Prèviament a la redacció del Pla Local de Joventut 2010-2013 de Sant Celoni,  
l’Àrea de Cultura amb la implicació de les diferents àrees vinculades a projectes 
que afecten als joves del municipi, ha elaborat una diagnosi de la realitat juvenil.  
 
Fruït d’aquesta diagnosi s’ha redactat el Pla Local de Joventut 2010-2013 de 
Sant Celoni que, tal com indica el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2000-
2010 i l’avantprojecte de Llei de polítiques de joves, desenvolupa les següents 
línies d’actuació:  
 

• Emancipació: incrementar l’èxit en el procés d’emancipació del jove: 
formació, ocupació, habitatge. 
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• Participació: millorar la participació de la gent jove a la vida del municipi 

(oci, lleure i cultura). 
 

El Pla recull totes les actuacions i projectes que es desenvolupen en matèria de 
joventut a Sant Celoni. Així mateix identifica tots aquells nous projectes a portar 
a terme durant el període 2010-2013. 
 
La voluntat de l’equip de govern ha estat comptar amb la màxima participació 
dels grups polítics municipals i en aquest sentit el Pla ha estat estudiat i treballat 
pels grups municipals en diverses sessions, arribant al consens oportú per a la 
seva aprovació. 
 
D’acord amb la Resolució ASC/939/2010, a proposta del regidor de Cultura, i 
previ dictamen de la Comissió informativa de Serveis Personals, per unanimitat 
dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Aprovar el Pla Local de Joventut de Sant Celoni 2010-2013. 
 
2. Facultar el Sr. alcalde tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a 
l’efectivitat i execució d’aquest acord. 
 
3. Comunicar aquesta resolució a la Secretaria General de Joventut del 
Departament d’Acció Social i Ciutadania. 
 

 
6. APLICACIÓ, SI S’ESCAU, DE MESURES DE REDUCCIÓ DE DÈFICIT 
PÚBLIC.  
 
El Sr. alcalde explica que aquest tema ja es va portar al Ple municipal el passat 
mes de juny i va ser motiu de debat per si es retirava o no de l’ordre del dia. 
Voldria demanar al Sr. secretari –diu- que ens expliqui les motivacions tècniques 
que justifiquen que avui es torni a portar al Ple.  
 
El Sr. secretari explica que el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el 
que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, 
permet dues interpretacions a l’hora de reduir el sou al personal funcionari: 
rebaixar el 5% pur i dur a tothom, o aplicar una rebaixa progressiva de la 
retribució bàsica i del complement de destí (rebaixant, això, sí, el complement 
específic en un 5%). És una qüestió purament tècnica. D’altra banda, la reducció 
del 5% al personal laboral, o es fa de manera lineal o s’arriba a un acord de 
negociació, com ha estat aquest cas. Quan es va portar la proposta al Ple del 
passat mes de juny encara no s’havia fet la reunió amb el comitè de personal, 
però ara ja s’ha arribat a un acord amb els representants dels treballadors per 
equiparar la reducció salarial al personal funcionari i laboral. Per tant, la rebaixa 
de sou al personal laboral es faria seguint els mateixos criteris que aplica l’Estat 
per als funcionaris, és a dir, de manera progressiva i sense que els grups amb 
sous més baixos pateixin cap tipus de reducció. L’expedient es porta de nou al 
Ple perquè aquest és l’òrgan competent per aprovar les retribucions 
complementàries del personal.  
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El Sr. alcalde indica que quan es va portar el tema al Ple de juny ja s’havia parlat 
amb el comitè de personal i s’havia arribat a un acord verbal de com aplicar la 
reducció al personal laboral. El que no hi havia, però, era cap document escrit i 
signat. 
 
El Sr. Capote diu que en el darrer Ple municipal va preguntar si era necessari 
portar aquest tema al plenari perquè sembla absurd que s’hagi d’aprovar una 
reducció salarial que ve imposada, no només des de Madrid, sinó des del Fons 
Monetari Internacional i de tot el capitalisme ferotge. Per la meva consciència de 
classe –diu- i per la meva coherència sindical, jo no puc votar a favor de que la 
crisi la paguin els més febles, que són els treballadors, ja siguin públics o 
privats. També aprofito per dir que és una qüestió ridícula perquè en aquest país 
un dels drets fonamentals de les persones és el dret a la negociació col·lectiva. 
Amb la rebaixa del sou dels treballadors públics s’està vulnerat aquest dret i 
d’aquí a 5 anys el Tribunal Constitucional ordenarà que es pagui als treballadors 
les quantitats que deixaran de percebre. Per tant, millor fem una mica de calaix 
perquè més endavant haurem de retornar tots aquests diners. De moment, els 
banquers són una mica més rics i els treballadors una mica més pobres... Per tot 
això, el meu vot és negatiu.    
 
Pren la paraula el Sr. Bueno i diu que, tal com ha explicat el Sr. secretari, aquest 
punt es va deixar sobre la taula en l’anterior Ple i sembla que, per una qüestió 
de seguretat jurídica, avui es torna a portar de nou a consideració del Ple. Des 
del grup municipal del PSC, amb independència de l’opinió del nostre company 
Sr. Capote, totalment respectuosa i lloable, considerem que avui no estem 
valorant precisament el contingut del Real Decreto-Ley 8/2010, sinó que es 
tracta d’aprovar l’aplicació de la reducció salarial al personal laboral de 
l’Ajuntament de Sant Celoni, de forma que causi el menor dany possible, 
establint per a aquest col·lectiu la mateixa categorització que s’ha fet amb el 
personal funcionari. Nosaltres creiem que no hi ha d’haver diferències entre 
ambdós col·lectius, i que si la reducció salarial s’aplica als laborals com s’ha fet 
amb els funcionaris el perjudici serà menor que si es fes de forma lineal. Així 
mateix, el comitè d’empresa, com a òrgan que representa als treballadors, ha 
avalat aquesta decisió. Per tot això, la nostra posició majoritària serà favorable 
en aquest punt. 
 
La Sra. Vinyets diu que s’adhereix a les paraules del Sr. Capote i que, d’acord 
amb l’argumentari que el grup municipal de la CUP va exposar en el darrer Ple,  
(on precisament van insistir en què s’havia de votar la proposta, en comptes de 
deixar-la sobre la taula), avui hi votaran en contra.  
 
El Sr. alcalde diu que el posicionament de l’equip de govern és a favor d’aquest 
punt perquè entenen que és tracta de l’equiparació del personal laboral i del 
personal funcionari. Jo penso –diu- que passarà el que ha explicat el Sr. Capote, 
però el Reial Decret-Llei està aprovat i publicat, i en aquest context s’ha 
considerat, jurídica i tècnicament, que havíem de fer aquest pas. Per tant, el 
nostre vot serà favorable.  
 
Després d’aquestes intervencions i atès que 
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El Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas 
extraordinarias para la reducción del déficit público, estableix una reducció del 
5% en còmput anual de les retribucions dels empleats públics amb efectes d’1 
de juny, amb excepció de la paga extra del mes de juny, que es cobrarà 
sencera. Aquesta norma ha de ser interpretada en relació a les retribucions 
complementàries del personal funcionari i cal concretar la seva aplicació al 
personal laboral municipal. 
 
El Ple de la corporació és l’òrgan competent per aprovar les retribucions 
complementàries del personal funcionari, les retribucions del personal laboral 
municipal i la relació de llocs de treball. Per aquest motiu és necessari que el Ple 
concreti l’aplicació del Real Decreto-Ley 8/2010 al personal municipal. 
 
La Comissió paritària d’interpretació i seguiment de l’aplicació dels acords 
col·lectius municipals en acta de 2 de juliol de 2010, va prendre el següent 
acord: “L’article 12.2 del conveni col·lectiu del personal laboral municipal 
estableix l’equiparació de retribucions amb el personal funcionari. La comissió 
paritària interpreta aquesta equiparació en sentit global, des de l’estructura 
retributiva fins als imports de concepte salarial. Per tant, el percentatge de 
reducció aplicable a les retribucions del personal laboral serà el mateix que 
l’establert legalment per al personal funcionari”. 
 
Vist l’informe emès per la directora de Recursos Humans. 
 
Atès el contingut del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se 
adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, i de la  
Resolución de 25 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de Hacienda y 
Presupuestos, por la que se dictan instrucciones en relación con las nóminas de 
los funcionarios. 
 
Vist també l’article 86.3 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors, l’article 22 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 52 
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, en quant a la competència del Ple 
per a l’aprovació dels pressupostos, la relació de llocs de treball (que incorpora 
les retribucions del personal laboral) i la fixació de les retribucions 
complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris. 
 
A proposta del regidor d’Administració General, i previ dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Comunitaris, per 14 vots a favor de les senyores Lechuga, 
Costa, Miracle i de la Encarnación i dels senyors Deulofeu, Cuminal, Mas, Negre, 
Perapoch, Castaño, Arenas, Bueno, Casado i Vega, i 3 vots en contra de la 
senyora Vinyets i dels senyors Capote i Ventura, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Aplicar amb efectes d’1 de juny de 2010 al personal funcionari i laboral 
municipal les mesures retributives establertes en el Real Decreto-Ley 8/2010, 
d’acord amb els criteris de la Resolución de 25 de mayo de 2010, de la 
Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, por la que se dictan 
instrucciones en relación con las nóminas de los funcionarios i la voluntat 
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expressada per la Comissió paritària de seguiment del conveni en acta de 2 de 
juliol, amb el corresponent reflex en la relació de llocs de treball municipal. 
 
2. Facultar el Sr. alcalde tan àmpliament com en Dret sigui necessari per a 
l’efectivitat i execució d’aquest acord. 
 
 
7. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP 
MUNICIPAL DE LA CUP EN SOLIDARITAT AMB ELS MEMBRES 
D’UDALBILTZA, ACTUALMENT JUTJATS PER L’AUDIÈNCIA NACIONAL 
 
La Sra. Vinyets diu que els criteris generals de la CUP respecte de les mocions 
que s’han de presentar al Ple són, primer, que han d’estar relacionades amb el 
municipalisme i, segon, que no han de ser mocions tipus “bolet” (que surten del 
buit i es presenta al Ple), sinó que han de venir acompanyades d’un treball previ, 
a nivell de carrer, amb xerrades, etc. Si bé és veritat que tenim aquests dos 
criteris i que en aquests tres anys hem estat molt curosos a l’hora de presentar 
mocions (fins i tot, en alguna ocasió hem votat en contra d’algunes mocions 
perquè no obeïen a aquests dos criteris), avui portem a votació del Ple aquesta 
moció en solidaritat amb els membres d’Udalbiltza per dos motius rellevants. En 
primer lloc, perquè és d’extrema actualitat (el judici a l’Audiència Nacional contra 
els encausats va començar el passat 15 de juliol) i, en segon lloc, perquè 
entenem que la seva defensa en el fons és la nostra defensa, és a dir, els 
membres d’Udalbiltza són càrrecs electes com els que estem assegudes en 
aquesta sala de Plens, que exercien el seu dret a participar en els assumptes 
públics i a mostrar un determinat posicionament polític. Defensar-los és, en el 
fons, defensar la nostra llibertat com a ser càrrecs electes a participar i advocar 
públicament per uns determinats posicionaments polítics. 
 
També volem recordar el que ha dit el Sr. Rubiralta a l’inici del Ple, que els 
encausats en el cas Egunkaria van ser condemnades per l’Audiència Nacional i 
posteriorment absolts pel Tribunal Suprem per entendre que la causa no era 
constitutiva de delicte. Però l’objectiu d’escampar la por i causar el mal ja està 
aconseguit. Per aquests motius, avui el grup municipal de la CUP porta aquesta 
moció a votació del Ple, i ens agradaria que tot us hi suméssiu en solidaritat amb 
els membres d’Udalbiltza.   
 
La Sra. Vinyets dóna lectura al text de la moció. 
  
Intervé la Sra. Costa i diu que l’equip de govern és coneixedor del contingut de 
la moció i voldria poder introduir un parell de matisos que poden fer que 
s’adhereixin a la moció perfectament. D’entrada –diu- caldria especificar que es 
tracta d’Udalbiltza-Kursaal (es va produir una escissió arran del trencament de la 
treva d’ETA l’any 1999) i, d’altra banda, en el tercer dels acords demanem que 
es canviï l’expressió “que la Fiscalia retiri l’acusació...” per “que la Fiscalia 
reconsideri l’acusació...”. Amb aquests canvis l’equip de govern es sumaria a la 
moció. Afortunadament el gruix més gran de demòcrates reconeix la pau com a 
principi superior i defensa la pluralitat, la democràcia, els drets civils i el no abús 
del poder per eradicar tot allò que ens molesta, malgrat que d’altres puguin 
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escampar les sospites més roïns sobre càrrecs escollits democràticament, com 
va passar en el cas del diari Egunkaria.  
 
El Sr. Arenas diu que el grup municipal del PSC no entrarà a fer cap consideració 
en aquest tema i s’abstindrà en la votació. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que 
 
L’Assemblea d’Ajuntaments i Electes Municipals d’Euskal Herria, Udalbiltza, la 
primera institució nacional del Poble Basc, va ser creada a Bilbao el 18 de 
setembre de 1999 per la voluntat de més de 1.700 electes municipals de les set 
províncies basques, amb la finalitat d’afirmar l’existència del Poble Basc - Euskal 
Herria com a nació, coadjuvar a la seva estructuració institucional, impulsar la 
construcció nacional d’Euskal Herria i avançar en la col·laboració entre els 
municipis bascos en àmbits com la llengua, la cultura, l’esport, el medi ambient, 
el desenvolupament econòmic i el benestar social. L’any 1999, com a resultat del 
trencament de la treva per part d’ETA, la institució es va escindir en dues: 
Udalbiltza Udalbide i Udalbiltza Kursaal. 
 
El 29 d’abril de 2003 les autoritats de l’Estat Espanyol ordenaren la realització 
d’una operació policial, sota la direcció del Jutjat Central d’Instrucció número 5 
de l’Audiència Nacional, que va culminar amb la detenció de diversos càrrecs 
electes que formaven part de la institució, així com de diversos treballadors. 
L’esmentada operació va ensorrar una rica trajectòria democràtica de projectes 
compartits entre ajuntaments de tota Euskal Herria. Amb posterioritat, es va 
ordenar el processament judicial d’un total de 22 persones, càrrecs electes 
municipals i treballadors de la pròpia institució. A data d’avui totes aquestes 
persones, així com la pròpia institució Udalbiltza Kursaal, estan essent jutjades 
sota l’acusació de terrorisme. Hauran de fer front a sol·licituds de penes d’entre 
10 i 23 anys de privació de llibertat i a la il·legalització de la institució. 
 
De forma destacada, en aquest sumari són especialment preocupants dos punts. 
En primer lloc, no s’atribueix a les persones processades cap activitat delictiva 
individualitzada i en els arguments de les acusacions solament es recullen 
activitats que s’insereixen plenament en el normal desenvolupament de les 
competències municipals. En segon lloc, el Comitè de Drets Humans de Nacions 
Unides, en el seu Informe del passat octubre de 2008 (CCPR/C/ESP/CO/5/2008-
10-27) fa palesa “la preocupació per l’abast potencialment excessiu de les 
definicions de terrorisme en el dret intern” i insta el regne d’Espanya a “la 
modificació dels articles 572 a 580 del Codi Penal per limitar llur aplicació a les 
infraccions que revesteixin indiscutiblement un caràcter terrorista”. 
 
Davant tots aquests fets, a proposta del grup municipal de la CUP, i previ dictamen 
de la Comissió informativa de Serveis Personals, per 9 vots a favor de les senyores 
Lechuga, Costa i Vinyets i dels senyors Deulofeu, Cuminal, Mas, Negre, Perapoch i 
Ventura, i 8 abstencions de les senyores Miracle i de la Encarnación i dels senyors 
Castaño, Arenas, Capote, Bueno, Casado i Vega, el Ple municipal ACORDA: 
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1. Manifestar la nostra més profunda preocupació pel processament d’aquests 
representants municipals i treballadors d’Udalbiltza Kursaal, així com per les 
greus penes de presó sol·licitades per les acusacions. 
 
2. Manifestar que el dret dels i les representants democràticament escollits i 
escollides en qualsevol àmbit institucional a crear, impulsar, desenvolupar i 
finançar institucions d’àmbit nacional, ja siguin referides al conjunt d’Euskal 
Herria o a qualsevol altra Nació del món, cal que sigui respectat tant per l’Estat 
Espanyol com per qualsevol estat que es consideri democràtic. 
 
3. Manifestar i sol·licitar públicament, davant tot l’esmentat, que la Fiscalia 
reconsideri l’acusació contra Udalbiltza Kursaal i els membres processats en el 
sumari a l’Audiència Nacional, i que la causa sigui arxivada. 
 
4. Manifestar la nostra solidaritat amb totes les persones encausades (batlles, 
regidors i treballadors) en el sumari contra Udalbiltza Kursaal. 

 
 

8. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ RELATIVA AL PROJECTE DE 
CONNEXIÓ DE LA ITAM DE LA TORDERA AMB L’ETAP DEL TER. 
 
Intervé la Sra. Vinyets i diu que, a diferència de l’anterior, aquesta moció 
segueix els criteris generals que té adoptats internament la CUP a l’hora de 
presentar mocions al Ple (que tinguin incidència directa en l’àmbit municipal i 
que hagin estat treballades prèviament). Pel que fa a la incidència municipal, no 
hi ha cap mena de dubte (tothom pot veure les obres que Aigües Ter Llobregat 
està executant al costat de la Tordera) i, respecte del treball previ, en l’anterior 
Ple vam preguntar a l’equip de govern la valoració que feia d’aquestes obres i 
encara no tenim contesta. 
 
El Sr. alcalde diu que, si no recorda malament, va adreçar els regidors de la CUP 
a l’Àrea municipal d’Entorn per a que poguessin disposar de tota la informació. 
 
La Sra. Vinyets diu que, en qualsevol cas, la situació és igualment greu i 
l’Ajuntament de Sant Celoni és el principal afectat malgrat que les competències 
no són seves, sinó del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya, de l’Agència Catalana de l’Aigua i d’Aigües Ter Llobregat. Sembla que, 
en principi i a la vista del contingut del darrer informatiu municipal, la valoració 
que fa l’Ajuntament de Sant Celoni d’aquesta actuació és positiva. Per això, 
entenem que és imprescindible que avui portem al Ple aquesta moció relativa al 
projecte de connexió de l’ITAM de la Tordera amb l’ETAP del Ter. 
 
La Sra. Vinyets dóna lectura al text de la moció, que va ser dictaminada per la 
Comissió informativa de Serveis Comunitaris, la part dispositiva de la qual diu 
textualment: 
 

1. Demanar la compareixença immediata davant el Ple de l’Ajuntament de 
Sant Celoni dels responsables pertinents del Departament de Medi Ambient 
i Habitatge, de l’Agència Catalana de l’Aigua i d’Aigües Ter Llobregat als 
efectes que donin la seva versió sobre els fets que consten a l’escrit de 
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denúncia remès a la fiscalia de Medi Ambient perquè aquest Ple pugui 
conèixer de primera mà els fets esdevinguts. 
 
2. Que l’Ajuntament de Sant Celoni contacti amb la Fiscalia de Medi 
Ambient als efectes de prestar-li tota l’ajuda necessària pel correcte 
esclariment dels fets denunciats mentre la denúncia no sigui arxivada. 
 
3. Si és el cas, i a la vista del resultat de les anteriors compareixences i de 
les investigacions realitzades per la Fiscalia, demanar l’aturada de les obres 
de la canonada a fi que se’n reformuli el traçat i, en qualsevol cas, el 
desmantellament de la canonada o bé es demani l’adopció de totes les 
mesures correctores i compensatòries necessàries per al restabliment, en 
la mesura que sigui possible, de la situació amb anterioritat a l’execució de 
l’obra. 
 
4. Que, pel cas d’haver-se d’iniciar les obres dels diferents ramals en un 
futur, es prenguin totes les mesures necessàries per evitar qualsevol 
afectació al medi ambient. 

 
Pren la paraula el Sr. alcalde i diu que l’equip de govern estaria disposat a votar 
a favor de la moció si el grup municipal de la CUP accepta de fer alguna 
modificació en els acords que es proposen a la part dispositiva. En aquests 
moments –diu- l’obra està molt avançada, almenys en el tram que afecta el 
terme municipal de Sant Celoni i cal reflexionar bé sobre alguns dels acords que 
es proposen, especialment quan es demana “reformular el traçat”, perquè això 
pot tenir conseqüències molt importants. Val a dir que des de l’Ajuntament s’ha 
fet un seguiment del projecte de construcció d’aquesta canonada i, de fet, l’any 
2008 la tècnica de Medi Ambient i l’enginyer tècnic municipals van emetre 
informes dient que calia tenir una especial consideració amb els aspectes 
arqueològics i amb l’elevada vulnerabilitat ambiental del territori per on havia de 
passar la canonada, així com amb la posterior reposició dels espais fluvials de la 
Tordera. Indicaven també la necessitat d’un estudi ambiental que descrivís les 
possibles incidències i les mesures correctores o preventives, i es feia constar 
que el projecte no incorporava cap partida pressupostària relativa a la 
revegetació o restauració paisatgística. Fins i tot, em consta que posteriorment 
es va incorporar al projecte una partida econòmica destinada a la reposició de 
l’entorn, potser gràcies als nostres informes i als d’altres ajuntaments. 
 
Des de l’Àrea d’Entorn s’ha vingut fent un seguiment de les obres i, en algun 
moment, es van suggerir canvis en el traçat per a que l’impacte fos menor (per 
exemple, a la zona de les Llobateres). En el seu pas pel polígon Molí de les 
Planes, on la canonada fa un creuament de la Tordera, el projecte preveu 
construir una passera en el lloc on històricament hi havia hagut el pont de Can 
Draper, que coincideix amb la voluntat municipal de construir una passera 
precisament en aquest punt. D’altra banda, des de l’Ajuntament també havíem 
previst el desmantellament i l’endreça de tota la zona d’horta no controlada que 
hi havia en aquesta zona del polígon i la posterior reposició i creació d’horta 
pública. Vam valorar positivament el pas de la canonada per aquest espai perquè 
la col·laboració d’ATLL ens ha de permetre avançar en aquesta idea. Per tant, 
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una part de les actuacions que comporta la construcció d’aquesta canonada s’ha 
valorat com a positiva per al nostre municipi.  
 
D’altra banda, cal tenir present que es tracta d’una infraestructura 
supramunicipal, en la que els municipis no podem prendre cap decisió perquè la 
determinació de connectar la dessalinitzadora de Blanes amb la planta de 
tractament d’aigua de Cardedeu depèn del Departament de Medi Ambient, a 
través de l’Agència Catalana de l’Aigua. En el traçat proposat es dóna la  
possibilitat als municipis de connectar-se a aquest ramal i aquesta opció ens 
permetrà garantir el subministrament d’aigua en el futur. Com ja sabeu, 
actualment ens abastem de l’aigua procedent de pous propis, però en èpoques 
de sequera estival això sovint no és possible i necessitem el subministrament 
d’Aigües Ter Llobregat punxant directament a la canonada. A la llarga aquesta 
opció segurament no serà viable, com ja ens han dit des del propi Departament 
de Medi Ambient, malgrat que fins al moment no se’ns ha impedit perquè no es 
pot deixar als municipis sense aigua. Per tant, la possibilitat de fer ara aquesta 
connexió ens permetrà donar resposta a la necessitat d’aigua que Sant Celoni 
pugui tenir en el futur. 
  
Faig aquests comentaris per posar tots els elements sobre la balança, però això 
no vol dir que s’hagi de construir aquesta infraestructura sense cap tipus de 
control mediambiental. Ens sembla bé que alguns municipis i entitats hagin 
presentat una denúncia davant la Fiscalia de Medi Ambient i tenim la voluntat de 
facilitar qualsevol informació i/o documentació que se’ns demani i que pugui 
servir per aclarir aquestes circumstàncies.  
 
Ara bé, -continua el Sr. alcalde- respecte del primer dels acords proposats a la 
moció que ha presentat la CUP (“demanar la compareixença immediata davant el 
Ple de l’Ajuntament dels responsables pertinents del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge, de l’ACA i d’ATLL...”), entenem que el Ple no té aquesta 
funció i que no té competència per actuar com si fos una comissió d’investigació. 
El que estaríem fent és “soroll”, que queda molt bé, però és poc efectiu. Per 
això, jo proposaria que aquest acord és substituís per “sol·licitar informació dels 
fets als responsables del Departament de Medi Ambient, de l’ACA i d’ATLL”. 
 
El segon acord que es proposa (“contactar amb la Fiscalia de Medi Ambient als 
efectes de prestar-li tota l’ajuda necessària”), cal dir que si la Fiscalia demana 
informació a l’Ajuntament, tenim tota l’obligació de donar-li. Per tant, em sembla 
que aquest punt no té cap sentit. 
 
Respecte del tercer acord, la nostra proposta seria, si és el cas, i a la vista de les 
informacions rebudes i de les investigacions realitzades per la Fiscalia, demanar 
l’adopció de totes les mesures correctores i compensatòries necessàries. Pel que 
fa a la resta de la part dispositiva, som partidaris de treure-la. Aquesta és la 
proposta que fem des de l’equip de govern i que hem estat comentant abans del 
Ple. Amb aquestes condicions, donaríem el nostre vot favorable a la moció.  
 
Intervé la Sra. Vinyets i diu que no entrarà a valorar les paraules del Sr. alcalde 
sobre la necessitat de construir aquesta canonada. Des del grup municipal de la 
CUP –diu- no hem volgut posar sobre la taula la necessitat o no de l’obra, per 
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molt que se’ns digui que és necessària. Aquest projecte s’ha tramitat com una 
actuació d’extremada i urgent necessitat, quan el Decret de mesures contra la 
sequera que aprovat l’any 2009 ja no està en vigor i la problemàtica de l’aigua 
no és una qüestió que s’hagi de resoldre amb tramitació d’urgència. Les Àrees 
Residencials Estratègiques (ARE) també es van tractar com actuacions d’extrema 
i urgent necessitat, i ja veiem com han acabat... ara tenim pisos buits per tot 
arreu. 
 
Entenem que ningú pot considerar bé la necessitat de l’obra quan no hi ha 
estudis al darrera que en facin una reflexió real i calmada. Més aviat es tracta de 
criteris electoralistes. D’aquí a poc hi haurà eleccions i algunes persones s’han de 
penjar medalles i han de poder dir que han fet determinades obres. 
 
Respecte del comentari del Sr. alcalde que el fet de demanar compareixences 
immediates davant el Ple és una forma de fer soroll i que això és poc efectiu, 
nosaltres no hi estem gens d’acord. Aquestes obres s’estan fent amb nocturnitat, 
aprofitant la sorpresa, sense un període d’exposició pública (atès que s’ha fet pel 
tràmit d’urgència), adjudicant les obres per trams... tot per a que la gent no se 
n’assabenti i que, de cop i volta, s’ho trobin fet. En aquesta situació, quan no hi 
ha la possibilitat de presentar al·legacions, només ens queda fer soroll i, a 
vegades, el soroll és efectiu per a que la gent sàpiga els atacs que s’estan fent al 
medi ambient. 
   
Per últim, només dir que la Fiscalia de Medi Ambient ha admès a tràmit aquesta 
querella i ja està practicant diligències per investigar els fets. D’altra banda, 
l’Ajuntament  de Llinars ha rebut un requeriment del Departament de Cultura 
per a que es paralitzin les obres. És a dir, hi ha molts símptomes que apunten a 
que les coses no s’han fet prou bé. Respecte de les modificacions proposades pel 
Sr. alcalde en els acords inclosos en la nostra moció, hi estaríem d’acord sempre 
que la sol·licitud d’informació a les Administracions competents es fes de forma 
ràpida.  
 
El Sr. Castaño diu que els acords d’aquesta moció, amb les modificacions que 
s’introdueixin, haurien d’incorporar que es facilités la informació als grups polítics 
municipals. Creiem –diu- que segurament això seria més viable amb la creació 
d’una comissió de seguiment. Pel que fa al tercer dels acords (“demanar 
l’adopció de totes les mesures correctores i compensatòries necessàries”) 
entenem que, a ser possible, s’ha de recuperar el 100% dels espais fluvials i, 
fins i tot, millorar-los, ja que hi pot haver espècies de flora o fauna invasores 
que amb aquestes mesures correctores poden ser substituïdes per espècies 
autòctones. És a dir, des del grup municipal socialista demanem poder disposar 
de tota la informació que arribi a l’Ajuntament i poder fer un seguiment de les 
mesures correctores que s’hagin d’aplicar. Demanem, doncs, que s’introdueixi un 
últim punt en el que s’acordi la creació d’una comissió formada per 
representants dels diferents grups polítics municipals per fer el seguiment, tant 
de la informació com de les mesures correctores. 
 
La Sra. Vinyets demana si es pot aturar uns moments la sessió del Ple per poder 
deliberar sobre les modificacions proposades per l’equip de govern i pel grup 
municipal del PSC. 
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El Sr. alcalde accedeix a la petició. 
 
 

~~~~~~~~~~ 
 
 
Passats uns minuts es reprèn la sessió plenària. 
 
El Sr. alcalde dóna lectura a la part dispositiva de la moció, tal com quedaria 
redactada amb les modificacions proposades pels grups municipals de CiU i del 
PSC:  
 

1. Que es demani informació immediata als responsables pertinents del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge, de l’Agència Catalana de l’Aigua 
i d’Aigües Ter Llobregat, als efectes que donin la seva versió sobre els fets 
que consten a l’escrit de denúncia remès a la Fiscalia de Medi Ambient 
perquè el Ple pugui conèixer de primera mà els fets esdevinguts. 
 
2. Que, si és el cas, i a la vista del resultat de l’anterior informació i de les 
investigacions realitzades per la Fiscalia, es demani l’aturada de les obres 
de la canonada fins que es formuli l’estudi d’impacte ambiental. 
 
3. Que, pel cas d’haver-se d’iniciar les obres dels diferents ramals en un 
futur, es prenguin totes les mesures necessàries per evitar qualsevol 
afectació al medi ambient. 
 
4. Crear una Comissió municipal per al seguiment de la informació 
relacionada amb aquests fets. 

 
Intervé la Sra. Vinyets i demana que, si es decideix crear la comissió de 
seguiment que proposa el grup socialista, en puguin també formar part 
representants d’entitats naturalistes i en defensa del medi ambient.  
 
El Sr. alcalde entén que la comissió de seguiment hauria d’estar formada només 
per representants de les forces polítiques municipals, i després que cada grup 
faci la valoració que vulgui amb la informació rebuda. De tota manera –diu- si hi 
ha interès en que alguna entitat en concret pugui formar part de la comissió, en 
podem parlar i convidar-la a participar de les reunions, però, en principi, la 
comissió ha d’estar formada només pels grups polítics.    
 
El Sr. Castaño diu que aquesta fórmula també li sembla més àgil. 
 
La Sra. Vinyets diu que, en tot cas, el grup municipal de la CUP ja traslladarà la 
informació a qui consideri. 

 
Després d’aquestes intervencions i d’haver-se consensuat les esmenes, la moció 
resulta finalment aprovada amb el text següent: 
 
 



 31

Ja fa uns dies es va presentar a la Fiscalia de Medi Ambient, per part d’algunes 
entitats que es dediquen a la defensa del territori així com d’alguns particulars, 
una denúncia contra Aigües Ter Llobregat (ATLL), empresa pública del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, com a 
promotora i responsable del projecte de Connexió de la ITAM de Tordera amb 
l'ETAP del Ter, així com contra l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), empresa 
pública de la Generalitat de Catalunya encarregada de la política del Govern en 
matèria d'aigües i de Domini Públic Hidràulic (DPH), i  contra el propi 
Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH) com a responsable de vetllar 
pels espais naturals i la flora i fauna protegida a conseqüència del Projecte de 
“Connexió de la ITAM de la Tordera amb l’ETAP del Ter” i de les obres d’execució 
del mateix. 
 
Tal i com es detalla a la denúncia presentada a la Fiscalia, el traçat i les obres 
del projecte afecten directa o indirectament al següents espais protegits 

 
• Reserva natural parcial de Riera d'Arbúcies-Hostalric. (Espai de protecció 

especial)  
• Riera d'Arbúcies (Espai inclòs dintre del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN))  
• Serres del Montnegre-Corredor (Espai inclòs dintre del Pla d’Espais d’Interès 

Natural (PEIN)) 
• Riu i Estanys de Tordera (Espai que forma part de la Xarxa Natura 2000. Codi 

ES5110007) 
• Serres del litoral septentrional (Espai que forma part de la Xarxa Natura 2000. 

Codi ES5110011) 
• Massís del Montseny (Espai que forma part de la Xarxa Natura 2000. Codi 

ES5110001) 
• Les Llobateres (Zona humida catalogada amb Codi 05004101) 
• Estany de La Júlia (Zona humida catalogada amb Codi 05002104) 
• Braç esquerre de l’illa del Tordera (Zona humida catalogada amb Codi 

05002101) 
• Aqüífer  de l’Al·luvial del Tordera Mitjà (Protegit amb Decret 328/1988) 
• Aqüífers  del Baix Tordera (Protegit amb Decret 328/1988) 
• Tots els espais naturals (fluvials, agrícoles i muntanyencs) protegits pels 

diferents Planejaments d’Ordenació Urbanístics Municipals (POUM) dels 
diferents municipis afectats (Blanes, Tordera, Fogars de la Selva, Hostalric, 
Gualba, Sant Celoni, Santa Maria de Palautordera, Llinars del Vallès, 
Cardedeu). 

 
Tal i com es detalla a la denúncia presentada a la Fiscalia, el traçat i les obres 
afecten directa o indirectament als següents hàbitats d’interès comunitari 
inclosos a la Directiva 92/43/CE o Directiva Hàbitats: 
 
• 91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion).  
• 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera.  
• 9160 Rouredes de roure pènol i boscos mixts del "Carpinion betuli" 
• 9340 Alzinars i carrascars.  
• 9330 Suredes. 
• 9540 Pinedes mediterrànies. 
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• 6420 Jonqueres i herbassars graminoides humits mediterranis, del Molinio-
Holoschoenion.  

• 3270 Rius de ribes fangoses amb vegetació de Chenopodion rubri p.p. i de 
Bidention  

• 3280 Rius mediterranis de cabal permanent, amb gespes nitròfiles del 
Paspalo-Agrostidion amb cortines vegetals riberenques de Salix i Populus 
alba. 

• 6430 Herbassars higròfils, tant de marges i vorades com d’alta muntanya.  
• 6510 Prats de dall de terra baixa i de la muntanya mitjana (Arrhenatherion) 

 
Tal i com es detalla a la denúncia presentada a la Fiscalia, el traçat i les obres 
afecten directa o indirectament a les següents espècies animals d'interès 
comunitari:  
 
 Invertebrats 

Coenagrion mercuriale 
Cerambyx cerdo Banyarriquer del roure 
Lucanus cervus Escanyapolls, Cèrvol volant  
 

 Amfibis i rèptils 
Emys orbicularis Tortuga d’estany  
Mauremys leprosa Tortuga de rierol  
 

 Peixos 
Barbus meridionalis Barb de muntanya 
 

 Mamífers 
Lutra lutra Llúdriga  
Myotis blythii Rat penat orellut mitjà  
Myotis capaccinii Rat penat de peus grans  
Myotis myotis Rat penat orellut gran  
Rhinolophus euryale Rat penat mediterrani de ferradura  
Rhinolophus ferrum-equinum Rat penat gran de ferradura  
Rhinolophus hipposideros Rat penat petit de ferradura  

 
Tal i com es detalla a la denúncia presentada a la Fiscalia, el traçat i les obres 
afecten directa o indirectament a les següents espècies animals d'interès local i 
comarcal i protegides per la legislació vigent:  
 
 Aus 

Dendrocopos minor Picot garser petit  
Otus scops Xot  
Nycticorax nycticorax Martinet de nit  
Charadrius dubius Corriol petit  
Alcedo atthis Blauet 
Acrocephalus scirpaceus Boscarla de canyar  
Acrocephalus arundinaceus Balquer  
Merops apiaster Abellarol 
 

 Amfibis 
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Pelobates cultripes Gripau d'esperons  
Pelodytes punctatus Granoteta de punts 
Lissotriton helveticus Tritó palmat  
Triturus marmoratus Tritó verd  
Salamandra salamandra Salamandra 
  

 Rèptils 
Natrix natrix Serp de collaret 
 

 Peixos 
Anguilla anguilla Anguila  

 
Malgrat afectar tots els elements que s’han descrit, en la tramitació del projecte 
de “Connexió de la ITAM de la Tordera amb l’ETAP del Ter” no només s’ha 
prescindit de la realització d’una memòria ambiental prèvia al mateix, sinó que a 
més s’ha optat per la fragmentació del projecte en quatre trams per 
impossibilitar-ne  una correcta avaluació ambiental i s’ha omès sotmetre el 
projecte al preceptiu període d’exposició pública. 
 
En un moment posterior, en la execució de les obres del projecte, s’ha prescindit 
absolutament del preceptiu programa de vigilància ambiental. Aquest fet ha 
comportat la impossibilitat de poder valorar o fer un seguiment de les 
afectacions a espècies animals i vegetals protegides, habitats d’interès 
comunitari i espais naturals protegits i que s’han descrit amb anterioritat. De fet, 
a resultes del seguiment efectuat per diversos tècnics especialistes externs, n’ha 
resultat, a tall d’exemple, que amb els treballs duts a terme per ATLL s’ha 
afectat a les espècies d'aus protegides en època reproductora, amb la mort 
d'exemplars i pèrdua de nidificacions; que amb treballs de eliminació i 
desbroçada de vegetació s’ha procedit a la obertura d'accessos i rases en espais 
especialment sensibles; que s’ha procedit a la alteració de la dinàmica fluvial del 
riu, amb estretaments de llera mitjançant esculleres o desviaments de la 
mateixa, i que afecten al medi natural, els espais naturals protegits, i la flora i 
fauna protegida; que s’ha procedit a la  obertura de nous vials i accessos al medi 
natural per a la realització de les obres quan existien alternatives amb menor 
impacte sobre el medi natural, els espais naturals protegits o les espècies 
animals i vegetals protegides; que  la manca de posterior vigilància i control ha 
portat a l'accés motoritzat descontrolat al medi natural a aquells llocs on abans 
no es produïa o es donava més puntualment donada la dificultat d'accés, i 
especialment a la llera del tram mig del riu. També s’ha donat una alteració 
importants dels nivells freàtics de les zones humides protegides, han existit 
abocaments de sediments sobre les zones inundables i hàbitats d’interès 
comunitari amb flora i fauna protegida, s’ha materialitzat la contaminació 
acústica i lumínica dels espais naturals protegits , s’ha afavorit l’expansió de 
rizomes i peus d’espècies vegetals exòtiques – principalment, la canya – i s’ha 
portat a terme abocament directe o indirecte de residus sòlids i químics al curs 
fluvial i proximitats. 

 
Un cop les obres ja avançades, i malgrat les queixes per part de particulars i 
associacions naturalistes davant la palpable constatació de múltiples afectacions als 
espais naturals, tant el Departament de Medi Ambient i Habitatge com l’Agència 
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Catalana de l’Aigua han fet cas omís a la demanda de paralització de les obres i ha 
desatès la seva obligació de fer una seguiment de l’obra. 
 
Un cop finalitzades les obres, no s’ha contemplat per part dels organismes 
pertinents mesures correctores o compensatòries per a minimitzar els efectes 
negatius  sobre el medi natural, els espais naturals protegits, i la flora i fauna 
protegida, tal i com s'especifica a la legislació vigent, i en especial als hàbitats 
d'interès comunitari i zones humides protegides.  
 
Pel que s’ha dit, a proposta de la Candidatura d’Unitat Popular, un cop 
incorporades les esmenes al dictamen, per unanimitat dels 17 regidors presents 
el Ple de l’Ajuntament ACORDA: 
 
1. Que es demani informació immediata als responsables pertinents del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge, de l’Agència Catalana de l’Aigua i 
d’Aigües Ter Llobregat, als efectes que donin la seva versió sobre els fets que 
consten a l’escrit de denúncia remès a la Fiscalia de Medi Ambient perquè el Ple 
pugui conèixer de primera mà els fets esdevinguts. 
 
2. Que, si és el cas, i a la vista del resultat de l’anterior informació i de les 
investigacions realitzades per la Fiscalia, es demani l’aturada de les obres de la 
canonada fins que es formuli l’estudi d’impacte ambiental. 
 
3. Que, pel cas d’haver-se d’iniciar les obres dels diferents ramals en un futur, 
es prenguin totes les mesures necessàries per evitar qualsevol afectació al medi 
ambient. 
 
4. Crear una Comissió municipal per al seguiment de la informació relacionada 
amb aquests fets. 
 
 
 
 

~~~~~~~~~~ 
 

 
A continuació, pren la paraula el Sr. alcalde i explica que, abans de passar als 
punts de control de l’equip de govern, hi ha una moció, no inclosa a l’ordre del 
dia, que s’hauria de sotmetre a consideració del Ple per la via d’urgència. Es 
tracta d’una moció –diu- en relació a la Sentència del Tribunal Constitucional 
sobre l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Inicialment la Secció Local d’ERC ens 
va fer arribar als tres grups municipals una proposta de moció, via e-mail, i 
després de reunir-nos amb la voluntat de buscar allò que tots compartim i 
suprimir allò que no és comú denominador, finalment hem consensuat el text 
que avui es presenta al Ple. 
 
Per unanimitat de tots els regidors, queda APROVADA LA URGÈNCIA 
d’incorporar aquest punt a l’ordre del dia, i el Sr. alcalde dóna lectura al text de 
la moció. 
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MOCIÓ EN RELACIÓ A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
SOBRE L'ESTATUT D'AUTONOMIA DE CATALUNYA CONTRA LA VOLUNTAT 
DEL POBLE CATALÀ I ATENENT A L'EXERCICI DEL DRET A DECIDIR, QUE 
PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, CiU I CUP, CONJUNTAMENT 
AMB LA SECCIÓ LOCAL D’ERC. 
 
La sentència del Tribuna Constitucional retalla molt greument l'Estatut d’Autonomia 
de Catalunya en qüestions clau per a l'autogovern català com ara la llengua, la 
justícia i el finançament. Tenint en compte que la carta magna catalana és ja un 
text de mínims respecte del que va aprovar el nostre Parlament el 30 de setembre 
del 2005, que ja va ser substancialment retallat per les Corts espanyoles i que va 
ser aprovat per àmplia majoria a les urnes pel poble de Catalunya, la conclusió 
evident que se'n desprèn és que les aspiracions d'autogovern de la nació catalana 
ara com ara no tenen cabuda en l'ordenament jurídic espanyol, que té aquest 
tribunal deslegitimat com a intèrpret únic i vinculant de la Constitució espanyola. 
 
La reforma de la Constitució espanyola amb l'objectiu de fer-hi possible l'encaix de 
les aspiracions d'autogovern catalanes se certifica com una quimera del tot 
impossible, ja que requeriria el suport de dues terceres parts de les Corts 
espanyoles, una cambra dominada pels mateixos partits espanyols que van retallar 
l'Estatut aprovat a la cambra catalana per una amplíssima majoria o que hi van 
presentar recurs després al Tribunal Constitucional, i que han designat els 
membres d'aquest tribunal polític fet a la seva mida. 
 
La sentència del Tribunal Constitucional tanca, doncs, de manera definitiva el 
sostre d'autogovern de Catalunya dins l'Estat espanyol, molt per sota de les 
aspiracions del poble de Catalunya, que reclama avançar cap a noves fites de 
llibertat nacional sense límits. 
 
L'èxit sense precedents de la manifestació del passat dissabte dia 10 de juliol sota 
el lema Som una nació. Nosaltres decidim posa en qüestió la relació amb Espanya i 
aposta per la llibertat del nostre poble per decidir el futur polític. 

 
Per tot això, davant la sentència del Tribunal Constitucional espanyol contra 
l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, aprovat en referèndum popular el 18 de juny 
de l'any 2006, a proposta dels grups municipals del PSC, CiU i CUP, i de la Secció 
Local d’ERC, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Manifestar el nostre rebuig a la sentència del Tribunal Constitucional relativa a 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, com a contrària a la voluntat nacional de 
Catalunya, lliurement expressada pel seu Parlament i ratificada en referèndum pel 
poble de Catalunya. 
 
2. Davant la constatació d’aquest final d’etapa, demanar als partits polítics catalans 
i als grups parlamentaris de Catalunya que actuïn decididament en defensa de 
l’autogovern de Catalunya i del dret a decidir dels catalans i catalanes, i que ho 
facin de manera coordinada i unitària proclamant que som una nació i que formem 
un sol poble que decideix el seu futur. 
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3. Fer una crida als veïns i veïnes de Sant Celoni i la Batllòria i als ciutadans i 
ciutadanes de tota la nació catalana, a participar massivament en els actes públics 
que es facin en un futur en contra d'aquesta sentència, i en defensa de l'exercici 
del dret d'autodeterminació del poble català. 
 
4. Comunicar l'adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la 
Generalitat, al Govern espanyol i a les entitats municipalistes de Catalunya.  
 
 

~~~~~~~~~~ 
 
 
9. INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDIA I PER 
LA REGIDORA DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL MES DE JUNY DE 2010. 
 
Es dóna compte al Ple municipal de les resolucions dictades per l’Alcaldia i per la 
regidora de Seguretat Ciutadana en el mes de juny de 2010, i la Corporació se’n 
dóna per assabentada. 
 
RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES DE JUNY DE 2010 
 
Dia Extracte 
1 Donar accés al grup municipal de la CUP a un expedient municipal 
1 Aprovar la despesa per contractar una actuació d’animació cultural 
1 Autoritzar el canvi de titularitat d’un bar del municipi 
1 Facilitar a un particular un plànol de delimitació de sòl urbà 
1 Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA per a l’obertura d’una cata a la vorera 
1 Aprovar la despesa per treballs de manteniment de la llera del Virgili 
1 Aprovar la despesa pel subministrament de material per a l’enllumenat públic 
1 Aprovar la despesa per contractar una orquestra  
1 Aprovar la despesa pels treballs de reparació d’un vehicle municipal 
1 Concedir l’ajornament i el fraccionament d’unes contribucions especials  
1 Concedir a un ciutadà el fraccionament de l’Impost sobre béns immobles 
1 Aprovar una transferència de crèdits entre partides de l’Estat de despeses del pressupost 
1 Encarregar a un funcionari de la Policia les funcions de sergent sotscap 
2 Aprovar la despesa pel manteniment de la central receptora d’alarmes 
2 Aprovar la despesa pel manteniment dels marges i la llera del riu Tordera 
2 Aprovar la despesa pels treballs de rehabilitació dels murs de la Torre de la Força 
2 Contractar una persones per a tasques de peó a la brigada de jardineria 
2 Aprovar la liquidació definitiva del cost del Pla integral sobre consums de drogues 
2 Aprovar la despesa pel subministrament i instal·lació d’un rètol commemoratiu 
2 Aprovar i ordenar el pagament d’una indemnització a un treballador municipal 
3 Concedir una llicència d’activitats classificades  
3 Contractar tres persones com a jutges de taula de la XXIX Copa de Futbol Sala  
3 Ampliar la jornada laboral d’una treballadora municipal 
3 Donar de baixa un immoble del padró d’escombraries  
4 Suspendre la resolució d’un expedient per instal·lació d’una botiga de mobles 
4 Suspendre l’acord de dissolució d’una associació administrativa de propietaris  
4 Atorgar beques de menjador a diversos alumnes d’escoles de Sant Celoni 
4 Cancel·lar un aval bancari dipositat per garantir l’execució d’unes obres  
4 Aprovar una certificació de les obres d’arranjament de l’accés de vianants a l’estació de Gualba 
5 Concedir a un particular drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal  
5 Concedir a un particular drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal  
5 Concedir a un particular drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal  
7 Autoritzar la instal·lació d’una caseta de venda de productes pirotècnics 
7 Donar trasllat d’un expedient de responsabilitat patrimonial al metge municipal  
7 Tancar una proposta d’acord d’indemnització a un particular  
7 Establir serveis mínims durant la jornada de vaga de 8 de juny de 2010 
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7 Donar de baixa una llicència de gual 
8 Aprovar el pagament d’un impost de plusvàlua a l’ORGT 
8 Concedir a Gas Natural SDG SA una llicència d’obres per a l’obertura de cata sobre la vorera 
8 Concedir a Gas Natural SDG SA una llicència d’obres per a l’obertura de cata sobre la vorera 
8 Trametre al grup municipal del PSC diversos documents sol·licitats 
8 Trametre al grup municipal del PSC diversos documents sol·licitats 
8 Adjudicar definitivament un contracte privat d’arrendament de local 
8 Notificar el tràmit d’audiència d’un expedient de responsabilitat patrimonial 
8 Desestimar una petició de responsabilitat patrimonial  
9 Concedir una llicència d’activitats classificades 
9 Adjudicar definitivament un contracte d’obres per al condicionament d’un local 
9 Aprovar la modificació de la posició d’un pal de xarxa elèctrica de baixa tensió 
9 Delegar a un regidor la competència per celebrar un matrimoni civil 
9 Concedir a Gas Natural SDG SA una llicència d’obres per a l’obertura de cata sobre la vorera 
9 Concedir a Endesa una llicència per estesa de línia elèctrica subterrània 
9 Concedir a Gas Natural SDG SA una llicència d’obres per a l’obertura de cata sobre la vorera 
9 Concedir a Gas Natural SDG SA una llicència d’obres per a l’obertura de cata sobre la vorera 
9 Autoritzar a un particular la col·locació de dos rètols indicatius d’una farmàcia  
9 Declarar la caducitat d’una activitat de material ortopèdic 
10 Prendre coneixement d’un informe sobre ingressos dels tallers organitzats per l’Àrea de Cultura 
10 Concedir una pròrroga d’una llicència d’obres 
10 Aprovar la despesa pel subministrament de taules plegables per a actes populars 
10 Concórrer a la convocatòria per obtenir una subvenció en el marc del PERC 2010-2011 
11 Acceptar una subvenció del Departament de Medi Ambient i Habitatge 
11 Aprovar una certificació de les obres de construcció del nou pavelló poliesportiu 
11 Generar crèdit a les partides de l’estat de despeses del pressupost de 2010 
11 Concedir una llicència d’obres menors 
11 Amortitzar anticipadament un préstec 
11 Reconèixer l’antiguitat a un treballador municipal 
11 Aprovar les liquidacions de la taxa per tancament de carrers 
11 Aprovar les liquidacions de la taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic 
11 Concedir una autorització per col·locar taules i cadires a l’exterior d’un bar  
11 Concedir una autorització per col·locar taules i cadires a l’exterior d’un bar   
11 Concedir una autorització per col·locar taules i cadires a l’exterior d’un bar  
14 Aprovar la despesa pel subministrament d’aglomerat asfàltic per reparar paviment 
14 Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
14 Aprovar la despesa per a la reparació d’un vehicle municipal 
14 Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola bressol municipal (maig 2010)  
14 Aprovar la despesa pel subministrament de material de vaixella pels “Tastets d’estiu” 
15 Autoritzar les obres de reparació de la façana de Can Ramis 
15 Revocar una baixa en el padró municipal d’habitants  
15 Declarar la caducitat d’una activitat de restauració  
16 Declarar la caducitat d’una llicència d’obres  
16 Aprovar una certificació d’obres de rehabilitació d’un edifici municipal 
16 Aprovar una factura de despeses de la depuradora d’aigües residuals 
16 Concedir una llicència d’entrada de vehicles 
16 Concedir una llicència d’entrada de vehicles 
16 Acceptar la renúncia a una llicència municipal d’activitat classificada   
16 Aprovar els contractes de publicitat de l’emissora de ràdio municipal 
16 Concedir una reducció de jornada per maternitat a una funcionària 
16 Nomenar interinament dos policies locals per necessitats del servei 
17 Concedir una llicència d’activitats classificades 
17 Autoritzar la cancel·lació d’un aval bancari dipositat com a garantia d’uns treballs 
18 Autoritzar la despesa per treballs d’arranjament de vials del municipi 
18 Aprovar una certificació d’obres d’arranjament d’un accés de vianants 
18 Aprovar una certificació d’obres d’arranjament d’un accés de vianants 
18 Aprovar la despesa corresponent al monitoratge de tres cursos d’estiu 
18 Aprovar la despesa pel subministrament d’una gàbia per guardar taules i cadires 
18 Aprovar la despesa per treballs d’impressió de llibrets de la programació d’estiu 
18 No interposar cap reclamació per un incendi fortuït en un edifici municipal 
18 Aprovar la despesa per treballs de pintura d’una tomba del cementiri municipal 
18 Concedir un ajornament i fraccionament en el pagament de contribucions especials 
18 Aixecar l’ordre de suspensió d’unes obres 
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18 Aprovar una despesa pel subministrament de samarretes de la Copa de Futbol Sala  
18 Aprovar la despesa pel subministrament de senyals per a espais públics 
18 Aprovar la despesa per treballs de vigilància d’exposicions 
18 Concedir un ajornament i fraccionament de la taxa de parades de venda ambulant 
18 Donar de baixa una llicència de gual 
21 Autoritzar el canvi de titularitat d’una activitat comercial 
21 Facilitar a un particular còpia d’uns plànols de construcció d’uns habitatges  
21 Facilitar a un particular una llicència de primera ocupació d’un immoble  
21 Facilitar a un particular una llicència de primera ocupació d’un immoble  
21 Aprovar la gestió econòmica dels cursos de directors i monitors de lleure 
21 Desestimar una petició de responsabilitat patrimonial 
21 Acusar rebut d’una sentència del Jutjat Contenciós Administratiu 
21 Aprovar la liquidació del servei de grua municipal (abril 2010) 
21 Requerir documentació per poder continuar el tràmit d’una llicència d’obres  
21 Incoar expedient de baixa d’ofici al padró municipal d’habitants 
22 Autoritzar el canvi de titularitat d’un bar  
22 Autoritzar el canvi de titularitat d’un bar  
22 Adjudicar definitivament un contracte de subministrament d’energia elèctrica 
22 Aprovar la despesa pel manteniment de les màquines expenedores de tiquets de zona blava 
22 Retornar una garantia dipositada per garantir treballs de consultoria i assistència tècnica 
22 Aprovar el pagament de gratificacions per serveis extraordinaris al personal municipal 
22 Aprovar la nòmina de juny del personal laboral i polític de l’Ajuntament  
22 Aprovar el pagament d’un complement de productivitat al personal municipal 
22 Atorgar a un particular una pròrroga per a l’execució d’unes obres  
22 Incoar un expedient de responsabilitat patrimonial 
22 Donar de baixa una llicència de gual 
23 Aprovar la gestió econòmica del curs 2009-2010 de l’Escola d’adults 
23 Concedir a un ciutadà una subvenció per al pagament de l’impost sobre béns immobles 
23 Aprovar una certificació d’obres de construcció d’un edifici municipal 
23 Aprovar la despesa per treballs de renovació de la climatització de la sala de Plens 
23 Concedir una pròrroga per a la finalització d’unes obres 
23 Aplicar la minorització de retribucions prevista pel Reial Decret-Llei 8/2010 
23 Retornar un dipòsit urbanístic per garantir les obres de rehabilitació d’un edifici 
23 Aprovar la despesa per treballs de sanejament de paviments 
23 Aprovar la despesa per instal·lar un servidor de comunicacions a l’Ajuntament 
23 Autoritzar la retirada d’un vehicle de la via pública 
23 Aprovar la despesa per treballs de substitució d’una xarxa de distribució de clima 
23 Aprovar una sol·licitud d’ampliació d’una parada del mercat setmanal 
23 Aprovar una sol·licitud d’ampliació d’una parada del mercat setmanal 
23 Aprovar una sol·licitud de reducció d’una parada del mercat setmanal 
23 Aprovar una sol·licitud de reducció d’una parada del mercat setmanal 
28 Autoritzar el canvi de titularitat d’un bar  
28 Autoritzar el canvi de titularitat del dret funerari sobre un nínxol del cementiri municipal 
28 Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
28 Atorgar a una empresa el municipi una llicència d’abocament al clavegueram públic 
28 Concedir a Endesa llicència municipal per estesa de línia elèctrica 
28 Concedir a Endesa llicència municipal per estesa de línia elèctrica 
28 Concedir a Gas Natural SDG SA llicència d’obres per obertura de cata sobre vorera 
28 Concedir un ajornament i fraccionament en el pagament de contribucions especials 
28 Adjudicar definitivament un contracte de direcció i coordinació d’obres 
28 Aprovar la despesa pel trasllat de mobiliari a la nova escola de la Batllòria 
28 Aprovar la despesa per subministrament de vestuari d’estiu a la brigada municipal 
29 Revocar diverses baixes per renovació del padró municipal d’habitants 
29 Concedir una llicència d’activitats classificades 
29 Aprovar la despesa per contractar unes obres de reparació al complex esportiu municipal 
29 Aprovar la despesa per contractar unes obres de reparació al complex esportiu municipal 
29 Aprovar la despesa per contractar unes obres de reparació al complex esportiu municipal 
29 Adjudicar definitivament el contracte de recollida d’animals de companyia abandonats 
29 Aprovar la despesa per a la instal·lació d’un equip de climatització a la biblioteca 
29 Aprovar una certificació de les obres de construcció del Centre de dia per a la gent gran 
29 Aprovar una certificació de les obres de condicionament d’un edifici municipal 
29 Aprovar una certificació de les obres de rehabilitació de la façana d’un edifici municipal 
29 Aprovar una certificació de les obres de rehabilitació de la façana d’un edifici municipal 
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29 Aprovar una certificació de les obres de restauració de l’ermita de Sant Llorenç de Vilardell 
29 Aprovar una certificació de les obres de rehabilitació de la façana d’un edifici municipal 
29 Aprovar una certificació de les obres de pavelló poliesportiu del Sot de les Granotes 
29 Generar crèdit a les partides de l’estat de despeses del pressupost de 2010 
29 Aixecar l’ordre de suspensió d’una llicència d’obres 
29 Aprovar la relació de liquidacions de la taxa de grua municipal 
29 Atorgar una subvenció a una entitat sense ànim de lucre 
29 Concedir una autorització per instal·lar una terrassa a l’exterior d’un bar  
29 Concedir una autorització per instal·lar una terrassa a l’exterior d’un bar  
29 Concedir una autorització per instal·lar una terrassa a l’exterior d’un bar  
30 Aprovar els coeficients i el repartiment d’una quota urbanística 
30 Adjudicar definitivament el contracte per al subministrament d’una plataforma de servidors 
30 Aprovar la concessió d’ajuts socials a famílies amb infants de 0 a 3 anys escolaritzats 
30 Aprovar factures emeses per una associació administrativa de propietaris 
30 Aprovar una certificació de les obres d’arranjament d’un accés de vianants 
30 Aprovar una certificació de les obres d’urbanització de diversos carrers 
30 Declarar finalitzat un procediment d’execució 
30 Aprovar la relació de pagaments en concepte de bestreta de caixa  
30 Contractar diverses persones per a tasques de neteja de boscos i zones arbrades  
30 Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola de música (juny 2010) 
30 Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola de teatre (juny 2010) 
30 Declarar la caducitat d’una activitat de serveis empresarials 
30 Desestimar al·legacions relatives al Pla general d’ordenació a l’àmbit del sector P-4  
30 Desestimar al·legacions relatives al Pla general d’ordenació a l’àmbit de la UASU-17 
 
 
RESOLUCIONS DICTADES PER LA REGIDORA DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL MES DE 
JUNY DE 2010 
 
Dia Extracte 
16 Resolució proposta sanció 
16 Resolució acord incoació zona blava 
16 Resolució proposta incoació 9 bis LSV 

 
 
10. DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS URGENTS DE PERSONAL 
REALITZADES PER L'ALCALDIA EN EL MES DE JUNY DE 2010. 
 
Durant el mes de juny de 2010, i per raons de màxima urgència, l’Alcaldia ha 
procedit a la contractació del personal que es descriu a continuació:  
 

- Un peó jardiner per l’Àrea d’Espai Públic 
- Tres persones per fer de jutges de taula de la XXIX Copa de Futbol Sala 
- Quatre persones per fer la neteja de boscos i zones arbrades del municipi  

 
Atès el que estableix l'article 291 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, sobre 
contractació urgent de personal, l'Alcaldia INFORMA al Ple de les contractacions 
temporals del següent personal, efectuades durant el mes de juny de 2010, i la 
Corporació se’n dóna per assabentada: 
 
Didac Vila Mercader Peó jardiner 
Núria Moles Avariento Jutgessa de taula 
Carolina Parada Atanes Jutgessa de taula 
David Masferrer Llana Jutge de taula 
Francesc Cervera Planas Oficial 
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Albert Llavina Masuet Oficial 
José Manuel Martínez Zamora Oficial 
Antonio López Luque Oficial 
 
 
11. PRECS I PREGUNTES 
 
Pregunta que formula el grup municipal del PSC. 
 

 La Sra. Miracle diu que en el darrer Consell Escolar Municipal es va 
comentar que segurament el Pla Educatiu d’Entorn patiria una 
reducció d’entre el 50 i el 70%. Voldríem estar informats –diu- de  
quines seran les activitats i/o els projectes que no es podran dur 
a terme, quins es seguiran fent i s’hi n’hi haurà de nous. 
 

El Sr. alcalde respon que en aquests moments no disposa encara d’aquesta 
informació. El Departament d’Educació ha reduït en més d’un 50% la seva 
aportació al Pla Educatiu d’Entorn. Des de l’Ajuntament –diu- seguim mantenint 
la mateixa aportació que l’any passat i en aquests moments estem treballant 
amb tota la comunitat educativa per decidir els projectes que s’han de prioritzar. 
 
Cal dir que potser alguns projectes no acabaven de funcionar com desitjaríem i  
no estan assolint els objectiu principals que s’havia plantejat el Pla Educatiu 
d’Entorn. Per això, probablement algunes activitats que no acaben de donar bon 
resultat es deixaran de fer, amb el consens de tots plegats. I caldrà veure com 
prioritzem aquelles altres activitats que sí estan funcionant bé. Hem començat a 
parlar-ne amb les escoles i amb les AMPA’s i quan disposem de tota la 
informació, la traslladarem a tots els grups municipals. 
 
 
Pregunta que formula el grup municipal de la CUP. 
 

 El Sr. Ventura diu que en el darrer Ple el seu grup municipal va preguntar 
si l’empresa Coperfil Group SA, responsable de la construcció del 
malnomenat centre d’oci “Altrium”, havia assumit els compromisos 
adquirits amb l’Ajuntament arrel d’haver incomplert la normativa 
urbanística que va motivar una modificació del planejament urbanístic. 
Aquests compromisos eren el pagament de 16.000 € a la Corporació, la 
construcció d’una passera sobre el riu Tordera i la donació d’una 
determinada quantitat de diners per dedicar a alguna activitat o 
associació solidària. La resposta de l’equip de govern a la nostra pregunta 
va ser negativa: Coperfil Group SA no ha complert a dia d’avui els seus 
compromisos amb l’Ajuntament. La resposta que vam tenir del grup 
municipal del PSC-PSOE va ser, com és habitual, un gèlid silenci. 
Tanmateix, la broma no s’acaba aquí. Sembla ser que el passat 26 de 
març l’alcalde firmà una resolució per la qual, a petició del Sr. Vicenç Roig 
Puigtió, es fraccionaven els deutes tributaris que l’empresa Coperfil Group 
SA té amb l’Ajuntament de Sant Celoni. La sorpresa va ser quan vam 
veure que la quantitat total d’aquest deute ascendeix a 300.774,18 € (a 
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tall d’exemple, aquesta empresa deu a cada família de la nostra vila uns 
55 € aproximadament). 
 
Exposats els fets, volem saber si a dia d’avui, 22 de juliol de 
2010), l’empresa està al corrent dels pagaments fraccionats 
acordats per l’Alcaldia que s’haurien d’haver realitzat els dies 5 
d’abril, 5 de maig, 5 de juny i 5 de juliol. D’altra banda, agrairíem 
que a mesura que s’esdevinguin novetats en aquest tema el Sr. 
alcalde ens mantingui informats al grup municipal de la CUP i, de 
retruc, a la resta de la ciutadania.  
 

El Sr. alcalde contesta que es passarà al grup municipal de la CUP tota la 
informació sobre l’estat dels pagaments, els deutes existents i els tràmits que 
s’han fet en relació a Coperfil Group SA. 
 
El Sr. Ventura pregunta si fins ara s’han acomplert els pagaments fraccionats 
acordats. 
 
El Sr. alcalde creu que s’ha fet algun d’aquests pagaments, però no tots. No 
obstant, -diu- prefereixo fer-vos arribar la informació amb tota exactitud perquè 
desconec si s’ha fet el pagament del darrer mes. Val a dir que el fraccionament 
de pagaments és una pràctica força habitual en aquest Ajuntament, tant per a 
les empreses com per als particulars. En la mesura del possible, mirem de donar 
facilitats en aquests moments de difícil situació econòmica.  

 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 23:14 hores i 
s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en dono fe. 

 
L’alcalde          El secretari 

 
 
 
 


