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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 

DEL DIA 7 D’OCTUBRE DE 2010 
 

 
 
Identificació de la sessió 
 
Data: 7 d’octubre de 2010  
Horari: de 21:05 hores a 22:45 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. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions de 22 de juny i 22 de juliol 

de 2010. 
2. Prendre coneixement del projecte del Museu del bosc i reconeixement de la 

tasca del Doctor Martí Boada i Juncà com a impulsor del mateix. 
3. Aprovació inicial, si s’escau, de la tercera modificació de crèdit del 

pressupost municipal de 2010. 
4. Aprovació inicial, si s’escau, del projecte tècnic d’obres de rehabilitació de 

Can Ramis, fase 4. 
5. Aprovació definitiva, si s’escau, de l’actuació conjunta d’obres i instal·lacions 

de Sorea SA, desenvolupada en tres projectes constructius segons contracte 
subscrit per a la gestió del servei públic d’abastament d’aigua potable al 
municipi de Sant Celoni. 
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6. Aprovació, si s’escau, de l’acord de realitzar l’actuació de construcció d’un 
pavelló poliesportiu a la Batllòria i acceptació de la subvenció atorgada pel 
Consell Català de l’Esport per a aquesta actuació. 

7. Resolució, si s’escau, de les al·legacions presentades a l’expedient 
d’ordenació i imposició de contribucions especials per al finançament de les 
obres d’urbanització del carrer Pau Casals. 

8. Ratificació, si s’escau, de la proposta de festes de caràcter local de Sant 
Celoni i la Batllòria per a l’any 2011. 

9. Aprovació, si s’escau, de l’ampliació de la delegació de funcions recaptatòries 
a la Diputació de Barcelona. 

10. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada per la Secció Local d’ERC per a 
l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Celoni a la campanya “Compartim el 
temps!”. 

11. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel Grup Municipal Socialista 
per amortitzar una plaça de tècnic A1 superior de RRHH de la plantilla 
orgànica de personal. 

12. Informació de les resolucions dictades per l'Alcaldia i per la regidora de 
Seguretat Ciutadana en els mesos de juliol i agost de 2010. 

13. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per 
l'Alcaldia en els mesos de juliol i agost de 2010. 

14. 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. En primer lloc, comentaré alguns fets esdevinguts el passat 11 de 
setembre a la nostra vila. D'entrada, he de dir que ens va sorprendre la 
intervenció del Sr. alcalde en el moment de l'ofrena floral de quasi totes les 
entitats polítiques locals. Ens va sorprendre, però no ens va desagradar, perquè 
més que una intervenció d'un membre de CiU semblava la intervenció d'algú 
d’ERC, fins al punt que es podia pensar que el Sr. Deulofeu s'ha fet d’ERC... o de 
la CUP (ai no! que no hi eren) o de Reagrupament o del partit del Sr. Laporta. La 
llàstima és que aquestes declaracions només duren un dia i que la defensa de 
l'independentisme i la demanda d’un Estat propi dites per una persona 
convergent tenen el mateix valor que les que fa el Sr. Artur Mas: es diuen de 
cara a la galeria perquè, en el fons, no estan per la independència, encara que 
una part dels seus militants sigui independentista. I nosaltres a aquesta 
militància els preguntem: a què esperen per fer un cop d'Estat dins de CiU, per 
prendre el poder i declarar que aquest partit defensa l'independentisme... de 
dretes, una posició tant legítima com l'independentisme d'esquerres que defensa 
ERC. Si es fes així, Catalunya seria un Estat molt més aviat. 
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Per fer una diada ben reivindicativa, com s'esqueia per les constants 
provocacions de l'Estat espanyol (i també perquè s'acosten les eleccions al 
Parlament de Catalunya), van contractar “Els Pets” com a fi de festa i això no ha 
agradat a aquells qui creuen que tenen el monopoli de l'activitat al carrer. 
Certament 9.000 € són diners, però els sopars i les actuacions musicals del 
dissabte també costen uns diners públics...  

Pel que fa a la proposta d'ERC de ser presents a les reunions de la Comissió de 
seguiment de la problemàtica de la discoteca “Quatre”, la nostra participació ja 
compta amb els vots favorables dels grups municipals de la CUP i del PSC. 
Voldríem saber si CiU s'hi oposa o no, tot i que, per majoria de regidors, creiem 
que ja hi podríem assistir. Com que suposo que no es voldrà fer una votació dels 
membres del Ple en aquesta qüestió, ens agradaria saber si se’ns convocarà a la 
propera reunió de la comissió i quan està previst que se celebri. Voldríem una 
resposta en aquest Ple. 

D’altra banda, tot i les reiterades queixes del nostre partit d'aplicar els acords 
que adopta el Ple, l'actual equip de govern continua incomplint la moció 
presentada per nosaltres, i aprovada per unanimitat, d'instal·lar el programari 
lliure a l'Administració municipal. Al Centre de formació d'adults Baix Montseny, 
ubicat ara a les magnífiques instal·lacions de Sax Sala, es continua impartint 
informàtica en un entorn Windows i fent servir el Word. No sabem si és que no 
s'ha trobat un professional que conegui el programari lliure o es tracta d’una 
clara voluntat de donar negoci a les multinacionals (el que representa una 
despesa important que ens podríem estalviar en un moment de penúria 
econòmica com l’actual). Només una dada: el Departament d'Educació, que té 
una plantilla de 70.000 empleats, ja fa anys que ha deixat de fer cursets de 
formació de l'Office, ara només ensenya l'OpenOffice i ha instal·lat a tots els 
ordinadors dels centres el LINCAT.2 basat en el sistema operatiu Linux. Això és 
anar endavant... El que s’està fent aquí és anar enrere i incomplir un acord 
plenari. 

Demanem l’adhesió del Ple a la campanya “Compartim el temps” per tal 
d'aconseguir que les feines de la llar i la cura de les persones siguin compartides 
per homes i dones. No es tracta que l'home hagi d'ajudar la dona a fer 
determinades feines, sinó que homes i dones han de compartir totes les tasques 
domèstiques, especialment si tots dos treballen fora de casa. En aquesta 
campanya es donen una sèrie de claus per ajudar a aconseguir-ho i es tractaria 
que la ciutadania de la nostra vila les conegués i comencés a canviar el patró 
patriarcal i la mentalitat androcèntrica, per anar cap una societat més justa i 
igualitària en drets. 

En un altre ordre de coses i per aclarir la posició d'ERC sobre el quart cinturó, 
que moltes vegades s'ha qüestionat i s’ha dit que no era prou clara, us llegiré 
una notícia que expressa el parer del nostre partit d'una forma nítida: 

ERC ES VA MANIFESTAR CONTRA EL QUART CINTURÓ I VA RECLAMAR LA 
TITULARITAT DE LA VIA I EL TRAÇAT ALTERNATIU ENTRE ELS VALLESOS 
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El secretari general d’Esquerra, Joan Ridao, ha afirmat que “Esquerra ha 
condicionat aquests anys des del Govern, sent forta i decisiva, l’obsolet 
projecte del Quart Cinturó, convertint-lo avui per avui en el projecte de 
Ronda del Vallès que, al menys en una part del seu actual traçat, és més 
respectuós amb un enfocament més modern i sostenible de la mobilitat i 
amb respecte al medi ambient i al territori. És un canvi conceptual i no 
purament nominal, sobre el que no hi ha marxa enrere. Ara bé, encara 
tenim dues grans assignatures pendents: el traçat entre els vallesos i la 
titularitat de la via”. En primer lloc, Joan Ridao ha explicat que el traçat del 
Ministeri de Foment “genera unes expectatives urbanístiques i de consum 
de sòl inacceptables i trinxa alguns dels pocs espais naturals que resten 
encara a la plana vallesana”. Per això, ERC ha presentat al·legacions 
davant del ministeri proposant un traçat alternatiu més proper als nuclis 
urbans i als assentaments industrials que ressegueix la traça de l’actual C-
55. En segon lloc, el dirigent independentista ha afegit que “reclamem el 
traspàs a la Generalitat de la Ronda del Vallès perquè avui en dia ja no 
estem parlant d’una via d’alta capacitat de connexió transfronterera, sinó 
d’una via que ha d’afavorir la mobilitat regional i comarcal i també perquè 
cal posar en valor el planejament territorial i les necessitats del territori des 
de Catalunya”. Ridao ha fet aquestes declaracions a la manifestació contra 
el Quart Cinturó que s’ha fet fa pocs dies a Sabadell. 

I ara que parlem de carreteres, voldria dir que el vial que es vol construir des de 
l'autopista travessant les rodalies de Sant Celoni i el pont Trencat fins arribar a 
la drecera de Palau, ens sembla molt necessària i caldria impulsar-la. És una 
reivindicació històrica de Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera i facilitaria el 
trànsit de camions al polígon industrial del municipi veí, ocasionant menys 
molèsties a la ciutadania dels dos pobles. Altra cosa és que es faci bé i amb el 
mínim impacte ambiental. Podem estar segurs, però, que l’afectació d’aquesta 
carretera  no serà zero (ho dic per l'enrenou que aquest projecte està causant en 
alguns col·lectius). Necessitem fàbriques i polígons industrials perquè donen vida 
i feina a un territori que té un atur galopant i, per tal funcionin adequadament, 
han de tenir uns accessos apropiats, amb uns eixos de viabilitat moderns i 
eficaços. 

Respecte dels punts de l’ordre del dia d’aquesta sessió –continua el Sr. 
Rubiralta- voldria fer els següents comentaris: 
 
• Punt 2. Estem d'acord amb la creació del Museu del Bosc i lloem la bona tasca 

del Doctor Martí Boada. És lògic que es faci aquest museu en una zona 
envoltada de natura com la nostra que, a banda de donar a conèixer la nostra 
vila i aportar-nos visitants, pot ser un punt de trobada dels naturalistes del 
país i d'arreu. 
 

• Punt 3. És evident que cal aprovar la modificació de crèdit per poder dur a 
terme el pagament de les despeses previstes. No ens agrada un Ajuntament 
endeutat i bloquejat. 

 
• Punt 4. Totalment d'acord amb les obres de rehabilitació de Can Ramis. 

Sempre ho hem defensat i, ara que es poden fer, no cal perdre més temps. 
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Sant Celoni necessita locals com aquest. Amb tot, voldríem fer algunes 
preguntes a l'equip de govern i demanaríem que fossin contestades en aquest 
Ple, a ser possible: Quantes empreses han presentat oferta? Quina ha 
guanyat el concurs? Quin és el cost real del projecte i de l'obra? Quines 
Administracions finançaran les obres?  

 
• Punt 5. El nostre parer és favorable a la millora del subministrament de 

l'aigua. Les noves instal·lacions asseguraran la qualitat i la quantitat d'aquest 
servei essencial. 

 
• Punt 6. La Batllòria forma part del nostre municipi i, per tant, també ha de 

disposar dels equipaments necessaris. Cal acceptar la subvenció i fer el 
pavelló poliesportiu, iniciant les obres el més aviat possible. 

 
• Punt 7. El pagament de les contribucions especials és el procediment normatiu 

per tal de millorar la qualitat de vida de la ciutadania afectada. Normalment, 
l'Ajuntament hi aporta un 10% i el veïnat el 90% restant, però els beneficis 
que se'n deriven són evidents. Per tant, cal votar-hi afirmativament. 

 
• Punt 8. Ens semblen totalment encertades les dates de festes de caràcter 

local proposades per l'equip de govern. 
 

• Punt 9. ERC sempre ha cregut que les funcions recaptadores de la Diputació 
eren correctes i, per això, allà on hem governat les hem implantades. Si 
l'Ajuntament considera que en aquest moment cal una ampliació de 
competències, s’hi ha de votar afirmativament. 

 
• Punt 10. Ja n'hem parlat abans. Esperem que surti aprovada perquè és la 

nostra moció. 
 

• Punt 11. La moció del PSC ens sembla prou raonable. Quan hi ha un lloc de 
treball que, per la circumstància que sigui, queda vacant, el que cal fer és 
substituir la persona que hi treballava, però sense necessitat d'haver de crear 
una altra plaça. Fer una despesa de 70.000 € en un moment de crisi com 
aquest no creiem que sigui correcte i, a més, hi hauria dos llocs de treball per 
fer la mateixa feina. Amb tot, pensem que la persona que actualment ocupa 
aquest lloc de treball, en comissió de serveis, pot seguir fent-ho fins que el 
titular de la plaça es reincorpori. 

Gràcies -conclou el Sr. Rubiralta-. >> 
 
A continuació intervé el Sr. alcalde i diu que el president de la Secció Local d’ERC 
ha formulat una llarga llista de preguntes, a les que difícilment podrà donar 
resposta en aquest moment... Celebro –diu- que li agradés la meva intervenció 
en la Diada de l’11 de setembre. L’acte que es va fer pretenia ser reivindicatiu 
alhora que festiu. Volíem donar-li un pes específic important i estem satisfets de 
com va anar en conjunt i de les moltes persones que hi van participar. Vam voler 
fer tota una sèrie d’actes populars perquè buscàvem, precisament, que hi acudís 
molta gent. Per això, apart del concert, vam programar sardanes, diferents 
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parades d’artesania, inflables..., és a dir, tot un conjunt de diferents activitats 
que pretenien posar de relleu el que significa l’11 de setembre.  
 
Pel que fa a la comissió de seguiment de la discoteca “Quatre”, des de l’equip de 
govern hem fet públic reiteradament el nostre posicionament, i ara no el tornaré 
a repetir perquè el Sr. Rubiralta ha estat present quan hem fet alguna 
intervenció i coneix bé la nostra postura i les actuacions que s’han dut a terme 
per millorar la situació. Val a dir que hi seguim estant a sobre, però no tornaré a 
insistir en el mateix.  
 
Respecte del programari lliure, ja ho hem discutit en més d’una ocasió. El seu 
partit –diu el Sr. alcalde, referint-se a ERC- va tenir l’oportunitat d’implantar-lo 
en els 4 anys que va estar governant, però no va ser així. Compartim el seu 
interès pel tema, però probablement no el seu nivell de prioritat. En aquest 
moment els tècnics del Servei municipal d’informàtica han de destinar els seus 
esforços a la posada en marxa de l’Administració Oberta, tal com ens obliga la 
llei, per tal que els ciutadans puguin fer tràmits via web sense haver-se personar 
a les dependències municipals. Aquesta tasca requereix un gran esforç i, per 
això, probablement el tema del programari lliure ha quedat en un segon terme. 
 
Pel que fa a la construcció del quart cinturó, em sembla excessiu entrar ara en 
un debat sobre aquest tema, i no ho faré. 
 
Sobre la variant de Santa Maria de Palautordera, afecta principalment al municipi 
de veí i, malgrat que podem compartir l’opinió del Sr. Rubiralta, no crec que ens 
pertoqui a nosaltres discutir un tema que afecta un altre municipi. 
 
Respecte de les obres de rehabilitació de Can Ramis, quan es tracti aquest tema 
a l’ordre del dia respondré a alguna de les qüestions plantejades pel Sr. 
Rubiralta, però en aquests moments no disposo de totes les dades que ha 
demanat. En qualsevol cas, resto a la seva disposició per quedar un dia i donar-li 
tota la informació sol·licitada. Només dir que el projecte de reforma de Can 
Ramis consta de 4 fases, la 3a de les quals està en aquests moments en 
execució i que avui es porta al Ple l’aprovació del projecte tècnic de la 4a fase.  
 
La resta de punts de l’ordre del dia s’aniran explicant conforme anem avançant 
en la sessió. Em satisfà que el Sr. Rubiralta estigui d’acord en que tots ells es 
votin favorablement, -conclou el Sr. alcalde-.  
 
 

~~~~~~~~~~ 
 
 
A continuació, pren la paraula la Sra. Purificación Martín Campos, veïna de la 
urbanització Boscos del Montnegre, i diu, en castellà: 
 
<< Sr. alcalde, en primer lugar quiero recordarle unas palabras que dijo usted 
en el Pleno del dia 11 de febrero del 2008, cuando se aprobó definitivamente el 
sistema de cooperación de la urbanización Boscos del Montnegre. Usted dijo: 
“Tenemos ahora un tiempo por delante para trabajar conjuntamente con los 
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vecinos de Boscos del Montnegre para mirar de establecer un calendario de 
actuaciones que sea asumible y asequible para los vecinos y vecinas de Boscos, 
y también para el Ayuntamiento”.  Ya se cumple casi su legislatura y no ha 
reunido a los vecinos del Boscos del Montnegre en ninguna ocasión para 
comunicar cualquier decisión o actuación que nos afecte, como por ejemplo la 
limpieza del perímetro, que se hizo sin informar a nadie acerca de cuando se 
realizaría ni de su coste. Simplemente el Ayuntamiento ejecutó los trabajos.   
 
Otro ejemplo de la falta de comunicación es la subvención que ha concedido la 
Generalitat de Catalunya a nuestra urbanización. Los vecinos nos hemos 
enterado por el número 55 de “L’infomatiu”, pero ustedes no han considerado ni 
siquiera la posibilidad de reunir a los vecinos para informarles del destino de esta 
subvención. El informativo municipal, en su página 15, explica que la finalidad de 
la subvención es para financiar el diseño del programa de adecuación de la 
urbanización, en el contexto de la Ley de regulación y mejora de urbanizaciones 
con déficit urbanístico. Continúa diciendo la noticia que el programa incluirá la 
adaptación del proyecto de urbanización, la elaboración del proyecto de 
reparcelación económica y la actualización del plan de autoprotección.  
 
Después de lo leído le expongo mis reservas sobre si es justo invertir ese dinero 
en estos proyectos cuando hace un tiempo el ingeniero técnico municipal (Sr. 
Pujals) nos enseñó a unos cuantos vecinos el proyecto de urbanización, acabado 
y preparado para su ejecución. No entiendo, por tanto, la necesidad de gastar un 
dinero en su adaptación. 
  
En segundo lugar, si la función del proyecto de reparcelación económica es 
determinar los coeficientes en función de los cuales cada vecino tendrá que 
pagar el porcentaje que le corresponda de las obras que se realicen, debo decir 
que tengo en mi poder el acta de una asamblea en la que el Sr. Ramón 
Verdaguer, abogado del Ayuntamiento, nos aconsejaba que se aprobaran los 
coeficientes para establecer las bases para poder aplicar las cuotas. Y en aquella 
asamblea quedaron aprobados por mayoría los coeficientes aconsejados por el 
Ayuntamiento. Así mismo, el 16 de marzo del 2005 estos coeficientes de 
participación de Boscos del Montnegre fueron aprobados por parte de la 
Comisión de Urbanismo de Barcelona, y entraron en vigor el 11 de enero de 
2006. Por todo esto, entiendo que la elaboración de otro proyecto de 
reparcelación económica resulta innecesaria. 
  
Seguro que en algunas cosas voy equivocada, pero creo que, por encima de 
todo, lo que ustedes deben hacer es garantizar la seguridad de las personas y 
esto no se soluciona sólo arreglando papeles porque, por muy importante que 
sea para ustedes la burocracia, mucho más importante es solucionar los 
problemas que tienen las personas en su día a día. 
  
Para mi es primordial que los políticos en los que en su momento deposité mi 
confianza cumplan con la ley que obliga a tener dos vías de acceso y salida de 
las urbanizaciones; que se exija a los vecinos que limpien sus parcelas y, en 
caso de no hacerlo, que lo ejecute el Ayuntamiento, que ya lleva mucho tiempo 
avisando; que el propio Ayuntamiento limpie sus zonas verdes; y que, además, 
se ponga solución al problema de la calle Revolt del vent, que está hueca por 
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debajo y cualquier día puede producirse un accidente. Cuando haya victimas, 
pondremos soluciones, como siempre pasa… 
 
Como en otras ocasiones les he dicho, nunca les he pedido que gasten el dinero 
público en nuestra urbanización. Yo sé que todos los gastos deben ir a cargo de 
los propietarios, pero ahora sí les pido que parte de la subvención concedida por 
la Generalitat de Catalunya se destine a solucionar estos problemas, y el resto, 
que será bastante, a las cuestiones burocráticas. No creo que sea tan difícil 
encontrar solución a los problemas cuando verdaderamente se tiene ilusión de 
trabajar para las personas que depositaron la confianza en ustedes, confianza 
que por otra parte ya hemos perdido, pero no sólo con los que ahora gobiernan, 
sino también con los que gobernaron antes, que tuvieron la oportunidad de 
hacerlo mejor y no lo hicieron. >> 
 
Pren la paraula el Sr. alcalde i diu que s’han fet reunions amb els representants 
de l’Associació de veïns de la urbanització, que són –diu- els referents que té 
l’Ajuntament per tractar aquests temes i que entenem que representen la 
col·lectivitat dels propietaris. En aquestes reunions els hem explicat que la 
subvenció atorgada per la Generalitat està orientada a la realització de projectes 
d’urbanització o de reparcel·lació en aquelles urbanitzacions que no en disposen. 
Estem parlant d’un projecte d’urbanització amb tot detall (segurament el que 
teníem fins ara no arribava a ser a un projecte executiu) i d’un projecte de 
reparcel·lació que és una eina urbanística necessària, diferent del coeficients de 
què parlava la Sra. Martín, que segurament tenen més a veure amb la gestió de 
la Junta de Compensació. 
 
La subvenció no es pot destinar a allò que l’Ajuntament vulgui, sinó que la 
Generalitat ens l’ha atorgada específicament per redactar els projectes 
d’urbanització i de reparcel·lació. No són, per tant, uns diners que es puguin 
destinar a fer obres (si fos així, ja haguéssim reorientat la subvenció per a 
actuacions concretes). Però no és la filosofia d’aquesta línia de subvencions. Ens 
hem reunit amb els representants de l’Associació de veïns per informar-los i per 
a que estiguessin al corrent d’aquests projectes. Hem sol·licitat també 
subvencions per a les altres urbanitzacions del nostre municipi, però només se’ns 
ha concedit per a Boscos del Montnegre, entre d’altres coses perquè es gestiona 
mitjançant un sistema de cooperació (i no de compensació), que és un requisit 
que exigeix la Generalitat. Per tant, jo li demanaria que es posés en contacte 
amb els representants de l’Associació de veïns per a que la informin, ja que 
aquestes persones són els nostres referents.  
 
La Sra. Martín diu: << Ustedes saben de sobra que una asociación de vecinos no 
es representativa del total de los vecinos de un barrio, de un pueblo o de una 
urbanización. Algunas asociaciones se comunican con el vecindario mediante 
boletines informativos, pero hay asociaciones que no lo hacen y que sólo 
informan a sus socios (y casi ni a ellos). Cuando un Ayuntamiento ejecuta un 
plan de cooperación debe reunir al total de los vecinos para ejecutar cualquier 
proyecto. El tema de la subvención es importante y me está usted diciendo que 
no se puede destinar a ninguna obra ya que la Generalitat exige que se consigne 
a la adecuación del déficit urbanístico. Pero existen otras posibilidades, por 
ejemplo, se puede ejecutar el déficit urbanístico con parte de ese dinero y el 
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resto se puede invertir en actuaciones concretas y recuperarlo después mediante 
cuotas. >>  
 
El Sr. alcalde diu que les bases reguladores de la subvenció especifiquen 
clarament quin ha de ser el seu destí. No és una decisió que depengui de 
l’Ajuntament. Sento dir-li que això que està vostè dient no és possible amb 
aquesta subvenció. Si ho fos, des de l’equip de govern no tindríem cap 
inconvenient en debatre aquest tema amb els veïns i prendre una decisió 
conjunta.  
 
La Sra. Martín diu que la urbanització Boscos del Montnegre ja disposa de 
projectes d’urbanització i de reparcel·lació sense déficit. 
 
El Sr. alcalde diu que, com ha explicat abans, el que s’ha de fer és un projecte 
d’urbanització executiu. 
 
La Sra. Martín diu que, al seu entendre, l’Ajuntament no té voluntat de fer res. 
 
El Sr. alcalde diu que si no hi hagués voluntat de fer res, no s’haurien preocupat 
de sol·licitat aquesta subvenció. 
 
La Sra. Martín diu que només hagués faltat que s’haguessin deixat perdre 
aquests diners. 
 
 

~~~~~~~~~~ 
 
 
Després d’aquestes intervencions, i atès que ningú més vol fer ús de la paraula, 
es dóna inici a la sessió del Ple. 
 
 
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE 22 DE 
JUNY I 22 DE JULIOL DE 2010. 
 
El Sr. alcalde pregunta als membres de la Corporació si han de formular alguna 
observació a les actes dels Plens municipals dels dies 22 de juny i 22 de juliol de 
2010, els esborranys de les quals s'han distribuït per correu electrònic a tots els 
regidors. En no formular-se cap objecció, per unanimitat dels 17 regidors presents, 
s'acorda l’aprovació de les referides actes. 
 
 
2. PRENDRE CONEIXEMENT DEL PROJECTE DEL MUSEU DEL BOSC I 
RECONEIXEMENT DE LA TASCA DEL DOCTOR MARTÍ BOADA I JUNCÀ 
COM A IMPULSOR DEL MATEIX. 
 
El Sr. alcalde explica que en aquest punt de l’ordre del dia es proposa el 
reconeixement del Doctor Martí Boada i Juncà, avui present en aquesta sala, 
sobretot perquè sempre que li és possible porta projectes a Sant Celoni. És el 
cas de l’Observatori de la Tordera, una institució que des de fa molts anys està 
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realitzant una tasca important al nostre municipi, sota la seva direcció i 
coordinació. I, especialment, per haver engegat el projecte del Museu del Bosc 
de Catalunya ara fa uns 4 anys, quan va proposar a l’Ajuntament la creació d’un 
museu que servís com a element divulgatiu del que representen els boscos i 
l’activitat que s’hi desenvolupa, alhora que constituís un espai de recerca per a la 
seva dinamització i un lloc de trobada i de diàleg entre els diferents sectors del 
món forestal. 
  
Al llarg d’aquests últims anys el projecte ha anat madurant de forma progressiva 
i, de la mà d’en Martí Boada, ha comptat amb la col·laboració del Sr. Jordi Bartolí 
de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de 
Barcelona i del Sr. Jorge Wagensberg de la Fundació La Caixa, persones de molt 
alt nivell que ens han ajudat a “tirar del carro” d’aquesta idea i han fet possible 
que Sant Celoni pugui tenir en aquests moments un projecte madurat d’un 
Museu del Bosc d’àmbit nacional i amb projecció europea. Per tant, tot plegat no 
és una casualitat, sinó el resultat d’una tasca de molts anys de treball per part 
d’en Martí Boada en l’àmbit de la natura i dels boscos i del seu gran coneixement 
de les serralades del Montseny i del Montnegre. 
 
Certament el projecte il·lusiona a tothom qui el coneix. Els diferents 
Departaments de la Generalitat de Catalunya als que hem explicat la idea per 
obtenir el seu recolzament tot sovint ens truquen per preguntar en quina fase 
està i per conèixer com evoluciona, i ens han manifestat clarament la seva 
voluntat de participar-hi en el futur. La majoria d’ells, d’una manera o altra, amb 
subvencions de diferents quantitats, han contribuït al treball que en aquests 
moments s’ha acabat de fer, que és la redacció del programa arquitectònic i del 
programa museogràfic. Aquests dos elements són els que ens han de permetre 
elaborar el projecte arquitectònic, que serà l’eina fonamental per aconseguir els 
recursos que facin realitat aquest Museu del Bosc de Catalunya. 
 
Precisament en un moment de crisi econòmica i de crisi de valors com el que 
estem vivint, així com de preocupació per l’amenaça del canvi climàtic, ens cal 
dotar-nos d’uns elements que ens ajudin a reflexionar a tots plegats sobre el 
nostre entorn i la seva preservació des d’una perspectiva de sostenibilitat. A 
més, estem convençuts que el Museu del Bosc serà un element molt positiu per 
a la dinàmica del nostre municipi perquè servirà, d’alguna manera, per donar-li 
la “volta al mitjó”. Sant Celoni ha viscut durant molts anys d’esquena al seu 
entorn, el Montnegre i el Montseny, i aquest projecte donarà al nostre municipi 
una altra visió del que ha de ser el seu creixement en el futur. 
 
Tot això no hauria estat possible sense el treball i la tasca incansable i totalment 
desinteressada d’en Martí Boada. Per això, crec necessari un reconeixement a la 
seva figura, amb la voluntat de que continuï amb la tasca de coordinació i 
d’impulsió d’aquest Museu del Bosc i que, gràcies als seus coneixements 
científics i als seus contactes, el projecte es pugui fer realitat ben aviat. De fet, 
en un altre punt de l’ordre del dia es proposa l’aprovació d’una modificació de 
crèdit per dotar econòmicament la redacció del projecte arquitectònic del museu.  
En definitiva, vull agrair des d’aquí al Martí Boada la seva feina, tot esperant que 
el projecte segueixi endavant. Estic segur que en pocs anys s’haurà fet realitat i 
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tots plegats ens sentirem orgullosos d’haver-lo aprovat, en un dia com avui, i 
haver reconegut la tasca del seu gran impulsor.  
 
Pren la paraula el Sr. Castaño i diu que el grup municipal del PSC també 
reconeix la tasca desenvolupada pel Doctor Martí Boada (en Martí, més 
amigablement) que ens ha fet avançar, de ben segur, en el coneixement i el 
seguiment de la realitat del nostre entorn. En tenim mostra en diferents 
projectes, als que em voldria referir –diu-. 
 
Recordo, per exemple, les diferents publicacions que ha fet de la història i la 
realitat del nostre entorn, que es van iniciar l’any 2006 amb el primer volum 
dedicat al Sot de Bocs. Aquestes publicacions tenen el valor afegit de recollir el 
testimoni de veïns i veïnes que, amb les seves vivències, confegeixen la nostra 
història. 
 
Un altre projecte engrescador ha sigut també l’Observatori de la Tordera, iniciat 
l’any 1996, com una tasca innovadora de seguiment dels vectors que influeixen 
en la qualitat dels nostres rius, en aquest cas de la Tordera. Sé que l’equip 
d’investigadors, amb en Martí Boada al capdavant, van experimentar nous 
indicadors per tal de trobar elements fiables per tal d’analitzar amb més cura la 
qualitat del riu i del seu entorn. Aquests indicadors han estat tan encertats que 
s’han exportat al seguiment d’altres rius del nostre país.  
 
Respecte de la primera llavor que es va posar en el seu dia del Museu del Bosc 
de Catalunya, jo recordo –continua el Sr. Castaño- un primer document 
presentat per en Martí Boada el gener de 2006 sobre el tema de la biomassa, 
que posteriorment va tenir continuïtat en un projecte presentat a l’octubre 
d’aquell mateix any en què es feia una anàlisi de les potencialitats d’un Centre 
del sector forestal a la nostra vila. Aquesta informació la tinc recollida en una 
carpeta amb el títol de “Pla director de turisme” perquè ja aleshores es veia com 
una manera de donar “la volta al mitjó” de Sant Celoni, potenciant el 
coneixement del sector forestal com una part important de la nostra història. 
     
L’iniciador d’aquest projecte ha sigut en Martí Boada, tot i que també hi ha 
intervingut altra gent com els senyors Colomo, Pere Jaume i Jordi Bartolí, a 
banda de la incorporació del professor Wagensberg, del que tots hem quedat 
entusiasmats amb la seva capacitat de disseny del que serà aviat, esperem, el 
Museu del Bosc de Catalunya. 
 
Des del grup municipal del PSC volem agrair a en Martí el seu lideratge en 
aquest projecte, així com la seva estima per la natura i per Sant Celoni, estima 
que ens ha ajudat a avançar en el coneixement i l’admiració del nostre propi 
entorn. Agrair també la col·laboració del Doctor Bartolí, dels investigadors de 
l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de 
Barcelona i de tothom qui ha col·laborat en aquesta idea. Crec que parlo en nom 
de tots els regidors i regidores que han passat per l’Ajuntament quan et dono les 
gràcies per la teva entrega i per fer possible que Sant Celoni figuri més en el 
mapa mercès a aquest museu que singularitzarà la nostra vila, tot establint un 
lligam entre el present i la història del nostre passat forestal. 
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Intervé el Sr. Ventura i diu que en els tres anys que la CUP està representada a 
l’Ajuntament de Sant Celoni, ha estat informada per l’equip de govern del procés 
d’elaboració del Museu del Bosc de Catalunya. Fa dues setmanes –diu- se’ns va 
convocar a una reunió amb el Sr. Jorge Wagensberg per presentar-nos el 
programa museogràfic. Pensem que el projecte ha de tirar endavant perquè 
segur que serà molt beneficiós per a Sant Celoni. Voldria fer només un incís. A 
l’expedient es diu que la idea inicial consta de tres potes: l’aspecte museogràfic, 
la recerca científica i un espai per al debat, i que per motius d’evolució del 
projecte s’ha entomat primer la part museogràfica. Vull animar a que es puguin 
aconseguir les tres portes que conformen el projecte perquè totes ells ens 
semblen molt interessants. 
 
El Sr. alcalde diu que s’està treballant en totes elles perquè s’entén que 
conformen un conjunt, malgrat que segurament l’element museu és el que més 
destaca. Val a dir que s’ha contactat amb diverses entitats del món forestal 
perquè pretenem ser un punt de referència a nivell d’investigació en aquest 
sector. De fet, -diu- el propi disseny del museu preveu espais especials per a fer-
hi trobades. La voluntat, per tant, d’avançar en aquestes tres potes hi continua 
essent i s’hi està treballant. Martí, moltes gràcies. 
          
Després d’aquestes intervencions i atès que 
 
L’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (ICTA-UAB), sota la iniciativa i l’impuls del seu investigador, el celoní 
Dr. Martí Boada, juntament amb l’Ajuntament de Sant Celoni, van iniciar 
l’octubre de 2006 els treballs del projecte “Centre del sector forestal a Sant 
Celoni: anàlisi de potencialitats”. Inicialment aquest Centre plantejava tres línies 
d’acció estratègiques: divulgació, recerca i diàleg i dinamització dels diferents 
actors implicats directa o indirectament al sector forestal. 
 
Arran dels treballs d’aquest projecte, havent contemplat les consideracions i 
sensibilitats de diversos agents vinculats a diferents nivells amb el món del bosc 
i tenint en compte la dificultat de crear un Centre que abordés de forma 
simultània les tres línies estratègiques proposades, es va reconduir la proposta i 
es va plantejar que el punt de partida del projecte fos la divulgació a través de la 
creació d’un museu sobre els boscos. 
 
A mesura que la proposta de creació d’un museu anava prenent força, es va 
veure que si aquest es plantejava a escala nacional i en la línia de la nova 
museologia, podia esdevenir l’embrió sobre el qual s’anirien vertebrant la resta 
d’àmbits d’actuació previstos inicialment de divulgació, recerca-desenvolupament 
i dinamització-diàleg. 
 
Així, el desembre de 2007 s’iniciaren els treballs que donarien lloc a la iniciativa 
de creació del Museu del Bosc a Sant Celoni, un museu amb clara vocació 
europeista que vol esdevenir un referent en la divulgació del coneixement 
integral dels boscos i en l’impuls i difusió de la recerca en matèria de sistemes 
forestals i nous usos d’aquests espais. 
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El 4 de novembre de 2008 es presentà públicament a Sant Celoni un 
avançament de la “Proposta de creació del Museu del Bosc de Catalunya”, 
concebut sota la direcció del Dr. Martí Boada, investigador de l’ICTA-UAB.  
 
Tal com ha escrit el mateix Dr. Boada, Catalunya és un «país de boscos» sense 
saber-ho. És a dir, tot i que en la cultura moderna no hi ha prou consciència 
social d’aquesta condició, la importància dels boscos a Catalunya és molt 
remarcable tant a nivell de superfície, com a nivell d’espècies que hi trobem 
representades.  
 
La superfície d’ús forestal de Catalunya representa un 60% del total del territori 
català, concretament, 1,9 milions d’hectàrees. La importància de la superfície 
d’ús forestal de Catalunya es fa palesa si es compara amb la d’altres territoris, 
com ara Espanya (el 54% de la seva superfície total), França (el 30% de la seva 
superfície total), els EUA (el 33% de la seva superfície total), el Canadà (el 40% 
de la seva superfície total) o Suïssa que, amb una superfície total semblant a la 
de Catalunya, presenta una superfície d’ús forestal inferior (1,2 Mha). La 
notorietat del bosc a Catalunya no rau únicament en la seva extensió, sinó que 
també es deu a la riquesa d’espècies que s’hi desenvolupen. En aquest sentit, les 
condicions climàtiques i l’orografia de Catalunya fan possible que, en una 
superfície aproximada de només 32.000 km2, hi creixin 100 de les 140 espècies 
arbòries que hi ha a Europa i s’hi trobin representades tres de les set grans 
regions biogeogràfiques que integren el vell continent. 
 
Malgrat la importància que han tingut i tenen els boscos a Catalunya, en la 
cultura moderna no hi ha prou consciència social d’aquesta condició. Així, en una 
societat eminentment urbana amb unes vies de relació amb el medi 
majoritàriament terciàries, que moltes vegades generen un cert desconeixement 
respecte de les formes de producció primària, és desitjable posar en valor un 
component tan important de la nostra realitat socioambiental com són els 
boscos. És en aquest context que es planteja la creació del Museu del Bosc de 
Catalunya a Sant Celoni, una institució amb vocació d’estimular l’interès pels 
boscos i augmentar el coneixement que la societat en té. 
 
Els objectius de la proposta són: 
 
- Posar en valor els boscos i el sector forestal i posar de manifest la importància 
que aquests han tingut i tenen a Catalunya. 
 
- Oferir una visió integradora dels boscos i les seves funcions, considerant la 
multifuncionalitat d’aquests espais. 
 
- Millorar el coneixement integral dels boscos per part de la societat i cobrir el 
buit que s’ha detectat que existeix en l’oferta divulgativa en matèria de boscos. 
 
- Impulsar les idees més innovadores en matèria forestal i nous usos del bosc, 
tot esdevenint un centre de referència europea en aquest àmbit.  
 
- Recollir, treballar i difondre els resultats de la recerca i els coneixements més 
pioners en matèria de boscos. 
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- Esdevenir un punt de trobada d’organismes i institucions del món forestal 
 
Sant Celoni, entremig dels massissos del Montseny i del Montnegre i el Corredor, 
ha estat un municipi tradicionalment molt lligat amb l’activitat silvícola com a 
resultat de l’elevada capacitat de producció primària d’aquests massissos. 
Aquesta realitat forestal ha influenciat històricament el model social i econòmic 
de la zona i la seva evolució. 
 
L’arribada del tren a Sant Celoni l’any 1860 representà l’inici d’un procés de gran 
importància pel medi de la zona ja que comportà un significatiu canvi en les 
relacions de mobilitat i posà una gran quantitat de dendroenergies i productes 
fusterers a disposició de l’emergent Barcelona urbana i industrial i la seva àrea 
d’influència. Aquesta aportació de dendrorecursos fou clau en el creixement urbà 
i en el desenvolupament econòmic de Sant Celoni i la seva comarca. 
 
La influència de les característiques del medi també es pot veure en el procés 
d’industrialització que es dóna posteriorment a Sant Celoni estretament vinculat 
als recursos naturals i energètics disponibles, especialment a partir del 1940. En 
aquest sentit, a la zona es desenvolupa una incipient indústria química que 
extreu els seus productes de la llenya i la fusta. Amb l’aparició d’aquesta nova 
indústria, l’activitat econòmica generada arran de l’aprofitament dels recursos 
forestals ja no es centra únicament en l’apropiació primària d’aquests, sinó que 
s’inicia una nova activitat secundària de transformació. Així, s’instal·len a Sant 
Celoni dues indústries forestals avançades al seu temps: DIMSA (actualment 
magatzems Curtina) i Comercial Forestal (Derivados Forestales, la Forestal). 
 
Més endavant, el canvi energètic que es dóna amb l’entrada i generalització de 
l’ús dels recursos fòssils com a combustible i com a font de productes químics, 
comportà una important davallada de la demanada de recursos forestals. Aquest 
fet va contribuir a l’enfonsament de l’economia de muntanya i, conseqüentment, 
a un progressiu abandonament dels masos per part de la població que vivia del 
sector primari. 
 
A la dècada dels 1980 es produeix una creixent terciarització dels espais naturals 
la qual donà lloc a uns aprofitaments del bosc diferents dels que s’havien produït 
fins aleshores. Així, les activitats agrosilvoramaderes van deixant lloc a activitats 
d’oci, lleure i fins i tot pedagògiques, amb el conseqüent augment de la 
freqüentació d’aquests indrets per part de sectors molt diversos de la població. 
 
Els processos que s’han donat en aquests espais al llarg de les darreres dècades 
han desencadenat un èxode de la població rural i a una manca de gestió, que 
s’expressa als nostres paisatges amb un augment de la superfície forestada i una 
disminució de les àrees destinades a les explotacions agrícoles. Aquesta 
uniformització dels paisatges, la pèrdua del mosaic agroforestal i l’augment de la 
quantitat de càrrega de combustible dels nostres boscos donen lloc a un seguit 
de problemàtiques ambientals entre les quals trobem un increment del risc de 
gran incendi forestal i una pèrdua de biodiversitat. 
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Els canvis que ha experimentat el sector forestal a Sant Celoni i a Catalunya, de 
forma més general, han donat lloc a una creixent necessitat de veure cap on 
s’orienta la ciència, la tecnologia i els nous usos socials d’aquests paisatges. 
 
Sant Celoni disposa d’un entorn privilegiat, el Parc Natural del Montseny per una 
vessant i el Parc de Montnegre i el Corredor, per l’altra. Ambdós amb una 
destacada riquesa natural i paisatgística que li confereix a la zona un important 
atractiu. 
 
Tant la conurbació barcelonina com els nuclis turístics del Maresme i la Costa 
Brava, per citar alguns exemples, queden a una distància que justifica un 
desplaçament d’un dia i que pot complementar-se amb un recorregut per alguna 
de les zones forestals properes. 
 
El municipi de Sant Celoni està ubicat dins la tercera corona metropolitana i a 
mig camí entre Barcelona i Girona, esdevenint així un nucli estratègic en l’eix de 
comunicació més important de Catalunya amb Europa. En el marc d’aquesta 
ubicació, Sant Celoni disposa de bones comunicacions, entre les quals destaca la 
línia del ferrocarril, Barcelona-Port Bou i l’autopista AP7, per les quals passa un 
flux important de persones. 
 
Les particularitats històriques, geogràfiques i econòmiques de Sant Celoni 
tradicionalment vinculades al món forestal, així com, el fet de que es tracta 
d’una vila estratègicament situada i amb excel·lents comunicacions, fan de Sant 
Celoni un indret amb importants potencialitats per a l’impuls d’activitats 
socioeconòmiques que girin al voltant del bosc. Així, doncs, es considera que 
Sant Celoni és un indret idoni per ubicar-hi el Museu del Bosc de Catalunya. 
 
És en aquesta tessitura que el projecte ideat pel Dr. Martí Boada de creació d’un 
Museu del Bosc, està en aquesta línia de fomentar els elements cohesionadors 
de Sant Celoni amb el seu passat, el seu present i sobretot amb el seu futur.  
Bo és reconèixer aquesta iniciativa i comprometre’ns a treballar per tal que en 
un futur, no massa llunyà, haguem pogut crear i gestionar aquesta eina com ho 
és el Museu del Bosc per a projecció futura de la importància de Sant Celoni.  
 
En conseqüència, 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: 
 
1. Prendre coneixement del projecte de creació del Museu del Bosc a Sant 
Celoni, i impulsar-lo conjuntament amb l’Institut de Ciència i Tecnologia 
Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB). 
 
2. Manifestar la voluntat municipal de desenvolupar les actuacions conduents a 
la creació del Museu del Bosc i de continuar en el futur, la col·laboració amb el 
Dr. Martí Boada i Juncà, en la seva condició d’ideòleg, impulsor i referent científic 
del projecte, en la direcció de l’equip tècnic juntament amb els representants de 
l’Ajuntament de Sant Celoni, la promoció de les relacions institucionals i les 
accions de divulgació del projecte, el contacte amb experts en diferents 
disciplines d’interès per al projecte, el treball amb l’equip de la Fundació “La 
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Caixa” per a la consecució del programa museogràfic, així com encapçalar el 
desenvolupament de la iniciativa d’avivament dels fills dels arbres monumentals, 
singulars i d’interès de Catalunya i els més rellevants a nivell estatal i 
internacional, endegada en el marc d’aquest projecte. 
 
 
3. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA TERCERA MODIFICACIÓ DE 
CRÈDIT DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2010. 
 
El Sr. alcalde explica que es porta a aprovació del Ple una modificació de crèdit 
del pressupost de 2010 que es finançarà amb romanent de tresoreria, 
transferències de capital i un préstec. L’objectiu és poder finançar la redacció del 
projecte arquitectònic del Museu del Bosc de Catalunya (que es dota amb 450.000 
€), la redacció del projecte tècnic del pavelló de la Batllòria (321.000 €) i el major 
cost de les obres de rehabilitació de la Unió Batllorienca (21.000 €) i de l’ermita 
de Sant Llorenç de Vilardell (15.000 €). Ja se sap –diu- que quan es tracta de 
rehabilitar edificis es fa molt complicat calcular el cost de les obres perquè 
sempre poden sortir imprevistos que facin desviar el pressupost inicial.  
 
El Sr. Castaño diu que el grup municipal del PSC votarà a favor d’aquesta 
modificació de crèdit perquè les obres de recuperació de la Unió Batllorienca i de 
l’ermita de Sant Llorenç de Vilardell són projectes que vénen d’anys enrere, 
perquè la idea del pavelló esportiu de la Batllòria ve d’un pacte que es va signar 
l’any 2005 amb la Generalitat de Catalunya i perquè, com s’ha dit abans, donen 
recolzament al projecte del Museu del Bosc de Catalunya. 
 
El Sr. Ventura diu que el vot del grup municipal de la CUP també és afirmatiu. 
 
Després d’aquestes intervencions i  
 
Vist l'expedient instruït per a l'aprovació d'una modificació de crèdit en el 
pressupost definitivament aprovat per a 2010, per un import de 807.000 €, 
finançat amb el romanent de tresoreria afectat procedent de la liquidació del 
pressupost de 2009, ingressos procedents de transferències de capital i concertació 
d’una operació de préstec. 
 
Vista la memòria del regidor d’Economia, en la qual es posa de manifest que 
l’expedient de modificació de crèdit està destinat a finançar les despeses següents: 
 

- Despeses corresponents al projecte del Museu del bosc, amb un import 
estimat de 450.000 €. 

- Major cost de l’obra de l’ermita de Sant Llorenç de Vilardell, per import 
estimat de 15.000 €. 

- Major cost de l’obra de la Unió Batllorienca, per import estimat de 21.000 €. 
- Dotació econòmica per a l’obra del projecte de pavelló poliesportiu a la 

Batllòria, per import de 321.000 €. 
 
Vist l’informe emès per l’interventor accidental. 
 
A proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la Comissió informativa de Serveis 
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Comunitaris, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:  
 
1. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit mitjançant concessió de 
crèdit extraordinari i suplement de crèdit número 3/2010, al següent tenor: 
 
 
SUPLEMENT DE CREDIT 
     
02.912Z0.62282 Unió Batllorienca     21.000,00  
02.342Z0.62203 Pavelló de la Batllòria   321.000,00  
07.340Z0.63252 Ermita de Sant Llorenç de Vilardell     15.000,00  
 TOTAL    357.000,00  
        
FINANÇAMENT DEL SUPLEMENT DE CREDIT  
     
870.01 Romanent de tresoreria per finançar suplements de crèdit     36.000,00  
913.00 Préstec d’entitats financeres   321.000,00  
 TOTAL   357.000,00 
 
CREDIT EXTRAORDINARI 
     
 Museu del Bosc    450.000,00  
 TOTAL     450.000,00  
     
FINANÇAMENT DE CREDIT EXTRAORDINARI  
     
870.00 Romanent de tresoreria per finançar crèdits extraordinaris 317.274,16  
750.13 Subvenció PUOSC pavelló poliesportiu      71.197,57 

750.14 
Subvenció Consell General de l’Esport per pavelló 
poliesportiu 

  
35.640,00  

750.15 Subvenció PUOSC Camp esports Cans Sans      25.888,27  
 TOTAL 450.000,00 
 
 
2. Exposar al públic l'expedient de la seva raó durant quinze dies hàbils a partir del 
següent al de la publicació de l'oportú anunci en el Butlletí oficial de la província, 
conforme determinen els articles 177 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes Locals. En cas que 
durant el referit període no es presenti cap reclamació, l'acord inicial es considerarà 
definitivament aprovat. 

 
 
4. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PROJECTE TÈCNIC D’OBRES DE 
REHABILITACIÓ DE CAN RAMIS, FASE 4. 
 
Pren la paraula el Sr. alcalde i explica que el projecte de rehabilitació de Can 
Ramis consta de diferents fases. La primera va ser l’enderroc dels habitatges de 
la part del carrer Sant Josep; la segona fase va ser la construcció de la sala 
polivalent i del magatzem provisional (ja finalitzada); la tercera fase (actualment 
en execució) és la construcció de l’edifici de la ràdio i de les zones comunes del 
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pati. No recordo ara mateix –diu- quantes empreses s’han presentat a la licitació 
de cada una d’aquestes obres, però qui hi tingui interès pot dirigir-se a l’àrea 
municipal corresponent per informar-se’n. 
 
La quarta i darrera fase de les obres consisteix en la rehabilitació de l’edifici 
noble de Can Ramis, que contempla la recuperació de tots els elements històrics 
de l’edifici i la seva adaptació com a sala d’exposicions temporals a la primera 
planta, sala d’exposició permanent al segon pis, i una tercera planta dedicada 
parcialment a exposicions permanents i a taller i/o aula educativa sobre l’entorn 
cultural i artístic. 
 
Avui es proposa l’aprovació inicial del projecte tècnic d’aquesta quarta fase del 
projecte, que no disposa en aquests moments de finançament. Caldrà veure com 
es troben els recursos econòmics per poder executar les obres, el cost de les 
quals ascendeix a 2.312.384 €. Fins ara, per finançar les primeres tres fases, 
s’han aconseguit subvencions del Ministeri de Cultura, del PUOSC de la 
Generalitat de Catalunya i dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional. La 
suma de totes les subvencions ascendeix aproximadament a dos milions d’euros, 
malgrat que no disposo en aquests moments de les xifres exactes.  
 
El Sr. Castaño diu que el grup municipal socialista està d’acord, evidentment, 
amb el projecte de rehabilitació de Can Ramis, però voldria preguntar a l’equip 
de govern si ha tingut en compte a les entitats de la vila a l’hora de decidir els 
usos dels diferents espais de Can Ramis. S’ha fet algun canvi d’impressions amb 
les entitats culturals sobre les necessitats de l’edifici i s’han escoltat els seus 
plantejaments?   
 
El Sr. alcalde diu que ja s’havia recollit informació sobre l’opinió de les diferents 
entitats respecte dels usos de Can Ramis. Inicialment hi havia el plantejament 
de convertir Can Ramis en un hotel d’entitats, però de moment –diu- aquesta 
idea la volem vincular a l’edifici del Centro Popular (la cessió del qual s’està 
gestionant actualment), de manera que les necessitats de les entitats culturals 
quedin cobertes. Per això, s’ha volgut destinar l’edifici de Can Ramis íntegrament 
a equipament cultural. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que  
 
Per a la rehabilitació integral de l'equipament de Can Ramis, situat a la Plaça de 
la Vila, ja s’han realitzat les tres primeres fases. La primera va consistir en 
l’enderrocament de dos habitatges entre mitgeres en el pati, la segona en la 
construcció de magatzem i la tercera en la construcció de dues edificacions de 
nova planta amb façana al carrer Sant Josep per a sala polivalent i equipament 
de ràdio municipal. La rehabilitació de l’equipament d’ús cultural, que dóna a dos 
carrers amb possibilitats funcionals totalment diferenciades en ambdues façanes, 
permetrà a la vegada, crear dos àmbits diferenciats i finalment fer efectiva la 
permeabilitat de tot l’edifici i la comunicació dels diferents usos culturals, amb un 
accés obert des del carrer Sant Josep fins a la Plaça de la Vila. 
 
L’arquitecta redactora Sra. Eva Porcel Adán va presentar el projecte de 
rehabilitació de l’equipament de Can Ramis corresponent a la fase 4, amb un 
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pressupost de 2.312.384,42 €, IVA del 18% inclòs, el qual ha estat 
favorablement informat per l’arquitecte municipal. 
 
A la quarta fase es faran les obres necessàries per garantir les condicions 
tècniques de seguretat, estabilitat i solidesa i adequació dels diferents espais a 
l’ús cultural destinat a exposicions temporals (planta baixa) permanents (plantes 
1a i 2a) i tallers educatius. Les obres consisteixen en substitució de forjats de 
fusta en plantes i teulada per adequar l’estructura existent, adequació dels 
espais interiors per a exposicions, obres per aïllament tèrmic i estalvi energètic 
en els accessos de l’edifici antic, mesures d’evacuació de l’edifici històric 
(construcció de nova escala, millora de l’existent i construcció d’un ascensor), 
mesures d’accessibilitat, creació de dependències auxiliars a l’ús d’exposicions 
(recepció, arxiu, despatxos i trasters) i construcció de serveis sanitaris en planta 
baixa al servei de tot l’edifici. 
 
L'edifici de Can Ramis està catalogat a nivell local, amb el grau de protecció 
integral d’edifici dins del Catàleg del patrimoni històric-artístic incorporat al Pla 
general d’ordenació urbana (PGOU). 
 
D'acord amb el grau de protecció integral de l'edifici assenyalat pel PGOU no es 
requereix informe dels Serveis Territorials del Departament de Cultura de la 
Generalitat. Atès que l’edifici històric es tracta d’un bé cultural d'interès local 
(BCIL), el tècnic municipal de Cultura l’ha informat favorablement entenent que 
el projecte conserva i potencia els elements i caràcter de l’edifici original i de les 
intervencions que es van fer en els anys cinquanta. 
 
Segons la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de 
les activitats, l’activitat de sala polivalent i servei de ràdio municipal i 
rehabilitació de l’edifici noble de Can Ramis no està classificada en el seu 
nomenclàtor. 
    
La Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles 
públics i les activitats recreatives, classifica l’activitat d’equipament municipal i 
segons l’annex I del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el 
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, corresponent al Catàleg 
d’espectacles públics, activitats recreatives i dels establiments i espais oberts al 
públic, classifica l’activitat de l’equipament municipal com a espectacles públics, 
segons el punt II.2.c i punt II.2.g. 
 
Les activitats a desenvolupar a l’equipament municipal estan sotmeses al règim 
de comunicació prèvia segons l’article 124 b) i e) del mencionat decret. 
 
Segons allò establert als articles 110 i 111 del mateix decret, l’Ajuntament haurà 
de complir les mesures assenyalades en el funcionament de l’activitat municipal. 
 
Pel que fa a la prevenció i seguretat en matèria d’incendis, segons els articles 23 
i 24 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria 
d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, aquest projecte 
resta subjecte a informe de prevenció de la direcció general competent en 
matèria de prevenció i extinció d’incendis, havent de sol·licitar l’emissió del seu 
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informe preceptiu, malgrat que el projecte conjunt de rehabilitació de Can 
Ramis, tercera i quarta fase, va ser informat per la Unitat de Prevenció de la 
Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de manera 
favorable amb mesures correctores, el dia 3 de juny de 2010, amb codi d’arxiu 
V0209/V0733, expedient 25/6859, però dins del context de l’antiga Llei 3/1998, 
de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, avui 
derogada. 
 
Aquesta mateixa llei en el punt 16 del seu annex I, disposa que l’equipament de 
Can Ramis com a establiment d’espectacles públics estarà sotmès a control 
preventiu de l’Administració de la Generalitat, previ a la seva entrada en 
funcionament, mitjançant acta favorable emesa per una EAC. 
  
Vistos els articles 234 i 235 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. 
 
D’acord amb els articles 9.3, 36 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Vist els informes favorables de l’arquitecte, del tècnic de cultura i de l’enginyer 
tècnic municipals. 
 
A proposta del regidor de l’Àrea d’Entorn i previ dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 17 regidors presents el 
Ple municipal ACORDA: 
 
1. Aprovar inicialment el Projecte de rehabilitació de l’equipament de Can Ramis, 
fase 4, redactat per l’arquitecta Sra. Eva Porcel Adan, el pressupost del qual puja 
la quantitat de 2.312.384,42 €, IVA inclòs. 

 
2. Sol·licitar l’emissió de l’informe previ a la Unitat de Prevenció de la Direcció 
General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya, 
segons allò establert a la Llei 3/2010, de prevenció i seguretat en matèria 
d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
 
3. Que s’exposi al públic el referit projecte per un termini de trenta dies 
mitjançant anunci al Butlletí oficial de la província i en el tauler d’anuncis de la 
Corporació, als efectes de que es pugui formular reclamacions i al·legacions. 
 
 
5. APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S’ESCAU, DE L’ACTUACIÓ CONJUNTA 
D’OBRES I INSTAL·LACIONS DE SOREA SA, DESENVOLUPADA EN TRES 
PROJECTES CONSTRUCTIUS SEGONS CONTRACTE SUBSCRIT PER A LA 
GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE AL 
MUNICIPI DE SANT CELONI. 
 
El Sr. alcalde explica que es porta al Ple l’aprovació definitiva de tres projectes 
tècnics inclosos en el contracte de gestió del servei municipal d’aigua potable, 
del que és concessionària la mercantil Sorea SA. El Ple ja va aprovar inicialment 
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aquestes actuacions, però en el termini d’exposició pública de l’expedient s’ha 
presentat una al·legació per part dels propietaris d’uns terrenys que s’han 
d’ocupar temporalment per poder executar les obres. Es tracta d’una simple 
previsió perquè possiblement no serà necessària la utilització temporal d’aquests 
terrenys. Els propietaris han al·legat que no estan d’acord amb el preu 
considerat en el projecte. Es proposa al Ple la desestimació d’aquesta al·legació i 
l’aprovació definitiva del projecte tècnic.  
 
Després d’aquesta intervenció i atès que 
 
El Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 4 de maig de 2010 va acordar aprovar 
l’actuació conjunta d’obres i instal·lacions formulada per Sorea Sa i 
desenvolupada en els tres projectes següents: (i) Construcció de dos dipòsits 
d’aigua potable i una ETAP a Can Sans, amb un pressupost d’execució per 
contracte de 3.236.950,97 € (IVA exclòs) i una previsió d’ocupació temporal de 
finca valorada en 480,00 €, (ii) Construcció del dipòsit receptor dels cabals de la 
mina de Palau i l’estació d’elevació als dipòsits del Turó i Virgili amb un 
pressupost d’execució per contracte de 786.565,95 € (IVA exclòs) i (iii) Definició 
de les actuacions de les canonades de transport dels cabals a tractar a la nova 
ETAP i les canonades de distribució des del dipòsit d’aigua tractada amb un 
pressupost d’execució per contracte de 1.279.865,78 € (IVA exclòs) segons allò 
establert en el contracte subscrit amb Sorea SA per a la gestió del servei públic 
d’abastament d’aigua potable al municipi sota la modalitat de concessió de servei 
públic amb execució d’obres. 
 
En el mateix acord el Ple va aprovar inicialment els projectes constructius 
esmentats i de forma inicial la relació detallada de béns i drets a ocupar per a 
l’execució del projecte de Construcció de dos dipòsits d’aigua potable i una ETAP 
a Can Sans. 
  
També es va acordar encomanar a Sorea SA la gestió de l’actuació conjunta 
desenvolupada mitjançant els tres projectes constructius, en el benentès que 
l’Ajuntament havia de notificar al concessionari l’aprovació definitiva de cadascun 
dels projectes per tal que procedís a l’execució de les obres. 
 
En el mateixa aprovació es va acordar sol·licitar l’informe sanitari al 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, segons allò establert a 
l’article 13 del Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel que s’estableixen els 
criteris sanitaris de qualitat de l’aigua de consum humà. 
 
El dia 9 de juny de 2010, i dins del període d’informació pública dels projectes, la 
Sra. Mercè Santos Rubio, en nom i representació de Sorea SA,va sol·licitar els 
informes de cadascun dels tres projectes a la Direcció General de Salut Pública 
del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, sense que a data 
d’avui hagin estat notificats. 
 
En la mesura en que han transcorregut dos mesos des que els informes van 
estar sol·licitats sense haver obtingut resposta, procedeix continuar el tràmit, 
sens perjudici de la consideració del contingut dels informes i, en el seu cas,  
l’adaptació dels projectes, una vegada arribin. 
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En el mateix acte, s’acordava comunicar a Sorea SA que per a l’execució de les 
obres havia de disposar de les autoritzacions o informes de l’Agència Catalana de 
l’Aigua, per la proximitat de la riera del Pertegàs, d’ADIF per travessar la línea 
d’alta velocitat i les TIC de diferents companyies de serveis d’electricitat, gas i 
telefonia per possibles afectacions en el traçat. 
 
Consta a l’expedient que el Sr. David Carruesco Andreu, en nom i representació 
de Sorea SA, va sol·licitar el dia 25 de maig de 2010 la corresponent autorització 
a l’Agencia Catalana de l’Aigua del  Projecte pel transport dels cabals a tractar a 
la nova ETAP i les canonades d’impulsió i distribució des del dipòsit d’aigua 
tractada, sense que a data d’avui es tingui coneixement que hagi estat emesa. 
 
La Sra. Mercè Santos Rubio, en nom i representació de Sorea SA, va sol·licitar el 
dia 25 de maig de 2010 a l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la 
Diputació de Barcelona l’autorització per a la realització d’obres en la zona 
d’influència de la carretera BV-5114. El dia 2 d’agost de 2010 la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de l’Àrea d’Infraestructures, 
Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona va autoritzar la realització de 
les obres a Sorea SA, segons comunicació efectuada a l’Ajuntament de Sant 
Celoni el 11 d’agost de 2010. 
 
El dia 3 de setembre de 2010 ha tingut entrada a l’Ajuntament de Sant Celoni 
esborrany de l’autorització de dia 24 d’agost de 2010 per a la instal·lació de dues 
conduccions d’aigua a la zona de domini de la Línea d’alta velocitat per part de la 
Direcció de Línea d’Alta Velocitat Noreste d’ADIF. Previ informe favorable de 
l’enginyer municipal, l’Ajuntament ha tramès escrit de conformitat a ADIF per a 
què emeti la referida autorització. 
 
L’anunci d’informació pública es va publicar en el Butlletí oficial de la província 
número 113, annex I, de 12 de maig de 2010 i a “L’actualitat del Baix Montseny” 
del dia 14 de maig de 2010. 
 
L’acord del Ple es va notificar a Sorea SA en data 7 de maig de 2010, com a 
gestora del servei públic d’abastament d’aigua potable al municipi, i també es va 
notificar el dia 13 de maig de 2010 a les Sres. Elena Alvarez Beltran, Elena Farré 
Álvarez i Blanca Nieves Farré Álvarez, a efectes d’audiència. 
 
La Sra. Elena Farré Álvarez mitjançant escrit de 25 de maig de 2010 aporta 
justificació de la titularitat dels béns afectes per l’ocupació temporal, així com 
còpia del rebut de l’Impost sobre béns immobles rústics. 
 
Segons consta al certificat emès per Secretaria durant el termini d’exposició 
pública de l’acord, es va presentar una única al·legació per part de les Sres. 
Elena Álvarez Beltran, Blanca Nieves Farré Álvarez i Elena Farré Álvarez. 
 
L’al·legació presentada qüestiona, en primer lloc, la valoració de l’ocupació 
temporal de la finca de les al·legants que consideren insuficient, reclamant una 
indemnització de mil euros per mes d’ocupació i, en segon lloc, denuncia la 
manca de determinació de les condicions de l’ocupació, exigint que es procedeixi 



 23

a tancar l’espai ocupat i a subscriure un conveni entre l’Ajuntament i les 
al·legants per concretar les condicions de l’ocupació. 
 
L’advocada en substitució de la tècnica d’administració general va emetre 
informe on consta que l’empresa Sorea SA, en escrit de 12 de juliol de 2010, 
dóna adequada resposta a les al·legacions, indicant que l’ocupació temporal no 
és segura i, en cas que es produís, duraria menys de tres mesos; que la 
valoració d’aquesta possible ocupació temporal, ateses les seves 
característiques, està per sobre dels valors normalment aplicats i que, en cas 
que es produís l’ocupació temporal, Sorea SA procediria al tancament de la part 
de finca ocupada i que es retornaria al seu estat originari. 
 
Acabada l’obra, si les condicions d’ocupació no s’han ajustat al que es preveu es 
podrà ajustar la indemnització i incorporar-hi els perjudicis addicionals que 
s’acrediti haver-se produït, en atenció a les previsions de la normativa aplicable, 
pel que es considera innecessària la subscripció de cap conveni entre 
l’Ajuntament i les al·legants. 
 
A proposta del regidor de l’Àrea d’Entorn i previ dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 17 regidors presents el 
Ple municipal ACORDA:  
 
1. En quant al projecte Construcció de dos dipòsits d’aigua potable i una ETAP a 
Can Sans: 
  
a) Desestimar les al·legacions presentades les Sres. Elena Álvarez Beltran, 

Blanca Nieves Farré Álvarez i Elena Farré Álvarez atès que, en cas que es 
produís l’ocupació temporal, duraria menys de tres mesos; que la valoració 
d’aquesta possible ocupació temporal està per sobre dels valors normalment 
aplicats i, que en el seu cas Sorea SA procediria al tancament de la part de 
finca ocupada, que es retornaria al seu estat originari una vegada acabada 
l’obra, considerant innecessari la subscripció de cap conveni entre 
l’Ajuntament i les al·legants. 

 
b) Aprovar definitivament el projecte de Construcció de dos dipòsits d’aigua 

potable i una ETAP a Can Sans redactat pel Sr. Jordi Barniol Roca del grup 
AGBAR, amb un pressupost d’execució per contracte de 3.236.950,97 € (IVA 
exclòs) i una previsió d’ocupació temporal de finca valorada en 480,00 €, 
aprovat inicialment per acord del Ple de 4 de maig de 2010 dins l’expedient  
d’aprovació de l’actuació conjunta d’obres i instal·lacions de Sorea, SA, sens 
perjudici de la consideració del contingut de l’informe sanitari i, en el seu 
cas, l’adaptació del projecte, un cop sigui emès per la Direcció General de 
Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 

 
c) Notificar a la Direcció General de Salut Pública del Departament de Salut de 

la Generalitat de Catalunya l’aprovació definitiva d’aquest projecte.  
 
d) De conformitat amb el que disposa l’article 235.3 del Decret Legislatiu 

2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, l’aprovació definitiva del projecte Construcció de 
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dos dipòsits d’aigua potable i una ETAP a Can Sans porta aparellada la 
declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels béns i drets que 
apareixen identificats en la relació que forma part del projecte aprovat (amb 
identificació dels seus titulars), la qual es transcriu mitjançant un annex al 
present acord; s’ha de considerar també aprovada definitivament la relació 
esmentada. 

 
e) Comunicar als propietaris i titulars dels béns i drets que s’expropien que 

durant els quinze dies hàbils subsegüents al de la recepció de la notificació 
dels presents acords, poden convenir amb l’Ajuntament, lliurement i per 
avinença, l’adquisició per part de la Corporació municipal dels béns i drets de 
referència, així com el termini per al desallotjament, i donar per conclòs 
l’expedient iniciat un cop convinguts els termes de l’adquisició amistosa. 

 
f) Si durant el termini de quinze dies abans esmentat els propietaris i titulars 

de béns o drets que s’expropien no presenten per escrit davant l’Ajuntament 
cap proposta respecte a aquesta qüestió o bé si la que presenten és 
rebutjada per l’Alcaldia, es considerarà que no ha estat possible arribar a 
l’adquisició per avinença dels béns i drets que s’expropien, als efectes del 
que preveu l’apartat següent. 

 
g) Disposar l’inici de l’expedient de fixació del preu just dels béns i drets que 

s’expropien en el supòsit en què no s’arribi a l’acord esmentat a l’apartat 
anterior. L’inici de l’expedient de fixació del preu just s’instrumentarà 
mitjançant l’obertura de les peces separades corresponents en els termes i 
les condicions que expressen els articles 27 i següents de la LEF i 27 i 
següents del REF. 

 
h) Notificar individualment el present acord definitiu a tots els propietaris i 

titulars de béns i drets objecte d’expropiació que figuren en la relació que 
conté el projecte aprovat, amb expressió del règim de recursos que s’hi 
poden interposar. 

 
2. En quant al projecte Construcció del dipòsit receptor dels cabals de la mina de 
Palau i l’estació d’elevació als dipòsits del Turó i Virgili: 
  
a) Aprovar definitivament el projecte de Construcció del dipòsit receptor dels 

cabals de la mina de Palau i l’estació d’elevació als dipòsits del Turó i Virgili 
redactat pel tècnic Sr. Otílio Jiménez Jiménez amb un pressupost d’execució 
per contracte de 786.565,95 € (IVA exclòs), aprovat inicialment per acord 
del Ple de 4 de maig de 2010 dins l’expedient d’aprovació de l’actuació 
conjunta d’obres i instal·lacions de Sorea, SA, sens perjudici de la 
consideració del contingut de l’informe sanitari i, en el seu cas, l’adaptació 
del projecte, un cop sigui emès per la Direcció General de Salut Pública del 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 
 

b) Notificar a la Direcció General de Salut Pública del Departament de Salut de 
la Generalitat de Catalunya l’aprovació definitiva d’aquest projecte.  
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c) Ratificar aquest acord a la propera Junta de Govern Local per ser l’òrgan 
competent, en quant  a l’import d’obra assenyalat en el projecte. 

 
3.  En quant al projecte Definició de les actuacions de les canonades de 
transport dels cabals a tractar a la nova ETAP i les canonades de distribució des 
del dipòsit d’aigua tractada: 
  
a) Aprovar definitivament el projecte Definició de les actuacions de les 

canonades de transport dels cabals a tractar a la nova ETAP i les canonades 
de distribució des del dipòsit d’aigua tractada, redactat per la Sra. Mercè 
Santos Rubio de Sorea SA, amb un pressupost d’execució per contracte de 
1.279.865,78 € (IVA exclòs), aprovat inicialment per acord del Ple de 4 de 
maig de 2010 dins l’expedient d’aprovació de l’actuació conjunta d’obres i 
instal·lacions de Sorea SA, sens perjudici de la consideració del contingut de 
l’informe sanitari i, en el seu cas, l’adaptació del projecte, un cop sigui emès 
per la Direcció General de Salut Pública del Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya. 
 

b) Notificar a la Direcció General de Salut Pública del Departament de Salut de 
la Generalitat de Catalunya l’aprovació definitiva d’aquest projecte.  

 
c) Ratificar aquest acord a la propera Junta de Govern Local per ser l’òrgan 

competent, en quant a l’import d’obra assenyalat en el projecte. 
  
4. Disposar la publicació dels presents acords tal i com legalment correspongui 
amb expressió del règim de recursos que s’hi poden interposar. 
 
5. Notificar a Sorea SA l’aprovació definitiva dels projectes als efectes pertinents. 
 
6. Comunicar a Sorea SA que per a l’execució d’aquestes obres haurà de donar 
compliment  al punt vuitè de l’acord del Ple de 4 maig 2010 d’aprovació de 
l’actuació conjunta d’obres i instal·lacions de Sorea SA, referides als tres 
projectes constructius. 
 
 
ANNEX ACORD PRIMER 
 
Relació detallada dels béns i drets que s’expropien: 
 
Finca número: 1 
Ubicació: Polígon 8 parcel·la 12, Cal Sans Nou a Sant Celoni 
 
Propietària: Elena Álvarez Beltran 
Adreça: Pl. Marítim Platja, 08397 Pineda de Mar 
 
Propietària: Blanca Nieves Farré Álvarez 
Adreça: c/ Amadeu, 56, baixos, 08370 Calella 
 
Propietària: Elena Farré Álvarez 
Adreça: c/ Amadeu, 56, baixos, 08370 Calella 
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Titulars d’altres drets: ---- 
 
Naturalesa (qualificació urbanística): no urbanitzable. 
Referència cadastral dels terrenys: 08201A008000120000RJ 
 
Ocupació temporal: 
Superfície objecte d’ocupació temporal: 960 m2 
Valoració dels béns i drets: 480 €. 

 
 
6. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD DE REALITZAR L’ACTUACIÓ DE 
CONSTRUCCIÓ D’UN PAVELLÓ POLIESPORTIU A LA BATLLÒRIA I 
ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL CONSELL CATALÀ DE 
L’ESPORT PER A AQUESTA ACTUACIÓ. 
 
El Sr. alcalde explica que l’any 2005 la Secretaria General de l’Esport i el 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya van proposar a un gran 
nombre d’Ajuntaments la construcció de pavellons poliesportius que fessin també 
la funció d’actuar com a gimnasos per a les escoles. Fruit d’aquesta proposta, a 
l’octubre de 2006 l’Ajuntament de Sant Celoni va signar un protocol de 
col·laboració amb el Departament d’Educació per fer possible la construcció d’un 
pavelló esportiu a la Batllòria. 
 
El projecte, però, s’ha trobat amb diverses dificultats. Quan el nostre grup –diu- 
va assumir el govern municipal, en una reunió que vam mantenir amb el 
Departament d’Educació se’ns va dir que el projecte de pavelló polivalent de la 
Batllòria havia quedat desestimat. Després de diverses gestions amb la Direcció 
General d’Educació, vam aconseguir que reconsideressin la decisió.   
 
Segons hem sabut, en un primer moment la Generalitat tenia la idea ambiciosa 
de construir un nombre molt important de pavellons arreu de Catalunya, però 
aviat va veure que això no seria econòmicament possible i els va reduir de 
manera considerable. Per sort vam poder-nos mantenir en el projecte i, de fet, el 
30 desembre de 2008 vam signar un protocol de col·laboració amb la Secretaria 
General de l’Esport (com veiem, es tracta d’un acord a tres bandes). Finalment 
el 20 de juliol d’enguany el Govern de la Generalitat va autoritzar al Consell 
Català de l’Esport per atorgar la subvenció que ha de fer possible la construcció 
del pavelló de la Batllòria. Un dels requisits per tramitar la subvenció és, 
precisament, que el Ple municipal acordi la realització de l’actuació i l’acceptació 
de l’ajut. L’aportació econòmica de la Generalitat serà de 1.300.000 € i, segons 
les previsions que s’han fet, l’Ajuntament hi posarà els 821.000 € restants. De 
moment, la redacció del projecte tècnic està en fase de licitació. Quan disposem 
del projecte sabrem exactament el cost real d’aquest equipament esportiu.  
 
Intervé el Sr. Castaño diu que el grup municipal del PSC considera que aquest 
pavelló és bàsic i essencial per a la Batllòria. L’any 2005 l’equip de govern 
d’aleshores va pactar amb la Generalitat de Catalunya que no es construís el 
gimnàs de l’escola Montnegre i que, en canvi, es fes un esforç més gran (per 
part de la Generalitat i també per part de l’Ajuntament) per construir un pavelló 
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poliesportiu, que pogués esdevenir un espai d’ús polivalent per als nens de 
l’escola i per a les activitats esportives de la gent de la Batllòria. 
 
El Sr. Ventura diu que el grup municipal de la CUP també votarà a favor de la 
proposta i coincideix amb l’opinió del Sr. Castaño de que la polivalència que 
tindrà aquest pavelló serà molt beneficiosa per a la Batllòria. 
 
El Sr. alcalde diu que amb la construcció d’aquest pavelló, la rehabilitació de 
l’edifici de la Unió Batllorienca, la construcció del pont sobre el riu Tordera i la 
reforma de Can Bruguera (on s’ubicarà l’Observatori de la Tordera), la Batllòria 
quedarà dotada de tota una sèrie d’equipaments força ben resolts.  
 
El Sr. Castaño diu que l’edifici de la Unió Batlloria té una sèrie de limitacions pel 
que fa al seu espai. El nou pavelló constituirà un equipament complementari per 
a les diverses activitats que s’hagin de fer a la Batllòria. 
 
El Sr. alcalde diu que els dos equipaments es complementaran perfectament. 
  
Després d’aquestes intervencions i atès que 
 
L’ampliació del CEIP Montnegre de la Batllòria, que s’ha materialitzat 
recentment, no ha contemplat la construcció de l’habitual gimnàs de centre, 
arran de la possibilitat plantejada a l’Ajuntament l’any 2005 per part la 
Secretaria General de l’Esport i el Departament d’Educació de Generalitat de 
Catalunya, en el sentit de construir un pavelló poliesportiu (tipus PAV2, segons 
nomenclatura del Pla d’instal·lacions esportives de Catalunya). 
 
Aquesta modalitat resultava d’interès per al municipi, pel fet que permetria, 
mitjançant el triple cofinançament amb aportació econòmica del Departament 
d’Educació i del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, així 
com del propi Ajuntament, bastir un equipament d’ampli ús social que, sense 
aquest suport, resultaria difícilment assumible. 
 
Així, el 30 d’octubre de 2006, l’Ajuntament de Sant Celoni i el Departament 
d’Educació de la Generalitat van signar el protocol de col·laboració per a la 
construcció d’un pavelló esportiu al CEIP Montnegre de la Batllòria. 
 
En aquest mateix sentit, el Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de 
Sant Celoni, aprovat per resolució d’Alcaldia, d’11 de juny de 2008, ja preveié la 
construcció d’aquesta modalitat d’equipament, tal com es va fer avinent el 12 de 
juny de 2008 al Consell Català de l’Esport, mitjançant al·legació a la Proposta 
d’actualització dels estudis de localització de les instal·lacions esportives de la 
xarxa bàsica del PIEC. 
 
Es reblà el clau en el mateix sentit, quan l’Ajuntament de Sant Celoni i el Consell 
Català de l’Esport van signar, el 30 de desembre de 2008, un protocol  de 
col·laboració per a la mateixa finalitat. 
 
No ha estat, però, fins el 20 de juliol d’enguany que el Govern de la Generalitat 
de Catalunya, ha autoritzat al Consell Català de l’Esport a atorgar subvencions a 
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entitats, per actuacions de pavellons esportius escolars en el període 2010-2012, 
entre les quals figura l’Ajuntament de Sant Celoni, amb un import principal de 
subvenció d’1.300.000 € (702.355 € corresponents al Consell Català de l’Esport i 
597.645 € corresponents al Departament d’Educació), la qual s’haurà de finançar 
a través de l’Institut Català de Finances. 
 
Per això, el 5 de juliol de 2010 l’Ajuntament de Sant Celoni va sol·licitar al 
Consell Català de l’Esport subvenció per a l’actuació Pavelló poliesportiu al CEIP 
de la Batllòria. 
 
Vist l’esmentat i atès que entre els requeriments per a l’atorgament de la 
subvenció, el Consell Català de l’Esport sol·licita l’aprovació pel part del Ple de la 
Corporació, tant de l’actuació, com del sistema de finançament de la subvenció 
associada. 
 
A proposta del regidor d’Esports i previ dictamen de la Comissió informativa de 
Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal 
ACORDA: 
 
1. Aprovar l’actuació Pavelló poliesportiu al CEIP de la Batllòria, inclosa a l’Acord 
de Govern de la Generalitat de Catalunya de 20 de juliol de 2010 i sol·licitar al 
Consell Català de l’Esport la concessió d’una subvenció per a aquesta actuació.  
 
2. Aprovar el sistema de finançament de l’esmentada subvenció a través de 
l’Institut Català de Finances. 
 
 
7. RESOLUCIÓ, SI S’ESCAU, DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES A 
L’EXPEDIENT D’ORDENACIÓ I IMPOSICIÓ DE CONTRIBUCIONS 
ESPECIALS PER AL FINANÇAMENT DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL 
CARRER PAU CASALS. 
 
Pren la paraula el Sr. alcalde i explica que en aquest punt es proposa la resolució 
de les al·legacions presentades per ADIF contra l’acord adoptat pel Ple municipal 
d’imposició i ordenació de contribucions especials per finançar les obres 
d’urbanització del carrer Pau Casals. ADIF al·lega que els seus terrenys tenen la 
consideració de domini públic ferroviari i des del punt de vista urbanístic haurien 
de tenir la qualificació de sistema ferroviari, per la qual cosa s’hauria d’excloure 
ADIF del pagament de contribucions especials. Els serveis tècnics municipals han 
argumentat tècnicament que això no és així i, per tant, es proposa la 
desestimació de les al·legacions presentades. 
 
Respecte del comentari del Sr. Rubiralta en la seva intervenció a l’inici del Ple, 
voldria aclarir –diu- que els grups polítics municipals vam arribar a un acord en 
el tema de les contribucions especials per decidir quina part del cost de les obres 
ha d’assumir l’Ajuntament i quina part els propietaris de les finques. La proporció 
del 10% l’Ajuntament i el 90% els propietaris només s’aplica en obres que 
s’urbanitzen per primera vegada. Però en carrers que ja han estat urbanitzats, 
l’Ajuntament assumeix un percentatge més gran. En el cas del carrer Pau Casals 
crec que l’Ajuntament assumeix el 70% del cost i els veïns el 30% restant.  
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Després d’aquesta intervenció i atès que 
 
El 25 de maig de 2010 l’Ajuntament de Sant Celoni va trametre un escrit a ADIF 
comunicant les dades que s’utilitzarien en quant a la façana i volum edificable  
en el futur expedient de contribucions especials per al finançament de les obres 
d’urbanització del carrer Pau Casals. 
 
La Junta de Govern Local de 16 de juny de 2010 va aprovar inicialment el 
projecte d’obres d’urbanització del carrer Pau Casals, que va resultar aprovat 
definitivament en no haver-se presentat al·legacions durant el termini 
d’exposició pública, segons els termes de l’acord. 
 
El Ple de l’Ajuntament en sessió de 22 de juny de 2010 va acordar la imposició i 
ordenació provisional de contribucions especials per al finançament de les obres 
d’urbanització del carrer Pau Casals, havent-se publicat el corresponent anunci 
d’exposició pública de l’expedient al diari “El Periódico” de 1 de juliol de 2010 i al 
Butlletí oficial de la província de Barcelona de data 6 de juliol de 2010. 
 
Durant el període d’exposició pública només s’ha presentat una reclamació per 
part de ADIF en data 8 de juliol de 2010 amb registre 2010/7902, en la qual 
sol·licita la seva exclusió de les contribucions especials al·legant, en síntesi: 
 
- Que és titular d’uns terrenys al carrer Pau Casals en el qual hi tenen una 
façana d’uns 8-9 metres lineals. 
 
- Que ADIF és titular de la infraestructura ferroviària de la via, i una mica més 
en el carrer Pau Casals, sòls que diu, tenen la consideració de domini públic 
ferroviari i des del punt de vista urbanístic haurien de tenir la qualificació de 
sistema ferroviari, per la qual cosa s’ha d’excloure ADIF de les contribucions 
especials per aplicació de l’article 120 del Decret  Legislatiu 1/2005 pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme i de l’article 135.1 del Decret 
305/2006. 
 
- A més, els terrenys del ferrocarril no han participat dels beneficis i càrregues 
derivats de l’actuació urbanística esmentada, per la qual cosa no te fonament 
que els seus titulars hagin de pagar unes contribucions especials per les obres 
d’urbanització i el que cal concloure és que els sòls de domini públic ferroviari 
han de quedar exclosos –no subjectes- en l’atribució d’unes càrregues de 
caràcter urbanístic, malgrat que vagin sota la forma de contribucions especials. 
 
- En altre ordre de coses, el fet imposable de les contribucions especials 
consisteix en l’obtenció de l’obligat tributari d’un benefici o increment de valor 
dels seus béns com a conseqüència de la realització de les obres o serveis 
públics, sense que s’apreciï aquest fet per a la titularitat dels béns d’ADIF en la 
porció de vial esmentada. 
 
- Conclou demanant que s’exclogui ADIF de la relació d’afectats en les 
liquidacions de contribucions especials que es derivin del projecte. 
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Els serveis tècnics municipals han emès un informe en el qual es posa de 
manifest que el Pla general d’ordenació urbana de Sant Celoni qualifica l’àmbit 
de les obres de l’expedient de contribucions especials de sistema viari local, 
corresponent al carrer Pau Casals segons el plànol 2.4.1.C d’ordenació, qualificat 
de sòl urbà de Sant Celoni, diferenciat del sistema ferroviari. Així mateix han 
comprovat que la façana dels terrenys d’ADIF al carrer Pau Casals es de 9,8 
metres lineals. 
 
El secretari municipal ha emès un informe en el qual posa de manifest: 
 
- Que ADIF admet que és titular d’uns terrenys amb façana al carrer Pau Casals. 
Els serveis tècnics municipals han comprovat la longitud de la façana és de 9,8 
metres lineals, que es la que consta en el càlcul de les contribucions especials. 
 
- En relació a l’al·legació que els terrenys haurien de tenir la qualificació de 
domini públic ferroviari, per la qual cosa s’ha d’excloure ADIF de les 
contribucions especials per aplicació de l’article 120 del Decret  Legislatiu 1/2005 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i de l’article 135.1 del 
Decret 305/2006, i que no han participat dels beneficis i càrregues derivats de 
l’actuació urbanística, cal dir que l’expedient que ens ocupa és de naturalesa 
estrictament tributària i, per tant, no es tracta de càrregues de caràcter 
urbanístic, no essent aplicable la legislació urbanística citada, que fa referència a 
expedients de reparcel·lació (és a dir, de repartiment de beneficis i càrregues 
derivats del procés urbanístic), que evidentment no es el cas que ens ocupa. 
 
- En relació a l’al·legació que el fet imposable de les contribucions especials 
consisteix en l’obtenció de l’obligat tributari d’un benefici o increment de valor 
dels seus béns com a conseqüència de la realització de les obres o serveis 
públics, sense que s’apreciï aquest fet per a la titularitat dels béns de ADIF en la 
porció de vial esmentada, cal oposar que d’acord amb l’article 28 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes 
locals, el fet imposable de les contribucions especials és constituït efectivament 
per l’obtenció pel subjecte passiu d’un benefici o increment de valor dels seus 
béns, com a conseqüència de la realització d’obres públiques o de l’establiment o 
ampliació de serveis públics, de caràcter local, per les entitats respectives. Es 
indubtable que amb les obres ADIF obté un benefici especial, conjuntament amb 
la resta de subjectes passius que tenen façana a l’àmbit de les obres. 
 
Com diu la Sentència del Tribunal Suprem de 17 d’octubre de 1994 en el 
Fonament de dret tercer: “El benefici especial quina producció per les obres 
públiques municipals determina la realització del fet imposable ni necessita 
concretar-se sempre en magnituds econòmiques ni precisa evidenciar-se en una 
realitat immediata, sent suficient que s’origini potencialment com succeeix quan, 
com a conseqüència de les obres, determinades finques experimenten un 
augment de valor encara que aquest no es pugui fer efectiu de moment perquè 
existeixin circumstàncies que impedeixin la seva alienabilitat, com succeeix, 
precisament, en el supòsit present en el que, independentment de l’actual 
afectació dels terrenys confrontants amb la via urbanitzada a la explotació del 
servei de ferrocarril, aquests experimenten un augment de valor, per la qual 
cosa el seu titular ha de contribuir proporcionalment al finançament de les obres 
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d’urbanització, per la qual cosa procedeix donar lloc al present recurs de 
cassació.” 
 
Així doncs, el Tribunal Suprem entén que els terrenys afectes al servei del 
ferrocarril, confrontants a una via urbanitzada, estan subjectes a contribucions 
especials. 
 
Vistos els articles 17, 18 i 28 a 374 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals, i d’‘acord amb les atribucions 
de l’article 22 de la Llei 7/1985 i 52 del Decret Legislatiu 2/2003 pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,  
 
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. Desestimar íntegrament la reclamació formulada per ADIF contra la imposició 
i ordenació de contribucions especials per al finançament de les obres 
d’urbanització del carrer Pau Casals pels motius esmentats en la part expositiva. 
 
2. Aprovar definitivament la imposició i ordenació de les contribucions especials 
per al finançament de les obres d’urbanització del carrer Pau Casals, adoptats 
provisionalment pel Ple de 22 de juny de 2010 i  publicar el corresponent anunci 
al Butlletí oficial de la província de Barcelona. 
 
3. Notificar individualitzadament les quotes determinades a cada subjecte 
passiu, amb indicació dels recursos que es poden interposar, d’acord amb els 
articles 17 i 34 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei d’hisendes locals 
 
 
8. RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA DE FESTES DE CARÀCTER 
LOCAL DE SANT CELONI I LA BATLLÒRIA PER A L’ANY 2011. 
 
El Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya ha dictat l’Ordre 
TRE/309/2010, de 11 de maig, publicada al DOGC número 5639, de 31 de maig, 
per la que s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a 
l’any 2011, les quals es relacionen a continuació: 

  
 1 de gener (Cap d’any) 
 6 de gener (Reis) 
 22 d’abril (Divendres Sant) 
 25 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida) 
 13 de juny (Dilluns de Pasqua Granada)  
 24 de juny (Sant Joan) 
 15 d’agost (l’Assumpció) 
 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya) 
 1 de novembre (Tots Sants) 
 6 de desembre (Dia de la Constitució)  
 8 de desembre (la Immaculada) 
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 26 de desembre (Sant Esteve) 
  

L’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors indica que, de les catorze festes 
laborals, dues seran de caràcter local.  
 
Les dues festes locals han de ser fixades per Ordre de la Consellera de Treball de 
la Generalitat de Catalunya, a proposta dels municipis respectius. 
 
L’acord municipal de fixació de les festes locals ha de ser adoptat pel Ple de 
l’Ajuntament, tal i com disposa l’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de 
juliol. 
 
En data 28 de juny de 2010 va tenir entrada a l’Ajuntament de Sant Celoni un 
escrit dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Treball en el que 
s’indica que cal proposar les festes locals del municipi, incloses les dels pobles 
agregats, abans del dia 30 de setembre d’enguany. 
 
Les festes locals no poden escaure’s en diumenge ni han de coincidir amb cap dels 
dies festius que s’indiquen a l’Ordre TRE/309/2010, de 11 de maig, abans referida. 

 
S’ha consultat a la Unió de Botiguers i Comerciants de Sant Celoni sobre les dates 
proposades per a les festes de caràcter local. Així mateix, s’ha consultat també 
l’opinió de les diverses entitats i associacions del municipi que han facilitat una 
adreça de correu electrònic. 
 
Tradicionalment les festes locals de Sant Celoni s’han fixat en els dilluns o 
divendres més pròxims al dia 8 de setembre (Mare de Déu del Puig) i 11 de 
novembre (Sant Martí), i les de la Batllòria al voltant del quart cap de setmana 
d’agost (Festa Major) i el dia 18 de desembre (Mare de Déu de l’Esperança). 
 
Atès que no estava previst portar a terme cap sessió del Ple municipal abans del 
dia 30 de setembre, la Junta de Govern Local en sessió de 22 de setembre de 2010 
va prendre l’acord de proposar a la Conselleria de Treball de la Generalitat de 
Catalunya la fixació per a l’any 2011 de les festes locals següents: 
 

 SANT CELONI: dilluns 12 de setembre i dilluns 14 de novembre 
 LA BATLLÒRIA: divendres 26 d’agost i divendres 16 de desembre  

 
En el mateix acord s’establia que aquesta proposta hauria de ser ratificada pel 
Ple municipal en la primera sessió que celebrés. 
 
Per tot això, 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: 
 
1. Ratificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de 22 de 
setembre de 2010 per la que s’ha proposat a la Conselleria de Treball de la 
Generalitat de Catalunya la fixació per a l’any 2011 de les festes locals següents: 

  
 SANT CELONI: dilluns 12 de setembre i dilluns 14 de novembre 
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 LA BATLLÒRIA: divendres 26 d’agost i divendres 16 de desembre  
 
2. Comunicar aquest acord al Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya, per al seu coneixement i efectes escaients. 
 
 
9. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’AMPLIACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE 
FUNCIONS RECAPTATÒRIES A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
 
Pren la paraula el Sr. alcalde i explica que es porta aquesta proposta al Ple a 
petició de la Diputació de Barcelona, a qui l’Ajuntament de Sant Celoni té 
delegades les funcions recaptatòries. Per a una major seguretat jurídica –diu-, 
se’ns demana que especifiquem d’una manera més concreta l’abast d’aquestes 
delegacions. 
 
La Sra. Vinyets diu que el grup municipal de la CUP votarà en contra de la 
proposta per coherència política, com ja ha fet altres vegades que s’han portat al 
Ple temes similars referits a la Diputació de Barcelona. Nosaltres entenem –diu- 
que les diputacions provincials són institucions anacròniques, obsoletes i que 
comporten una duplicitat administrativa. No tenim massa clares quines són les 
seves funcions, però sembla que a vegades vagin destinades a ocupar quotes 
d’interessos dels partits. D’altra banda, quan ens revisàvem la proposta hem vist 
que el 14 de juny de l’any 2000 l’Ajuntament de Sant Celoni va decidir delegar la 
recaptació dels seus deutes a la Diputació de Barcelona, i la nostra sorpresa és 
que ara, 9 anys més tard, es porta a votació que la recaptació dels deutes es 
delega tant per al període voluntari com per al període executiu. Per això, volem 
preguntar si la Diputació ha estat recaptant impostos durant 9 anys sense que hi 
hagués una habilitació del Ple.   
 
El Sr. alcalde demana al Sr. interventor que aclareixi aquesta qüestió. 
  
El Sr. Muntal explica que es va delegar a la Diputació de Barcelona la recaptació 
voluntària executiva dels diferents impostos i taxes municipals. El que passa –
diu- és que es va fer impost per impost i taxa per taxa, sense una delegació 
genèrica que inclogués qualsevol nova taxa que pogués aprovar l’Ajuntament. La 
delegació que avui es proposa inclou qualsevol cobrament que no estigui delegat 
específicament, tant en període voluntari com executiu. Però tots els impostos i 
taxes estan delegats específicament.    
 
La Sra. Vinyets pregunta si aquesta delegació ho és tant en període voluntari 
com executiu. 
 
El Sr. Muntal respon que el cobrament dels impostos i de la taxa d’escombraries 
està delegat en període voluntari, i la resta de taxes en període executiu. 
 
La Sra. Vinyets diu que, en qualsevol cas, reitera la intenció de la CUP de votar 
en contra de la proposta perquè entenen que aquestes funcions les podria 
exercir directament l’Ajuntament. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que 



 34

 
El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les entitats 
locals podran delegar en altres entitats locals, en el territori de les quals estiguin 
integrades, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels 
ingressos de dret públic que els corresponguin. 
 
La delegació ha d’aprovar-se mitjançant acord del Ple de la Corporació, que 
haurà de fixar l’abast i contingut de la delegació. 
 
A l’empara de la previsió legal, aquest Ajuntament considera oportú delegar en 
la Diputació de Barcelona les facultats de gestió i recaptació dels ingressos de 
dret públic que en la part resolutiva d’aquesta proposta s’enumeren. 
 
Aquesta constatació i la importància que per al procediment tributari té la 
seguretat que l’òrgan actuant és el competent, aconsellen la major clarificació 
possible pel que fa referència a l’abast de les funcions concretes que 
s’exerceixen per l’ens delegat. També els pronunciaments jurisprudencials 
recentment coneguts fan convenient precisar amb el màxim rigor les facultats 
que una entitat local hagi delegat en l’ens supramunicipal. 
 
Davant les consideracions precedents, a proposta del regidor d’Economia 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. Especificar que l’acord municipal plenari de delegació de les facultats de 
recaptació executiva de les sancions, adoptat en sessió de 14 de juny de 2000 i 
acceptat per la Diputació de Barcelona en sessió celebrada el 27 de juliol de 
2000, abastava les multes coercitives imposades per l’Ajuntament, amb les 
funcions que en aquell acord es detallaven i en concret les següents: 
 
- Recaptació dels deutes en període executiu 
- Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament 
- Liquidació d'interessos de demora 
- Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
- Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
- Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
   
2. Ampliar la delegació a favor de la Diputació de Barcelona, a l’empara del que 
preveu l’article 7 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, a la recaptació dels 
altres tributs i ingressos de dret públic, tant tributaris com no tributaris, no 
específicament delegats en acords anteriors. Les funcions que es deleguen son: 
 
ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC, TANT TRIBUTARIS COM NO TRIBUTARIS, 
QUE L’AJUNTAMENT PUGUI EXIGIR:  
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- Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 
- Dictar la provisió de constrenyiment 
- Liquidació d'interessos de demora 
- Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
- Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
- Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
3. Especificar que, en relació als acords municipals adoptats en els punts 1 i 2 
d'aquest acord, així com els ja adoptats amb anterioritat a aquesta data, relatius 
a la delegació en la Diputació de Barcelona de facultats gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació dels tributs municipals i altres ingressos de dret públic, 
l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat 
d’avocar de forma expressa, la competència i les facultats d’aprovar 
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, 
realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, 
total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de 
dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, 
quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels 
serveis municipals ho facin convenient. 
 
4. L'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona, la realització d'actuacions de recaptació procedents, 
respecte a d'altres conceptes diferents dels assenyalats al punt 1, amb subjecció 
als criteris emanats per la Junta de Govern de l'ORGT. 
 
5. Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació de 
Barcelona s'atendrà a l'ordenament local, així com a la normativa interna dictada 
per aquesta, en virtut del que preveu l'article 7.3 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, i de les seves pròpies facultats d'autorganització per a la gestió dels 
serveis atribuïts. 
 
6. La durada o termini per al qual s'acorda la present delegació de funcions 
s'estableix en un període de dos anys, prorrogable per reconducció tàcita d'any 
en any, la qual es produirà, llevat que qualsevol d'ambdues administracions 
acordi deixar sense efecte l'esmentada delegació, el que haurà de notificar-se en 
un termini no inferior a sis mesos abans del cessament. 
 
7. L'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter general i 
recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió, en els terminis 
previstos a l'article 27 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 
les bases del règim local. 
 
8. El present acord haurà de notificar-se a la Diputació de Barcelona, als efectes 
que, per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació ara conferida. 
 
9. Un cop acceptada la delegació per la Diputació de Barcelona, el present acord 
es publicarà al Butlletí oficial de la província i en el de la Comunitat Autònoma 
per al general coneixement, d'acord amb el previst a l'article 7.2 del Text refós 
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de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març. 
 
 
10. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PER LA SECCIÓ 
LOCAL D’ERC PER A L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI A LA 
CAMPANYA “COMPARTIM EL TEMPS!”. 
 
El Sr. alcalde indica que, en la seva intervenció a l’inici del Ple, el Sr. Rubiralta ja ha 
explicat en què consisteix aquesta moció presentada per la Secció Local d’ERC. Des 
del grup municipal de CiU –diu- no tenim cap inconvenient en recolzar-la. 
 
Els grups municipals del PSC i de la CUP es mostren també favorables a donar-hi 
suport. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que 

 
Moltes persones veuen amb preocupació les dificultats que tenen per compaginar el 
temps laboral amb el personal, el familiar i el col·lectiu. És per això que el 
Departament d'Acció Social i Ciutadania, per mitjà de la Secretaria de Polítiques 
Familiars i Drets de Ciutadania, ha impulsat el Pla estratègic d'usos i gestió dels 
temps a la vida quotidiana 2008-2018, com a estratègia de futur que permetrà 
millorar la qualitat de vida de les persones, no des de la intromissió en la vida 
familiar, sinó des de la modificació de les estructures socials per a una millora dels 
usos i la gestió dels temps. 
 
D'altra banda, la publicació de l'estudi Temps de les famílies: anàlisi sociològica 
dels usos dels temps dins de les llars catalanes a partir de les dades del Panell de 
Famílies i Infància ha estat una eina de treball fonamental per elaborar polítiques 
públiques dels temps que ajudin a millorar la qualitat de vida de les persones i de 
les famílies. 

 
Per això s'ha creat la campanya “Compartim el temps!” que té per objectiu 
assolir el repartiment equitatiu de les feines domèstiques i de cura entre totes 
les persones membres de la família. 
 
Aquesta campanya és una eina pedagògica interactiva que vol afavorir el 
contacte entre tots els actors educatius i famílies que treballen amb els infants i 
adolescents per sensibilitzar-los en la coreponsabilitat. 
 
Un dels objectius de la campanya és fer arribar a les famílies i docents missatges 
sobre la necessitat de trencar els rols tradicionals de gènere en el repartiment de 
les feines domèstiques i de cura, i donar suport per poder treballar amb els seus 
fills i filles habilitats i comportaments basats en la igualtat de gènere. 
 
La campanya és oberta a les adhesions de les persones físiques o jurídiques que 
així ho considerin, i el seu manifest diu així: 
 

 Compartim les responsabilitats: 
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La coresponsabilitat ens aporta beneficis a tota la família: crea relacions 
emocionals positives, facilita la comunicació en la mediació de conflictes i 
crea un entorn a la llar més agradable.  
 
Compartim les tasques de la llar: 
La coresponsabilitat significa assumir i compartir, la presa de decisions i la 
planificació de les tasques necessàries per al benestar de tota la família.  
 
Compartim el lleure: 
La coresponsabilitat pot aconseguir molts beneficis per a tots i totes: 
garanteix la igualtat entre homes i dones, fomenta les relacions sense 
tensions ni conflictes, i permet gaudir d’un temps d’oci equitatiu per a tota 
la família.  
 
Compartim la cura personal i la dels altres: 
La coresponsabilitat ens fa valorar les relacions i els vincles positius entre 
les persones de la família. És bo que cada una d’elles vetlli perquè tothom 
s’hi sentin a gust i ben atès.  
 
Compartim per gaudir en família! 
 

Per tot això, a proposta de la Secció Local d’ERC i previ dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Personals, per unanimitat dels 17 regidors presents, el 
Ple municipal ACORDA: 
 
1. Acordar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Celoni al manifest “Compartim el 
temps!”, que diu textualment: 

 
2. Notificar l’adhesió a la campanya, mitjançant l’adreça de correu electrònic 
compartim.elstemps@gencat.cat. 
 
 
11. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP 
MUNICIPAL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER AMORTITZAR UNA 
PLAÇA DE TÈCNIC A1 SUPERIOR DE RRHH DE LA PLANTILLA ORGÀNICA 
DE PERSONAL 
 
Pren la paraula el Sr. Bueno i diu que, tal com indica el títol de la moció, el grup 
municipal del PSC proposa que s’amortitzi i, per tant, es tregui de la plantilla 
orgànica de personal de l’Ajuntament de Sant Celoni una plaça vacant de tècnic 
superior A1 de Recursos Humans. No llegiré l’exposició dels motius –diu- perquè 
la moció ha estat a disposició de tots els grups municipals, però sí vull explicar 
perquè portem al Ple aquesta moció.  
 
El motiu d’aquesta moció és que el fet de doblar una plaça amb les mateixes 
característiques de la que ja hi ha creada, en un moment difícil econòmicament 
com el que estem vivint en què els Ajuntaments hem d’actuar amb austeritat, 
considerem que és sobredimensionar el capítol 1 de personal del pressupost 
municipal i generar unes despeses que poden hipotecar en certa manera aquest 
capítol 1 per als propers anys. A més, el Departament de RRHH està funcionant 



 38

correctament i, per tant, no cal crear cap nova plaça per continuar donant el 
servei que ja s’està fent. 
 
A part de l’austeritat que nosaltres considerem molt important, hem de dir que 
ens sentim una mica enganyats per l’equip de govern perquè aquesta plaça ha 
quedat aprovada en el pressupost de 2010, que nosaltres vam votar 
favorablement el passat mes d’abril. Durant força temps abans vam estar 
discutint amb el regidor d’Economia, Sr. Carles Mas, sobre els documents i les 
principals actuacions que incloïa el pressupost, però en cap moment se’ns va 
comentar la creació d’aquesta plaça. A més, en els mateixos documents que ens 
hem intercanviat el Sr. Mas i jo mateix pel tema del pressupost mai havia sortit 
la qüestió d’aquesta plaça de tècnic superior de RRHH. Per sorpresa nostra, en 
l’exercici de la nostra funció de vetllar pel compliment dels compromisos 
adoptats en l’aprovació del pressupost, ens hem trobat aquesta plaça de nova 
creació vacant a la plantilla orgànica. Pensem, doncs, que el seu procediment de 
creació no ha estat transparent per part de l’equip de govern i considerem que,  
per austeritat pressupostària i per no incrementar considerablement el capítol 1 
del pressupost, aquesta plaça s’ha d’amortitzar. 
 
Intervé el Sr. Mas i diu que la moció presentada pel grup socialista es basa, 
segons el que ha explicat el Sr. Bueno, en dos arguments que són, com a mínim, 
poc correctes, per no dir que no són veritat. En primer lloc, començant pel darrer 
motiu que s’ha exposat i que és el desconeixement de l’existència d’aquesta 
plaça en l’aprovació del pressupost de 2010, he de dir que, com indica el Sr. 
secretari en el seu informe, òbviament la plantilla de personal forma part 
obligatòria del pressupost municipal i constava a l’expedient com la resta de 
documents. No faig més referència a quines són les obligacions legals perquè 
estan ben explicades en l’informe jurídic.  
  
El procés de debat del pressupost de 2010 amb els grups polítics es va allargar 
uns tres mesos, temps suficient per mirar-se tota la documentació. Per tant, 
sorprèn que ara es digui que no van veure la relació de la plantilla de personal. 
Precisament, els regidors socialistes van revisar la plantilla perquè un dels pactes 
a què vam arribar va ser la incorporació de dos agents de policia. 
  
Per últim, ens consta que coneixien la creació d’aquesta nova plaça de tècnic 
superior de RRHH perquè hi van fer referència explícitament i perquè la relació 
dels llocs de treball que formen la plantilla està inclosa en el document de 
proposta que es porta al Ple per aprovar el pressupost. Aquesta proposta només 
són 3 fulls i no 10.000. Tots els regidors haurien de revisar-se les propostes que 
després voten en el Ple. Al segon full de la proposta, que dóna explícitament 
compliment a la llei, es diu que hi ha una plaça de mobilitat interadministrativa 
de tècnic superior de RRHH. Queda clar que no és certa l’afirmació del grup 
socialista, com tampoc ho és que, si s’eliminen les places vacants, es produeixi 
un estalvi. Això és mentida. Com es pot llegir a l’informe tècnic que acompanya 
la moció, en el cas concret que ens ocupa no es produiria estalvi ja que les 
places existents a la plantilla actual es troben dotades pressupostàriament i per 
tant no generen dèficit.   
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D’altra banda, si la voluntat d’aquesta moció és eliminar les places vacants a la 
plantilla de personal, ja podeu començar a preparar una altra moció per eliminar 
2 places de policia, 10 de tècnics mitjans, 2 d’educadors socials, 7 de docents de 
l’Escola d’adults i 13 de l’Escola bressol. Totes aquestes places estan vacants i 
estan essent ocupades interinament en l’actualitat. Òbviament si la voluntat del 
grup municipal socialista, iniciada amb aquesta moció, és eliminar totes aquestes 
places, no comptarà amb el nostre suport... Nosaltres anirem convocant els 
corresponents processos de selecció per proveir legalment aquests llocs de 
treball. 
  
Per al coneixement de tothom sobre el que significa tenir una plaça vacant a la 
plantilla, llegiré un paràgraf de l’informe emès pel Sr. secretari que ho explica 
perfectament. Diu així: “La plaça en concret que es vol amortitzar es troba 
lògicament vacant perquè és de recent creació, però les seves funcions estan 
sent desenvolupades per una persona en comissió de serveis. L’Ajuntament ve 
efectuant de manera regular els processos de selecció de personal per proveir 
les nombroses vacants existents a la plantilla, la majoria de les quals estan 
proveïdes de manera interina o provisional, però les places es creen lògicament 
perquè són necessàries per al funcionament del servei i amb la voluntat de 
proveir-les definitivament.” 
 
En les argumentacions utilitzades pel Sr. Bueno es diu que dues persones fan la 
mateixa feina perquè tenen la mateixa categoria. Això és simplement una 
tonteria, no tinc cap altre qualificatiu. Em remeto a l’informe del Sr. secretari, 
que explícitament fa referència a que una o més places similars no significa que 
les persones desenvolupin les mateixes funcions. Ara bé, si el que es vol és 
parlar de la situació del Departament de RRHH (del que s’ha reconegut que està 
fent bona feina), he de dir que precisament ens ha costat molt recuperar 
aquesta bona tendència després d’una herència de 18 anys de govern socialista. 
Quan el grup municipal de CiU va assumir el govern municipal hi havia un 30% 
de temporalitat en el personal de l’Ajuntament, una taxa bastant elevada. Per 
posar un exemple, varies persones de l’Escola d’adults portaven més de 10 anys 
amb contractes anuals i sense tenir regularitzada la seva situació (cada mes de 
juliol anaven a l’atur i es tornaven a contractar al setembre). Ara tenen tots un 
contracte anual com a indefinits no fixos, la seva plaça s’ha incorporat com a 
vacant a la plantilla de personal i a principis de l’any vinent convocarem el 
procés de selecció corresponent. 
 
També ens vam trobar amb contractacions irregulars o concursos poc clars que 
no s’ajustaven a la llei, moltes vegades fruit de que els polítics formaven part 
dels tribunals de selecció. Ara els tribunals ja no estan formats per polítics, però 
abans era una pràctica habitual. Un exemple d’això és la sentència judicial per la 
qual hem de tornar a repetir el concurs oposició dels tècnics auxiliars de la 
biblioteca a l’haver-se detectat irregularitats en el procés de selecció. I si hem de 
continuar parlant de les coses que es feien abans en matèria de personal, us 
voldria recordar que fa uns mesos es va haver de pagar una quantiosa 
indemnització a un treballador municipal. Això sí que ens ha costat diners i no 
altres coses...  
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També hem millorant en matèria de prevenció de riscos laborals. Per exemple, el 
personal de la brigada municipal disposarà d’una nau totalment adequada, enlloc 
de la Cambra Agrària, les instal·lacions de la qual estan en unes condicions gens 
idònies des de fa anys. 
 
Els directors d’àrea i el personal en general –continua el Sr. Mas- comencen a 
veure el Departament de RRHH no només com l’encarregat de fer les nòmines, 
sinó com un servei que s’ocupa també de la formació i de les expectatives 
professionals del personal (en aquest sentit s’ha donat solució satisfactòria a 
situacions personals complexes). En definitiva, el Departament de RRHH ha 
entrat en una dinàmica diferent gràcies en bona mesura a disposar de més 
personal i en especial gràcies a la seva actual directora, l’Eva Comellas. Estem 
contents amb el seu treball i ens consta que la majoria de personal ho valora de 
la mateixa manera. Fins i tot, el grup municipal de la CUP l’ha anat a veure  
diverses vegades per consultar alguns dubtes que tenia, cosa que hauria estat 
impossible fa només 4 anys.   
 
Per a l’actual equip de govern invertir en matèria de personal constitueix una 
bona inversió per al municipi, però per fer això cal tenir persones preparades per 
tirar endavant la gestió dels recursos humans i per adaptar l’organització a les 
noves demandes dels ciutadans i dels treballadors. Cal tenir en compte que des 
de fa bastants anys la plantilla estable de l’Ajuntament de Sant Celoni gira al 
voltant dels 200 treballadors, però fruit dels Plans d’ocupació, dels Plans 
educatius d’entorn, de les baixes laborals, etc. es contracta temporalment unes 
50 persones més cada any.   
 
Gestionar les necessitats de tantes persones diferents és una tasca complexa, i 
cal gent ben preparada. Davant del clientelisme característic del govern del PSC, 
nosaltres apostem per l’estabilitat laboral perquè, en el fons, el que fa la moció 
del PSC és evitar l’estabilitat laboral d’una persona amb una inqüestionable vàlua 
personal. Les raons per fer-ho les desconeixem. Els arguments no són massa 
sòlids. No volem pensar que si mai tornen a governar ja tenen pensada una 
persona amb el carnet del PSC per posar en aquest lloc de treball (com han fet a 
la Generalitat de Catalunya i a la Diputació de Barcelona aquests darrers anys), 
continuant el seu clientelisme amb els treballadors de l’Ajuntament. Esperem 
que amb aquesta moció el grup socialista no estigui dient que prefereix el 
clientelisme a la professionalitat. Espero que reflexionin i s’apliquin la frase que 
diu “de savis és rectificar”. Per acabar i per tot el que he exposat, l’equip de 
govern no donarà recolzament a la moció presentada pel grup municipal del PSC. 
 
A continuació pren la paraula el Sr. Castaño i diu que, com ha comentat el Sr. 
Bueno, la moció del grup socialista es refereix únicament al cas específic 
d’aquesta plaça de tècnic superior de RRHH. No parlarem d’altres casos i d’altres 
històries del passat –diu-. Vam donar el nostre vot per aprovar el pressupost de 
2010 i ens sentim enganyats en el tema de la plantilla de personal, en el cas 
concret d’aquesta plaça. En primer lloc perquè cada vegada hi ha menys 
documentació a la proposta d’aprovació del pressupost (ja no figura el nom de 
les persones que ocupen les places vacants), la proposta s’ha anat aprimant i 
ara la informació és esquifida (només hi ha números).  
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La plaça de tècnic superior de RRHH havia estat ocupada fins ara en propietat 
per una persona i enguany s’hi ha afegit una nova plaça de la mateixa categoria. 
En la descripció general del pressupost que se’ns va passar enlloc diu res 
d’aquesta nova plaça. Quan es parla de l’Àrea d’Administració General (que 
inclou el Departament de RRHH) es diu només: “Com es veu, la despesa de 
l’àrea es manté o es redueix per assumir la consecució dels objectius amb els 
mitjans disponibles.” Per contra, en altres àrees (com ara Seguretat Ciutadana) 
s’explica que s’augmenta la dotació econòmica perquè una persona que ha estat 
ocupant una plaça durant un temps passarà a ocupar-la tot l’any. També a l’Àrea 
de Comunitat es fa referència a la contractació d’una nova treballadora social. En 
canvi, en el document que se’ns va donar no es fa cap referència a la nova plaça 
de tècnic superior A1 de RRHH. 
 
Per a més inri, en el Ple d’abril de 2009 vam formular una pregunta a l’equip de 
govern (pregunta  que vam reiterar en el Ple de juliol de 2009) sobre la comissió 
de serveis de l’Eva Comellas per substituir el titular de la plaça de tècnic superior 
de RRHH. Sembla ser que hi ha un conveni que no hem vist i que el titular de la 
plaça està fent uns serveis en un altre lloc fora de Sant Celoni. La resposta que 
se’ns va donar al desembre de 2009 va ser: “La comissió s’ha atorgat per exercir 
funcions de suport tècnic a l’Àrea de RRHH i no pas per ocupar una plaça de la 
plantilla.” La resposta és ben clara. Si s’hagués volgut crear una plaça s’hauria 
dit “tot i que es crearà la plaça...”. Això se’ns deia a finals de desembre de l’any 
passat, quan l’equip de govern ja devia tenir redactat l’esborrany de pressupost 
que al cap de poc temps ens va passar. 
 
Nosaltres creiem que en el context econòmic actual no pot ser que d’aquí a mig 
any o un any torni la persona que ja ocupa la plaça en propietat i tinguem dues 
places iguals amb un pressupost que, aproximadament, deu ser d’uns 60.000 
€/any. Em dolen les paraules del Sr. Mas quan ha parlat de clientelisme. Jo vaig 
estar uns anys ocupant l’Alcaldia amb majoria absoluta i aquí no es va contractar 
ningú perquè tingués carnet del PSC. Això ho tinc molt clar. Sembla que es deixi 
en el aire que es van contractar persones “a dit”, quan no és així. 
  
D’errors tècnics en podem cometre tots a l’hora d’interpretar les bases d’un 
procés selectiu, però no a causa de que els polítics formessin part dels tribunals. 
Ara, per llei, els membres d’un tribunal no poden ser personal polític, però 
segurament, si això pogués ser, s’estaria emprant la mateixa formula que es feia 
servir abans. Segur que d’errors se’n poden haver comès, però nosaltres creiem 
que avui en dia duplicar una plaça fixa d’un tècnic superior és una qüestió que 
s’ha de mirar amb lupa perquè pot constituir una hipoteca per al futur. Sabem 
que si una Administració passa per problemes econòmics, no hi ha fórmules per 
ajustar  la plantilla a les necessitats. Segurament en època de bonança hi poden 
haver tasques que poden fer diferents tècnics, però quan la situació econòmica 
ja no és tan bona s’ha de poder ajustar la plantilla. Per això, creiem que no és 
lògic que es dobli aquesta plaça de tècnic superior de RRHH.  
 
Intervé el Sr. Ventura i diu que el grup municipal de la CUP no entrarà a discutir 
sobre el tema del clientelisme ni de quin rerefons té aquesta moció, perquè no 
l’hem fet nosaltres –diu- i ho desconeixem. Però sí que estem d’acord amb els 
punts que es proposen a la moció. Pensem que dues places de les mateixes 
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característiques significa dimensionar massa la plantilla d’aquesta àrea en 
concret i votarem a favor la proposta del grup municipal del PSC. Ara bé, 
respecte del segon dels acords volem presentar una esmena per concretar que 
en el proper Ple municipal es modifiqui la plantilla orgànica de l’Ajuntament. 
Volem que es temporalitzi amb data i temps per evitar que el tema s’allargui 
indefinidament i que es pugui donar el cas de que no es porti a votació. 
 
El Sr. Castaño diu que el grup municipal del PSC accepta que sigui en el proper 
Ple quan s’aprovi la modificació de la plantilla de personal. 
 
El Sr. alcalde indica que les esmenes s’han d’exposar abans de votar la moció i 
creu que en aquests moments no correspon fer-ho. 
 
El Sr. Ventura diu que el mètode que sempre s’ha vingut utilitzant és votar 
primer l’esmena i després, en tot cas, votar la moció.  
 
El Sr. alcalde entén que l’esmena s’ha de plantejar des del primer moment en 
què s’exposa la moció. 
 
Consultat el Sr. secretari diu que les esmenes “in voce” empre s’han vingut 
admetent. 
 
El Sr. alcalde diu que, així doncs, s’hauria de votar en primer lloc l’esmena i 
després la moció. Quina és exactament la proposta?, -pregunta-. 
 
El Sr. Ventura diu que el text del segon acord diria: “Que es torni al proper Ple 
l’aprovació de la modificació de la plantilla orgànica amb els efectes del punt 
anterior.” 
 
El Sr. alcalde diu que el vot de l’equip de govern és contrari a aquesta esmena. 
 
Els Srs. Ventura i Castaño diuen que el vot dels seus grups és favorable. 
 
El Sr. secretari diu que la proposta quedaria modificada amb la incorporació de 
l’esmena aprovada. 
 
Intervé de nou el Sr. Mas i diu que, per les coses que s’acaben de dir, sembla 
que sigui un diàleg de sords. Qui no ho vol entendre no ho entén. Sobretot no 
em resulta creïble –diu- el desconeixement de la plantilla de personal perquè al 
pressupost ja hi era des del 2009 i, precisament, en el debat del pressupost de 
l’any passat, que al final no es va aprovar, ja va sortir. També en alguns Plens 
de 2009 s’ha parlat del dimensionat del Departament de RRHH i des de l’equip 
de govern sempre hem defensat la necessitat de tenir dos tècnics i dues 
administratives per donar un impuls a les polítiques de recursos humans. I els 
dos tècnics no tenen perquè fer les mateixes tasques ja que al Departament de 
RRHH hi ha molta feina, més enllà de fer la nòmina cada mes.  
 
En tot cas –diu- insisteixo en el que he dit abans. És impossible que es 
desconegués el contingut de la plantilla orgànica de personal i, d’altra banda, 
treure aquesta plaça de la plantilla no genera estalvi, en tant que hi ha una 
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persona que l’està ocupant en comissió de serveis. Això és així per molt que es 
digui d’altres maneres. I, per últim, em refermo en la idea del clientelisme que, 
per definició, és “la pràctica política o social basada en l’afavoriment a 
determinades persones, grups, etc., amb protecció econòmica i social o 
privilegis, com a compensació al suport polític o electoral”. Realment això és el 
que s’estava fent quan governava el PSC al no crear places a la plantilla per tal 
de tenir en certa manera controlades les persones que treballaven a 
l’Ajuntament. Si això no és clientelisme m’he equivocat amb la definició, però 
l’he tret del diccionari i no crec que m’hagi equivocat.  
 
El Sr. Castaño diu que alguns comentaris a vegades et toquen el voraviu. Li vull 
recordar al Carles Mas, que no Sr. Mas, que des de fa molts anys els 
Ajuntaments hem hagut de vetllar, i estem vetllant, per donar uns serveis que 
no ens pertoquen i que les Administracions competents no es fan seus com 
correspondria. És el cas de l’Escola d’adults. Sigui quin sigui el color del Govern 
de la Generalitat de Catalunya, durant anys hi ha hagut una indefinició en aquest 
tema. Temps enrere semblava que la Generalitat absorbiria el personal que els 
Ajuntaments estàvem dedicant a la formació de les persones adultes, però no ha 
estat així. Per això, s’ha prolongat en el temps (massa temps, és veritat) la no 
convocatòria de les places dels docents de l’Escola d’adults. Aquest era l’únic 
motiu. 
 
En l’avantprojecte de pressupost municipal per al 2009 només hi havia una plaça 
vacant de tècnic superior (la plaça d’enginyer). Aquesta nova plaça de tècnic 
superior de RRHH que vostè ha dit que hi era, no hi constava pas. Jo sé llegir... 
En aquella relació hi havia els noms de les persones que formen la plantilla (a la 
proposta de 2010 els noms ja no surten) i està ben clar que la plaça de tècnic 
superior vacant era la plaça l’enginyer. Si en la proposta del pressupost de 2010 
s’haguessin inclòs els noms de les persones, hauríem vist que s’incloïa la plaça 
vacant que ara ocupa la Sra. Eva Comellas, però no és el cas. S’ha variat la 
manera d’explicar-ho i jo diria que ara és menys transparent. Però que quedi clar 
que s’acaba de dir que aquesta plaça formava part de la plantilla de 
l’avantprojecte de pressupost de 2009, quan no hi era. Aquesta és la realitat.   
 
Intervé de nou el Sr. Mas per fer un aclariment. La persona ja estava treballant i 
hi havia una dotació econòmica al pressupost, però això no significa que estigués 
a la plantilla. Repasseu-vos el debat del pressupost de 2009 i recupereu la 
memòria de les coses. Qui no vol entrar en raó no hi entra... 
 
El Sr. alcalde demana que es faci una última intervenció per part dels grups 
municipals. 
 
El Sr. Castaño diu que la gent que ens escolta i les persones que hagin de 
transcriure l’acta veuran molt clar que fa una estona el Sr. Mas ha dit que en el 
pressupost de 2009 hi havia la plaça vacant de tècnic superior de RRHH, quan 
això no és veritat. En el pressupost de 2009 hi havia dotació per una persona 
que estava en comissió de serveis ocupant la plaça d’una altra persona, primer 
per raó de malaltia (no tinc totes les dades com les pot tenir qui governa) i 
després perquè, via conveni, està treballant en una altra institució, pagant 
l’Ajuntament, per un termini de dos anys, segons se’ns va contestar en algun 



 44

document. Si vostès creuen que aquest conveni s’ha de mantenir, la comissió de 
serveis que els dos Ajuntaments van pactar en el seu dia s’haurà de prorrogar. 
Que quedi clar, però, que en el pressupost de 2009 aquesta plaça no constava 
com a vacant.   
 
El Sr. alcalde demana que sigui la l’última intervenció perquè el debat s’està 
allargant massa. 
 
El Sr. Mas diu que, certament, el debat s’està allargant massa. Jo m’ofereixo –
diu- a explicar-vos el pressupost de cada any amb “carinyo” i amb tot detall 
perquè veig que no acabeu de mirar-vos-ho tot. De fet, no sé (i em preocupa) 
què és el que heu mirat del pressupost aquests últims anys... Vàreu tardar tres 
mesos per mirar-vos el pressupost (que després vàreu votar a favor) i encara no 
sabem què us vàreu mirar... Em preocupa, però ho solventarem. A veure si l’any 
2011 veieu la diferència entre el que és la plantilla i la dotació econòmica del 
capítol 1.  
 
El Sr. alcalde dóna per finalitzades les intervencions perquè diu que ara ja no 
aporten res a tot el que s’ha dit.  
 
Després d’aquestes intervencions i atès que 
 
En el passat Ple de 24 d’abril de 2010 es va aprovar inicialment el pressupost de 
la Corporació per al 2010, així com la plantilla orgànica del personal de 
l’Ajuntament de Sant Celoni per al 2010. 
 
Entre les places aprovades i incorporades a la plantilla orgànica de personal per 
al 2010 es va aprovar la plaça A1 de tècnic superior de Recursos Humans, en la 
subescala tècnica, dins l’escala d’administració general. 
 
Atès que ja hi ha creada i ocupada una plaça de tècnic superior de Recursos 
Humans amb les mateixes característiques que l’aprovada en el pressupost de 
2010. 
 
Ateses les dificultats econòmiques que estem patint els Ajuntaments pel context 
de crisi econòmica, on es demana a les Administracions, entre elles als 
Ajuntaments, austeritat pressupostària, considerem que tenir dues places de 
personal de les mateixes característiques és dimensionar la plantilla orgànica i 
augmentar considerablement el capítol I de personal de l’Ajuntament. 
 
Atès que la plaça creada actualment es troba vacant, per eficiència econòmica i 
per austeritat pressupostària, a proposta del grup municipal del PSC i previ 
dictamen de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 10 vots a favor 
de les senyores Miracle, de la Encarnación i Vinyets i dels senyors Castaño, 
Arenas, Capote, Bueno, Casado, Vega i Ventura, i 7 vots en contra de les 
senyores Lechuga i Costa i dels senyors Deulofeu, Cuminal, Mas, Negre i 
Perapoch, el Ple municipal ACORDA: 
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1. Amortitzar i, per tant, treure de la plantilla orgànica de personal de 
l’Ajuntament de Sant Celoni la plaça A1 de tècnic superior de Recursos Humans, 
vacant de la subescala tècnica de l’escala d’administració general. 
 
2. Que es torni al proper Ple l’aprovació de la modificació de la plantilla orgànica 
amb els efectes del punt anterior. 
 
 
12. INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDIA I 
PER LA REGIDORA DE SEGURETAT CIUTADANA EN ELS MESOS DE JULIOL 
I AGOST DE 2010. 
 
Es dóna compte al Ple municipal de les resolucions dictades per l’Alcaldia i per la 
regidora de Seguretat Ciutadana en els mesos de juliol i agost de 2010, i la 
Corporació se’n dóna per assabentada. 
 
RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES DE JULIOL DE 2010 
 
Dia Extracte 
1 Contractar una assegurança d’assistència sanitària 
1 Contractar un lloguer de carpes per al Tast de vins 
1 Contractar un espectacle de circ 
1 Delegar les funcions d’Alcaldia a un regidor durant l’absència de l’alcalde titular 
1 Contractar els treballs d’impressió dels programes de la Festa major 
1 Contractar un parc infantil per a la Festa major de la Batllòria 
1 Sol·licitar un préstec a la Caixa d’Estalvis de Catalunya 
1 Contractar el subministrament de dos terminals per al control horari 
1 Contractar el subministrament de senyalització vertical 
1 Atorgar a un establiment de venda una llicència d’abocament al clavegueram públic 
2 Concedir una llicència d’activitats classificades  
2 Concedir una llicència d’activitats classificades  
2 Incoar un expedient disciplinari per presumpte incompliment de l’horari laboral 
2 Declarar la caducitat de diverses inscripcions en el Padró municipal d’habitants 
2 Rectificar una errada en una resolució de data 16 de juny de 2010 
5 Aixecar l’ordre de suspensió d’una llicència d’obres 
5 Renovar l’assegurança obligatòria d’un vehicle municipal 
5 Renovar l’assegurança obligatòria d’un vehicle municipal 
5 Renovar l’assegurança obligatòria d’un vehicle municipal 
5 Contractar un espectacle humorístic 
5 Contractar diversos espectacles i serveis per a la Festa major d’estiu de La Batllòria 
5 Concedir una llicència d’entrada i sortida de vehicles  
5 Concedir una llicència d’entrada i sortida de vehicles  
5 Facilitar fotocòpies d’un projecte d’urbanització a un particular   
5 Incoar expedient per ordenar la neteja d’un immoble i restablir-ne la salubritat 
5 Requerir a un establiment d’oci el compliment de mesures correctores de soroll 
5 Ordenar a una empresa la restauració de la legalitat urbanística alterada  
5 Contractar la projecció de dues pel·lícules 
5 Retornar un dipòsit per a la gestió de runes  
5 Notificar un tràmit d’audiència a l’interessat d’un expedient de responsabilitat patrimonial 
5 Aprovar la liquidació del servei de grua municipal (maig 2010) 
5 Aprovar la realització del Pla d’actuació municipal per risc sísmic 
5 Contractar el subministrament de vestuari per al personal del Pla d’ocupació especial nevades 
6 Aprovar la factura de despeses de la depuradora d’aigües municipal 
6 Atorgar una subvenció per despeses d’enllumenat públic a una Junta de compensació 
6 Atorgar una subvenció per despeses d’enllumenat públic a una Junta de compensació 
6 Aprovar una factura pel subministrament d’una jardinera 
6 Aprovar els contractes de publicitat de l’emissora municipal de ràdio 
6 Adjudicar definitivament el contracte de subministrament de mobiliari per al Centre de dia 
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6 Nomenar funcionari de carrera un agent de la Policia Local 
6 Contractar un sistema d’antenes de connexió amb la xarxa informàtica 
6 Contractar el subministrament d’un vehicle per a l’àmbit d’Esports 
6 Aprovar les liquidacions de la taxa d’ocupació de la via pública (juny 2010) 
7 Contractar els treballs d’adequació del talús d’una plaça 
7 Contractar el subministrament de jocs infantils per instal·lar en una plaça 
7 Contractar els treballs d’adequació del paviment d’una plaça  
7 Contractar el subministrament i instal·lació d’una tanca en una plaça  
7 Contractar el subministrament de 4 fonts per instal·lar en diversos punts del municipi 
7 Contractar el lloguer d’un envelat per a la festa major d’estiu de La Batllòria 
7 Contractar el servei de manteniment de les àrees de jocs infantils 
7 Contractar la revisió anual dels dispositius contraincendis dels edificis municipals 
7 Contractar l’actuació d’una orquestra per la Festa major d’estiu  
7 Contractar l’actuació d’una orquestra per la Festa major d’estiu  
7 Contractar personal tècnic i de muntatge per a tasques de suport en actes culturals 
7 Concedir una autorització per instal·lar la terrassa d’un bar a la via pública 
7 Concedir una autorització per instal·lar la terrassa d’un bar a la via pública 
7 Concedir a un ciutadà drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
7 Concedir una autorització per instal·lar la terrassa d’un bar a la via pública 
7 Concedir el fraccionament en el pagament de la taxa per parades en terreny públic 
7 Autoritzar l’ocupació de la via pública d’una parada en el mercat setmanal 
7 Incoar un expedient per possible responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament 
8 Concedir a una empresa una llicència ambiental per adequació a la LIIA  
8 Concedir una llicència d’obres menors 
8 Concedir una pròrroga per finalitzar d’unes obres 
8 Contractar diverses persones dins els Plans extraordinaris d’ocupació local 
8 Autoritzar la instal·lació d’una parada de xurreria a la via pública  
9 Denegar la modificació d’una llicència d’activitat  
9 Concedir a un ciutadà drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
9 Concedir a Gas Natural SDG SA una llicència d’obres per obertura de rasa 
9 Concedir a Gas Natural SDG SA una llicència d’obres per obertura de rasa 
9 Concedir una pròrroga per finalitzar unes obres 
9 Contractar el subministrament d’un rack per al sistema de virtualització de servidors  
9 Aprovar una transferència de crèdits entre partides de l’estat de despeses del pressupost 
12 Adjudicar definitivament el contracte de revisió del Pla director de la xarxa de clavegueram 
12 Contractar una actuació musical dins la programació de l’Ateneu municipal 
12 Aprovar la factura d’arranjament de la tomba de Quico Sabaté 
12 Retornar una garantia definitiva dipositada per l’adjudicació d’un contracte  
12 Contractar un servei extraordinari de neteja per a les escoles públiques  
12 Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola bressol municipal (juny 2010) 
12 Aprovar les quotes dels usuaris del servei de teleassistència per a la gent gran 
12 Contractar un servei jurídic de manera temporal   
13 Concedir una llicència d’activitats classificades 
13 Adjudicar definitivament un contracte de direcció i coordinació de seguretat d’unes obres 
13 Adjudicar definitivament un contracte d’implantació d’un Sistema d’informació geogràfica 
13 Concedir una llicència d’entrada i sortida de vehicles 
13 Contractar una jornada d’activitats infantils  
13 Retornar una fiança per gestió de runes  
13 Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà i retirar-lo de la via pública 
14 Aprovar la concessió de bonificacions per l’ús de la deixalleria municipal 
14 Aprovar la certificació d’unes obres de construcció d’un edifici municipal 
14 Facilitar a un particular còpia dels plànols d’un edifici   
14 Encomanar la direcció d’unes obres a l’arquitecte municipal 
14 Considerar justificada una subvenció a una associació del municipi 
14 Considerar justificada una subvenció a Càrites de la parròquia de Sant Martí 
14 Contractar els treballs de reparació de fusteria d’un centre educatiu 
14 Contractar els treballs de reparació d’un vehicle municipal 
14 Aprovar la liquidació de la taxa per tancament de carrers (juny 2010) 
14 Aprovar el canvi de nom d’una parada del mercat setmanal 
14 Aprovar la liquidació d’una taxa per parada en el mercat setmanal  
14 Concedir una autorització per instal·lar la terrassa d’un bar a la via pública 
14 Concedir una autorització per instal·lar la terrassa d’un bar a la via pública 
14 Donar de baixa una autorització de venda en el mercat setmanal 
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14 Donar de baixa una autorització de venda en el mercat setmanal 
15 Concedir una llicència ambiental per instal·lar un magatzem de materials de construcció 
15 Concedir una bestreta a un funcionari de la Corporació 
15 Facilitar a un particular còpies d’un projecte d’urbanització 
15 Aprovar els preus públics especials del servei de piscina municipal 
15 Concedir una reducció de la jornada laboral per guarda legal d’un infant  
15 Acordar el reintegrament d’una subvenció pendent de justificar 
15 Ratificar i formalitzar una ordre de petició d’entrada en domicili 
15 Declarar la caducitat d’una activitat dedicada a la venda al detall 
15 Facilitar a un particular fotocòpies dels plànols d’un expedient 
16 Concedir a una treballadora un permís de compactació de lactància 
16 Facilitar a un particular còpies dels plànols d’un projecte d’obres 
16 Aprovar una relació d’obligacions reconegudes  
16 Concedir un ajornament i fraccionament en el pagament de contribucions especials 
16 Acceptar la renúncia a una llicència d’activitats  
19 Desestimar una petició de responsabilitat patrimonial 
19 Delegar les funcions d’Alcaldia durant les vacances de l’alcalde titular  
19 Tenir per desistida una sol·licitud d’obres menors 
19 Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SDG SA per obertura de cata sobre vorera 
19 Incoar un expedient d’ordre d’execució d’unes obres 
19 Aprovar el retorn dels imports d’escolarització a infants no becats 
19 Retornar un dipòsit per a la reposició d’elements urbanístics 
19 Aprovar la despesa per al subministrament d’elements de senyalització 
20 Autoritzar el canvi de titularitat d’un taller de reparació d’automòbils 
20 Autoritzar el canvi de titularitat d’un restaurant  
20 Contractar un espectacle infantil 
20 Contractar el subministrament d’eines i maquinària per a la colla de lampistes 
20 Contractar tasques de manteniment de la gespa del camp d’esports 
20 Contractar el subministrament de munició per a la Policia Local 
20 Contractar els treballs de construcció i col·locació de portes al pavelló d’esports 
20 Aprovar una liquidació del cànon de la màquina de vending del bar del camp de futbol  
20 Aprovar la transferència de crèdits entre partides de l’estat de despeses del pressupost 
20 Contractar els treballs de muntatge de taules i cadires per un sopar popular 
21 Aprovar una certificació d’obres 
21 Aprovar una certificació d’obres 
21 Aprovar la transferència de crèdits entre partides de l’estat de despeses del pressupost 
21 Retornar un dipòsit urbanístic i una fiança de runes 
22 Contractar el correfoc per la Festa major 
22 Aprovar el pagament de gratificacions a personal laboral i funcionari  
22 Considerar justificada una subvenció atorgada a Creu Roja  
22 Aprovar la nòmina de juliol del personal laboral, funcionari i polític  
22 Contractar el subministrament de dos ordinadors 
22 Aprovar la despesa per al pagament d’un complement de productivitat als treballadors 
22 Aprovar el pagament d’un complement de productivitat als treballadors  
22 Concedir una pròrroga per a la finalització d’unes obres  
22 Trametre documentació diversa sol·licitada pel grup municipal del PSC 
22 Aprovar una transferència de crèdits entre partides de l’estat de despeses del pressupost 
22 Aprovar una transferència de crèdits entre partides de l’estat de despeses del pressupost 
22 Retornar un dipòsit urbanístic i de gestió de runes 
22 Retornar un dipòsit urbanístic i de gestió de runes 
22 Retornar un dipòsit urbanístic i de gestió de runes 
22 Contractar els treballs de sonorització i il·luminació d’un concert de la Festa major 
22 Retornar un dipòsit urbanístic i de gestió de runes 
22 Contractar el subministrament de material per a les actuacions de la Festa major 
23 Atorgar beques de menjador a diversos alumnes d’escoles del municipi 
23 Aprovar inicialment el Pla especial urbanístic del catàleg de masies i cases rurals 
23 Trametre documentació diversa sol·licitada pel grup municipal del PSC 
23 Aprovar un projecte de formació en atenció a les persones  
23 Contractar el subministrament de vestuari per al personal laboral 
26 Declarar un vehicle municipal com a bé no utilitzable 
26 Contractar un curs de monitors d’activitats de lleure 
26 Delegar temporalment la signatura del director de l’Àrea d’Espai Públic 
26 Contractar espectacles i serveis per la Festa major 
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26 Mantenir la vigència del contracte d’una monitora de l’Escola bressol 
26 Aprovar una transferència de crèdits entre partides de l’estat de despeses del pressupost 
26 Acusar rebut d’una notificació del Jutjat contenciós administratiu de Barcelona 
26 Habilitar una secretària accidental durant les vacances del secretari titular  
26 Autoritzar la retirada d’un vehicle abandonat a la via pública 
26 Atorgar una llicència d’abocament amb camió cisterna 
26 Facilitar a un particular l’accés a un expedient d’activitats 
26 Contractar espectacles i serveis per la Festa major 
27 Contractar una persona dins un Pla extraordinari d’ocupació local 
27 Repartir amb l’Ajuntament de Campins el cost dels alumnes matriculats a l’Escola de música 
27 Repartir amb l’Ajuntament de Fogars el cost dels alumnes matriculats a l’Escola de música 
27 Contractar els treballs de condicionament del terreny del camp de futbol 
28 Contractar un servei de càtering per un sopar popular de Festa major 
28 Demanar auxili judicial per entrar en un domicili particular 
28 Declarar un edifici en ruïna imminent i executar-ne l’enderroc  
28 Repartir amb l’Ajuntament de Riells el cost dels alumnes matriculats a l’Escola de música 
28 Contractar el subministrament de tanques traslladables provisionals 
29 Contractar una activitat infantil dins els actes de la Festa major 
29 Aprovar una transferència de crèdits entre partides de l’estat de despeses del pressupost 
30 Atorgar ajuts a famílies amb infants escolaritzats d’entre 0 i 3 anys 
30 Contractar per emergència les obres d’enderroc d’un edifici  
30 Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola bressol municipal (juliol 2010) 
31 Aprovar la relació d’obligacions reconegudes fins el 31 de juliol de 2010 

 
 
RESOLUCIONS DICTADES PER LA REGIDORA DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL 
MES DE JULIOL DE 2010 
 
Dia Extracte 
12 Resolució proposta sanció 
12 Resolució acord incoació zona blava 
12 Resolució prop incoació 9 bis LSV 

 
 
RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES D’AGOST DE 2010 
 
Dia Extracte 
2 Aprovar el Pla de seguretat i salut d’unes obres 
2 Aprovar la pròrroga del contracte del servei d’ajuda a domicili  
2 Estimar una sol·licitud d’alta en el Padró municipal d’habitants 
3 Elevar a definitiva l’adjudicació provisional d’un contracte 
3 Concedir una llicència d’obres menors 
3 Revocar la baixa de diverses persones en el Padró municipal d’habitants  
4 Elevar a definitiva l’adjudicació provisional d’un contracte 
4 Concedir una llicència de primera ocupació d’un habitatge 
9 Contractar una persona dins un Pla extraordinari d’ocupació local 
10 Autoritzar la Policia Local per poder donar de baixa un vehicle  
10 Autoritzar la retirada d’un vehicle abandonat a la via pública 
10 Autoritzar la retirada d’un vehicle abandonat a la via pública 
11 Contractar un espectacle cultural 
11 Contractar un servei de neteja extraordinari a l’Escola bressol municipal 
13 Concedir una llicència d’obres menors 
16 Facilitar a un particular una còpia d’un projecte d’obres 
16 Ordenar el trasllat d’un vehicle abandonat a la via pública a un gestor de residus  
16 Concedir una llicència d’obres menors 
16 Concedir una llicència d’obres menors 
16 Concedir una llicència d’obres menors 
16 Autoritzar el trasllat d’un vehicle abandonat a la via pública a un gestor de residus  
16 Aprovar les liquidacions de la taxa per tancament de carrers (juliol 2010) 
17 Aprovar les liquidacions de la taxa d’ocupació de la via pública (juliol 2010) 
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18 Declarar la caducitat de diverses inscripcions en el Padró municipal d’habitants 
18 Concedir una llicència d’obres menors 
19 Facilitar a un particular una còpia d’un expedient d’obres 
20 Contractar els treballs d’impressió d’una guia educativa 
20 Concedir una llicència d’obres menors 
23 Aprovar els contractes de publicitat de l’emissora municipal de ràdio 
23 Autoritzar el trasllat d’un vehicle abandonat a la via pública a un gestor de residus  
23 Generar crèdit a les partides de l’estat de despeses del pressupost municipal de 2010 
23 Retornar un aval bancari dipositat com a garantia definitiva d’unes obres 
24 Aprovar el pagament de gratificacions al personal laboral i funcionari de l’Ajuntament 
24 Aprovar el pagament d’un complement de productivitat al personal de l’Ajuntament 
24 Aprovar la factura de despeses de l’estació depuradora d’aigües residuals (juny 2010) 
25 Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
25 Aprovar la nòmina d’agost del personal laboral, funcionari i polític  
25 Concedir una llicència d’obres menors 
25 Aprovar el Pla de seguretat i salut d’unes obres  
26 Adjudicar provisionalment un contracte d’obres d’urbanització 
27 Retornar un dipòsit urbanístic i una fiança de runes 
29 Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
30 Concedir una bestreta del salari a una treballadora municipal 
30 Fer una retenció de crèdit en el capítol I de despeses del pressupost municipal 
30 Concedir una llicència d’obres menors 
30 Aprovar la relació de despeses i interessos gestionats per l’Àrea de Comunitat 
30 Prorrogar el contracte de treball d’un tècnic mitjà per l’Àrea de Cultura 
30 Donar de baixa una llicència de gual  
31 Concedir una bestreta del salari a un treballador municipal 
31 Concedir una bestreta del salari a un treballador municipal 
31 Aprovar la relació d’obligacions reconegudes a 31 d’agost de 2010 

 
 
RESOLUCIONS DICTADES PER LA REGIDORA DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL 
MES D’AGOST DE 2010 
 
Dia Extracte 
09 Resolució acord incoació zona blava 
09 Resolució prop incoació 9 bis LSV 
09 Resolució proposta sanció 

 
 
13. DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS URGENTS DE PERSONAL 
REALITZADES PER L'ALCALDIA EN ELS MESOS DE JULIOL I AGOST DE 
2010. 
 
Durant el mesos de juliol i agost de 2010, l’Alcaldia ha procedit a la següent 
contractació de personal, dins els Plans extraordinaris d’ocupació local del Servei 
d’Ocupació de Catalunya: 
 
Juliol 2010 
 

- 3 oficials per a l’Àrea d’Espai Públic 
- 6 peons per a l’Àrea d’Espai Públic  
- 1 tècnic mitjà per a l’Àrea d’Espai Públic 
- 1 auxiliar administratiu per a l’Àrea d’Espai Públic 
- 4 informadors per a l’Àrea d’Espai Públic 
- 2 peons per a l’Àrea d’Esports 
- 2 auxiliars administratius per a l’Àrea de Comunitat 
- 1 tècnic auxiliar per a l’Oficina d’Ocupació 
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- 1 tècnic mitjà per a l’àmbit de Sostenibilitat 
- 1 tècnic mitjà per a l’Oficina de Turisme 
- 1 tècnic auxiliar per a l’àmbit d’Educació 
- 2 peons per a l’Àrea de Cultura 
- 1 tècnic mitjà per a l’Àrea d’Entorn 
- 1 tècnic auxiliar informàtic per al departament de Tecnologies de la 

Informació 
- 1 auxiliar administratiu per al departament de Tecnologies de la Informació 
- 1 tècnic mitjà per a l’Àrea de Comunicació 
- 1 tècnic auxiliar per a l’Oficina d’Ocupació 

 
Agost 2010 
 

- 1 tècnic auxiliar per a l’Àrea d’Entorn 
 

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 mesos de juliol i agost de 2010, subjectes a Plans 
extraordinaris d’ocupació local del Servei d’Ocupació de Catalunya, i la Corporació 
se’n dóna per assabentada: 
 
Juliol 2010 
 
Oficials:Lluís Mejon López, Eusebio Poyatos Redondo, Guillermo Fernández Serna 
Peons: Mohamed Banallouch, Ahmed El Omari, Carlos Angulo Vallalta, Xavier 
Barbara Sunyer, Montserrat Ruiz Olivé, Andrés Ramírez Rodríguez, Iván López 
Salguero, Juan Carlos Sánchez Almazan, Antonio Junquera Ramírez, César Galea 
Apolo 
Tècnics mitjans: Ana M. Jiménez Godino, Patricia Furelos Rodríguez, Yolanda 
Navarro Isla, Veronica García Martin, Anna Campeny Monsonís 
Auxiliars administratius: Laura Torres Soto, Eva Vera Muñoz, Montserrat Clopés 
Reales, Yolanda Monter Puerto 
Informadors: Sonia Lucena Quirós, Mohamed El Gharabaoui, Marina Vila Úbeda, 
Jordi Garrido López 
Tècnics auxiliars: Alba Serrano Pinilla, Rosa López Vall, Antonio Villalobos Oliver, 
Alejandro Martínez Juvé 
 
Agost 
 
Tècnic auxiliar: Oriol Comas Ramírez  
 
  
14. PRECS I PREGUNTES. 
 
Pregunta que formula el grup municipal del PSC. 
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 El Sr. Bueno diu que li han arribat alguns comentaris de diferents 
persones i entitats usuàries del pavelló i del camp de futbol en el sentit 
que, afortunadament, els dos equipaments tenen molta activitat i que la 
zona d’aparcament té un excés de places reservades per a autobusos, la 
qual cosa provoca problemes de mobilitat. Volem saber –diu- si és 
possible reordenar aquell espai. 
 

El Sr. alcalde pregunta si el Sr. Bueno vol fer alguna proposta o simplement ho 
posa sobre la taula. 
 
El Sr. Bueno diu que es tractaria d’estudiar com reordenar tota aquella zona  
d’aparcament des del punt de vista de la mobilitat i de la seguretat. 
 
El Sr. alcalde diu que en prenen nota. 
 
 
Preguntes que formula el grup municipal de la CUP. 
 

 El Sr. Ventura diu que en el torn de paraules abans de l’inici del Ple s’ha 
parlat d’una variant que ha d’enllaçar la sortida de l’autopista de Sant 
Celoni amb la zona del Pla de Palau. Des de la CUP i des de diferents 
moviments socials ens hem oposat a aquest projecte perquè, malgrat que 
s’ha dit que no afecta a Sant Celoni, això no és així. En l’aprovació 
definitiva del Pla territorial metropolità de Barcelona apareix grafiada una 
carretera en forma de variant que connecta la sortida de l’autopista de 
Sant Celoni amb el Pla de Palau i continua cap a la zona del Pertegàs fins 
arribar al cementiri, enllaçant amb l’altra entrada de Sant Celoni. Volem 
preguntar si l’equip de govern n’està al corrent i, si és així, què en 
pensa del projecte.  
 

El Sr. alcalde diu que l’equip de govern està d’acord amb la incorporació 
d’aquestes variants i, de fet, va presentar al·legacions al Pla territorial 
metropolità de Barcelona en relació a aquests dos vials. 
 
El Sr. Ventura diu que, si no recorda malament, a l’inici del Ple el Sr. alcalde ha 
dit que la variant només afectava el municipi de Santa Maria de Palautordera, 
quan està al corrent que també afecta a Sant Celoni. 
 
El Sr. alcalde diu que la variant afecta al municipi veí, però entenem que té un 
efecte indirecte sobre Sant Celoni. 
 
El Sr. Ventura diu que si la variant passa per la zona del Pertegàs l’efecte sobre 
el municipi de Sant Celoni no és indirecte. 
 
El Sr. alcalde diu que Sant Celoni no pot contemplar aquesta variant en el Pla 
general d’ordenació de Sant Celoni perquè no passa pel nostre territori, sinó per 
Santa Maria de Palautordera.  
 
El Sr. Ventura diu que potser no s’ha explicat prou bé. El Pla territorial 
metropolità de Barcelona és un planejament superior al Pla general d’ordenació 
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de Santa Maria de Palautordera o al de Sant Celoni. I en aquest cas, el Pla 
territorial metropolità de Barcelona grafia una variant que, com he comentat, 
surt de l’entrada de l’autopista, passa pel Pla de Palau i per la zona del Pertegàs 
fins arribar al cementiri i connectar amb la carretera C-35. Jo crec que sí que 
afecta clarament al municipi de Sant Celoni i n’hauríeu d’estar al corrent. Si no 
fos així em sorprendria molt... 
   
El Sr. alcalde diu que ja ha contestat sobre si l’equip de govern n’està o no al 
corrent. 
 
Intervé el Sr. Castaño i diu que una cosa és la variant de Santa Maria de 
Palautordera i una altra, més preocupant, és la que ha dit el regidor de la CUP. 
Jo pregunto si l’equip de govern està al corrent d’aquesta variant que passa pel 
Pertegàs i per darrera del cementiri. El Sr. alcalde només ha contestat al tema 
de la variant que afecta a Santa Maria de Palautordera, però no ha contesta al 
que afecta al nostre terme municipal. Demanaria si aquesta altra variant també 
està grafiada en el Pla territorial metropolità de Barcelona i si s’han presentat 
al·legacions al respecte.  
 
El Sr. alcalde diu que passarà als grups municipals les al·legacions que s’han 
presentat. Suposo –diu- que tots teniu accés al Pla territorial metropolità de 
Barcelona i el podreu veure. 
 
Intervé la Sra. Vinyets i diu que el grup municipal de la CUP no està d’acord amb 
el Pla territorial metropolità de Barcelona i, per aquest motiu, vam presentar 
al·legacions en el termini d’exposició pública de l’expedient.  
 
 

 Segurament, -diu la Sra. Vinyets- la intervenció del grup municipal de la 
CUP en el Ple d’avui no ha estat massa activa, bàsicament per la temàtica 
de les propostes que es portaven a aprovació (projectes d’obres, 
sobretot). Però tenint en compte que acabem de sortir d’una vaga 
general i atès que cada vegada es detecta un major número de persones 
sense sostre i amb mancances alimentàries, trobem a faltar una mica 
més de contingut social en els punts de l’ordre del dia dels Plens. Per 
això, davant d’aquesta constatació visual (és una realitat que es percep al 
carrer) i de parlar amb alguna d’aquestes persones necessitades 
(especialment gent gran), volem saber si l’Ajuntament està 
realitzant un recompte de les persones que es troben en situació 
de fragilitat econòmica i si s’ha previst algun tipus de mesures o 
d’actuacions concretes per intentar pal·liar aquestes situacions de 
fragilitat econòmica de la millor manera que estigui a l’abast del 
municipi. 
 

El Sr. alcalde diu que la gran majoria de la gent que es troba en aquesta situació 
acudeix als Serveis Socials municipals, i són ells qui analitzen la problemàtica 
particular de cada cas i busquen les solucions més adequades. En el pressupost 
aprovat de 2010 hi ha diverses partides econòmiques destinades a donar 
resposta a les urgències socials que es puguin presentar. Des d’aquest punt de 
vista, com a equip de govern, no hi posem límit: si a nivell pressupostari aquests 
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recursos econòmics s’esgoten, buscarem la manera d’habilitar una nova partida 
per donar resposta a les necessitats socials i, si cal, i deixar de fer alguna altra 
cosa. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22:45 hores i 
s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en dono fe. 

 
L’alcalde          El secretari 

 


