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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 

DEL DIA 3 DE NOVEMBRE DE 2010 
 

 
 
Identificació de la sessió 
 
Data: 3 de novembre de 2010  
Horari d’inici: 21:05 h 
Hora de finalització: 21:45 h 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
Assistents 
 
President: Francesc Deulofeu Fontanillas  CiU 
Regidors/es: 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 
 
Excusa la seva assistència el regidor del grup municipal de CiU, Sr. Jordi Cuminal 
Roquet. 

 
Ordre del dia 
 
1. Sorteig de les persones que han de formar part de les meses electorals, tan 

els titulars com els seus suplents, en les Eleccions al Parlament de Catalunya 
de 28 de novembre de 2010. 

2. Aprovació, si s’escau, de l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Celoni a la Xarxa 
Europea de Territoris Surers (RETECORK). 

3. Aprovació, si s’escau, de la concertació d’una operació de préstec. 
4. Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació de les Ordenances fiscals 

per a l’exercici de 2011 i següents. 
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~~~~~~~~~~ 
 
 
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. Com que no sabem si es farà un altre Ple abans de les Eleccions al 
Parlament de Catalunya del proper 28 de novembre, i com que falten tribunes 
per donar a conèixer la tasca feta i no tenim els recursos econòmics dels qui no 
són independentistes, ni de dretes, ni dels que volen el canvi al preu que sigui, 
és un bon moment per exposar públicament en aquest fòrum polític un resum de 
la feina feta per ERC en el si del tripartit per tal de transformar el país. Si 
comparem les dades del que hi havia l'any 2003 i el que hi ha ara, tenim la 
següent estadística. Demano perdó pel to de míting i per la quantitat de xifres 
que donaré, però algú ho havia de dir. 

- Recursos destinats al món local (PUOSC): 2000-2003: 277M€ / 2008-2012: 
735 M€ (+165%). 

- Població amb cobertura de mossos i mosses d'esquadra: 2003: 2 milions 
d'habitants / 2009: 7,37 milions d'habitants (+265%). 

- Professorat de l'escola pública: 2003: 52.157 / 2010: 73.231 (+40%). 
- Convenis cooperació al desenvolupament amb les NNUU: 2003: 1 / 2009: 12. 
- Persones que reben prestacions per cura de gent gran no professional: 2003: 

0 / 2009: 60.000. 
- Cursos de català: 2003: 2.616 / 2009: 4.860 (+86 %). 
- Joves que accedeixen cada dia a un nou habitatge a través de la Xarxa de 

borses joves d'habitatge: 2003: 6 / 2009: 11 (+50%). 
- Nuclis de població de més de 50 habitants amb banda ampla: 2003: 1.009 / 

2009: 2.088 (+107%). 
- Incentius R+D: 2003: 2,2 M€ / 2009: 60,7 M€ (+2.559%). 
- Federacions esportives catalanes: 2003: 4 / 2009: 20 (+400%). 
- Recursos per a la infància en risc: 2003: 68 M€ / 2009: 150 M€ (+118%). 
- Serveis d'assessorament a les dones (SIAD): 2003: 0 / 2009: 84. 
- Traduccions d'autors catalans a altres llengües (Institut Ramon Llull): 2003: 

44 / 2009: 96 (+118%). 
- Persones en llista d'espera a la sanitat pública: 2003: 66.567 / 2009: 50.232 

(-26%). 
- Import de les exportacions fora de l'Estat espanyol: 2003: 32.276 M€ / 2009: 

60.425 (+38%). 
- Pactes Nacionals: per l'Educació, per la Recerca, per la Innovació, per la 

Immigració, per l'Habitatge i per les Infraestructures. 
- Entitats: Oficina Antifrau. 
- Lleis: d'Acollida, del Cinema, de l'Impost de Successions, de Consultes, de 

Serveis Socials, etc. 

I tot això només amb un 14% dels vots i amb 21 diputats. Si n'haguéssim tret 
68 ara ja tindríem la independència. Imaginem-nos què podria fer ERC, un partit 
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independentista i d’esquerres, si incrementés la seva presència al nostre 
Parlament en les properes eleccions.  

Abans de parlar dels punts de l’ordre del dia del Ple, voldríem comentar una 
activitat que fa l'Ajuntament de Sant Celoni d'ençà d'una colla d'anys per ajudar 
les poblacions necessitades de l'Àfrica. ERC no només ho troba bé, sinó que creu 
que s'haurien d'incrementar aquestes ajudes. El que no ens sembla bé, però, és 
que el govern municipal consideri necessari anar personalment a aquests països 
per comprovar com s'està gestionant l’ajut. Ni quan el nostre partit estava a 
l'oposició, ni quan estava al govern, mai cap regidor d'ERC no va anar al 
continent africà. Continuem creient, com ja vam dir aleshores, que els diners de 
la nostra ciutadania que administra l'Ajuntament no s’han de destinar a pagar 
viatges, sinó a incrementar l'aportació que es destina a les ajudes. I si cal 
comprovar els resultats d'aquest projecte, es pot fer d'altres maneres que no 
sigui anar-hi personalment. 

Respecte dels punts de l'ordre del dia: 

- Punt 2, adhesió a la Xarxa Europea de Territoris Surers: caldria votar 
afirmativament perquè el Montseny i el Montnegre són zones forestals amb 
abundància d’alzines sureres i creiem que és bo formar part d’aquesta xarxa 
internacional. 

- Punt 3, operació de préstec: com ja hem dit en diverses ocasions, cal votar 
afirmativament la sol·licitud de préstecs quan no es disposen de diners per fer 
front a despeses imprescindibles.  

- Punt 4, modificació de les Ordenances fiscals per al següent exercici, des de 
sempre ERC ha cregut que les Ordenances fiscals són una bona font de 
finançament municipal i cal que s'apugin com ho fa el cost de la vida, però 
tampoc més. Si la ciutadania demana més serveis, també és lògic que n'hagi 
d'assumir el cost. La demagògia d'algunes forces polítiques d'abaixar els 
impostos i augmentar els serveis, a més de ser un engany, és completament 
impossible –conclou el Sr. Rubiralta-. >> 

 
 

~~~~~~~~~~ 
 
 
A continuació, pren la paraula la Sra. Purificación Martín Campos, veïna de la 
urbanització Boscos del Montnegre, i diu, en castellà: 
 
<< He decidido estar presente en cada Pleno municipal porque creo que es la 
única forma de que ustedes se enteren de que sólo en la urbanización Boscos del 
Montnegre vivimos casi 400 personas. Si tenemos nuestra casa ahí es porque en 
la época en que se vendieron esas parcelas CiU, partido que gobernaba 
entonces, dio su autorización para que así fuera y porque después el PSC ha 
permitido que se construyan casas tapándose los ojos y los oídos, como están 
haciendo todos ustedes ahora con la urbanización Cal Batlle. 
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Bien, vuelvo a pedirles que cumplan con la ley y construyan una segunda salida 
en Boscos del Montnegre, ya que creo firmemente que se dan todas las 
circunstancias para poder hacerla. Sólo falta la voluntad política para llevar a 
cabo el trabajo de reunir a las personas interesadas, informarlas y, si aceptan, 
poner a trabajar a sus técnicos y encontrar la solución, que, créanme, la hay. 
 
Pero junto con este recordatorio, el motivo de mi presencia hoy es que se me 
permita hacer un seguimiento de la subvención que la Generalitat de Catalunya 
ha concedido a la urbanización Boscos del Montnegre. Me gustaría saber 
exactamente a qué se dedica ese dinero, para que no me pase como con los 
16.000 € que Coperfil SA dio a los socialistas para obras sociales y nunca he 
sabido que se ha hecho con ellos, o con los 35.000 € que la Sra. Lechuga me 
explicó que se habían aprobado para instalar un sistema de alarma química en la 
zona del Montnegre. Por lo anterior dicho y amparándome en el artículo 23 de la 
Constitución, que yo interpreto que me da derecho a participar en los asuntos 
públicos, pido que se me informe detalladamente y por escrito del destino y de la 
cuantía de cada partida de esta subvención. >> 
 
El Sr. alcalde diu que l’equip de govern recull la demanda de la Sra. Martín. Cal, 
però, que ho sol·liciti per escrit i se li donarà trasllat de la informació sol·licitada 
–diu-. Val a dir que properament es portarà al Ple un punt relacionat 
precisament amb aquesta subvenció. 
 
 

~~~~~~~~~~ 
 
 
Després d’aquestes intervencions, i atès que ningú més vol fer ús de la paraula, 
es dóna inici a la sessió del Ple. 
 
 
1. SORTEIG DE LES PERSONES QUE HAN DE FORMAR PART DE LES 
MESES ELECTORALS EN LES PROPERES ELECCIONS AL PARLAMENT DE 
CATALUNYA CONVOCADES PER AL DIA 28 DE NOVEMBRE DE 2010. 
 
Per Decret 132/2010, de 4 d’octubre, del President de la Generalitat de 
Catalunya (publicat al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya número 5728 
de 5 d’octubre de 2010), s’han convocat Eleccions al Parlament de Catalunya 
que s’hauran de celebrar el diumenge 28 de novembre d’enguany. 
 
De conformitat amb allò que disposa l’article 26.4 de la Llei Orgànica 5/1985, de 
19 de juny, del règim electoral general, els Ajuntaments han de procedir entre 
els dies 30 d’octubre i 3 de novembre de 2010 al sorteig de les persones que 
formaran part de les meses electorals i que estaran encarregades de recollir els 
vots emesos pels electors i d’escrutar el contingut de les urnes un cop conclosa 
la votació.  
 
Els membres de les meses electorals i els seus suplents han de ser triats d’entre 
totes els persones incloses al cens electoral, que compleixin els requisits mínims 
establerts per l’article 26.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim 
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electoral general, és a dir, els que siguin majors de 18 anys i menors de 65 
anys, que sàpiguen llegir i escriure per a ser triats com a vocals, i que estiguin 
en possessió del títol de batxiller per a ser triats com a presidents.   
 
De conformitat amb l’anterior, és procedent que el Ple de la corporació efectuï el 
sorteig de les persones que seran membres de les meses electorals, tant els 
titulars com els seus suplents. 
 
Per tot això, a proposta de l’Alcaldia, per unanimitat dels 16 regidors presents, el  
Ple municipal ACORDA: 
  
1. Efectuar el sorteig de les persones que el proper 28 de novembre de 2010, 
amb motiu de les Eleccions al Parlament de Catalunya, seran membres de les 
meses electorals, tant els titulars com els seus suplents, d’entre les persones 
que estiguin inscrites al cens electoral i que reuneixin els requisits establerts a 
l’article 26.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral 
general. 
 
2. Notificar els resultats del sorteig als interessats dins els propers 3 dies 
naturals, per al seu coneixement i als efectes oportuns. 
  
3. Facultar l’Alcaldia per a la designació, si és necessari, de les persones que 
hauran de substituir alguns dels designats, en el cas de presentar excuses i ser 
acceptades per la Junta Electoral de Zona 
 
 

~~~~~~~~~~ 
 
 
Adoptats aquests acords es procedeix a efectuar el sorteig públic de manera 
automàtica, a través del programa informàtic ELECTOR, dissenyat per l’empresa 
SPAI Gestió de Serveis Integrals i Sistemes d’Informació SL, per facilitar les 
tasques del procés electoral. 
 
Prèviament en el programa s’han introduït les dades del cens electoral, 
facilitades per l’Institut Nacional d’Estadística, tancat a dia 1 de setembre de 
2010, que inclou tots els moviments esdevinguts al Padró municipal d’habitants 
fins al dia 31 de juliol de 2010 i comunicats per l’Ajuntament en el passat mes 
d’agost. 
  
Abans d’iniciar el sorteig s’introdueixen els requisits d’edat i nivell d’estudis que 
han d’acomplir les persones seleccionades per ser nomenats vocals i/o 
presidents d’una mesa electoral. 
  
Introduïts aquests paràmetres, es procedeix a efectuar el sorteig d’acord amb les 
instruccions del programa ELECTOR, de manera que la designació dels càrrecs de 
presidents i vocals i dels seus suplents, que han de formar part de les meses 
electorals a constituir el proper diumenge 28 de novembre, recau en les 
persones que a continuació s’expressen: 
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DIST SECC MESA CÀRREC NIF NOM COGNOM1 COGNOM2 

1 1 A P 52167151T GEMMA CASSA VINARDELL 
1 1 A PS1 28725901M MARIA TERESA FLOR DE LA BEATO 
1 1 A PS2 33929760E GLORIA ALTES MORERA 
1 1 A V1 40957765D ANTONI ARENAS FRADERA 
1 1 A V1S1 46362740F FRANCESC CABRA JUHE 
1 1 A V1S2 44004304Z JORDI COLLET CABRE 
1 1 A V2 47625974N JOSEP BENITO GRANELL 
1 1 A V2S1 52167152R JORDI CASSA VINARDELL 
1 1 A V2S2 47723379N MARIA DELGADO NUALART 
1 1 B P 35049489L ANNA MUNTASELL MISSE 
1 1 B PS1 77099394J ELENA RICO MARTINEZ 
1 1 B PS2 47733822J ENRIQUE A. TELLERIA ALEGRETI 
1 1 B V1 77619126Z HELENA LLOVERA ROURA 
1 1 B V1S1 48178562W DIRCEU JAIME MONTECE MOGRO 
1 1 B V1S2 38858888C ANDREA A. PALMA TORREJON 
1 1 B V2 52164384Q ANNABEL MASFERRER MESA 
1 1 B V2S1 77099486J MARIA AMPARO NAVARTA RECIO 
1 1 B V2S2 43416095F TOMAS PLEGUEZUELOS RAMIRO 
1 2 A P 38101700S MARIA ANGELES BORDETAS DELGADO 
1 2 A PS1 21689338Q VICTOR DOMENECH CARBONELL 
1 2 A PS2 77295349P GLORIA AMADO SERES 
1 2 A V1 77529533Y MARIA CARMEN ALPAÑEZ HARO 
1 2 A V1S1 43406404E MARIA ROSARIO BARRERA BRONCHAL 
1 2 A V1S2 38847330P BERNAT CAPARROS POU 
1 2 A V2 38093162X JOSEP ARDEVOL SOLA 
1 2 A V2S1 52141751S JUDIT BOIX DEUMAL 
1 2 A V2S2 33940371F ROSER CLAPES PRAT 
1 2 B P 77525666A MARIA CARME LLEONART VILA 
1 2 B PS1 40993615W JANA NAUGUET JULIÀ 
1 2 B PS2 77618987J JOAN ALBERT LAGARDA SALAZAR 
1 2 B V1 46803816N DANIEL GARCIA VILLEGAS 
1 2 B V1S1 35026913Y MANEL ISLA PEREZ 
1 2 B V1S2 35080519E MONTSERRAT MARIN SANCHEZ 
1 2 B V2 43689862M MIREIA GONZALEZ JIMENEZ 
1 2 B V2S1 46347978B MARC LAIRISA ARIAS 
1 2 B V2S2 77610004T SALVADOR MAS REBOLLEDA 
1 2 C P 37662333V ANGEL PUJOL FORN 
1 2 C PS1 52155807H IBAN SILVEIRA SANCHEZ 
1 2 C PS2 37669373L JOSEP MARIA PASQUAL ARENAS 
1 2 C V1 46729453P GEMMA PASCUAL CERVERA 
1 2 C V1S1 40967692T RAMON MATIES PUIG OLLER 
1 2 C V1S2 77318033Z EDUARD ROVIRA BONET 
1 2 C V2 39657066Y MARGARITA PEREZ VALLES 
1 2 C V2S1 53120132E ANDREU RENAU AMADO 
1 2 C V2S2 46769937N ALBERT SANCHEZ MATEO 
1 3 A P 26192290M JUAN AGUSTIN CAÑETE MESA 
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1 3 A PS1 36501146P INMACULADA FERNANDEZ BELLAVISTA 
1 3 A PS2 46012127Y GABRIEL BONACHERA MONTES 
1 3 A V1 46712743L MARCOS ALVAREZ LOSADA 
1 3 A V1S1 40984906X JOSEP BLAS PRAT 
1 3 A V1S2 77529469B M. CARME CLOPES COLL 
1 3 A V2 77894398E JOAQUIMA AULADELL PASCUAL 
1 3 A V2S1 21762384Z JOSE LUIS CAMPOY ALONSO 
1 3 A V2S2 53128949F LAURA CORTINA PASCUAL 
1 3 B P 52163139J RAFAEL JIMENEZ MARTIN 
1 3 B PS1 52169421Q RUBEN MORALES ORTIGOSA 
1 3 B PS2 52274923V MARIA TERESA GORDILLO CRUZ 
1 3 B V1 47813004Y JAVIER GARCIA HIGUERUELO 
1 3 B V1S1 36505954D DANIEL GUEVARA ARRIAGA 
1 3 B V1S2 40997215Z RAMON URBANO LAVADO PULIDO 
1 3 B V2 47628771A RAMON GISBERT CURTO 
1 3 B V2S1 46989831A DEME EPISSEO INONGO LOMBE 
1 3 B V2S2 52155776X MARIA MACIAS PACHECO 
1 3 C P 46338741C MARIA TERESA RODRIGO CARRERAS 
1 3 C PS1 40347704T VANESA TORRES RODRIGUEZ 
1 3 C PS2 52167954K ESTER PRADOS VALDERAS 
1 3 C V1 35054503L M DOLORES PASCUAL TORNE 
1 3 C V1S1 35090261N PERE POU MONRABA 
1 3 C V1S2 77116120H BELEN RODRIGUEZ AGUILAR 
1 3 C V2 25675531X JOSE GABRIEL PEREZ RECIO 
1 3 C V2S1 53088755V ALBERTO RAMIREZ PANTANO 
1 3 C V2S2 38827149K ROSALIA ROMERO VEGA 
1 4 A P 36506768H JOSE MARIA CLAPES TERUEL 
1 4 A PS1 77295283B JOSE AMAT PRAT 
1 4 A PS2 77107226W JOAN DOU COSTA 
1 4 A V1 21670248Q NURIA BRIET GARCIA 
1 4 A V1S1 47806324L JOSE MANUEL GOMEZ MARTIN 
1 4 A V1S2 36517736S CARLES CLOPES CELADES 
1 4 A V2 46066360M SORAYA CHACON IVANCO 
1 4 A V2S1 38553984G YOLANDA ARMERO MARQUEZ 
1 4 A V2S2 77527917T MERCEDES FUNOLLET BARNEDAS 
1 4 B P 77099499A JOSE RAMIREZ FERNANDEZ 
1 4 B PS1 53120798K ANTONIO JESUS LOPEZ PALOMARES 
1 4 B PS2 47819808W LUISA MARIELA RODRIGUEZ FERNANDEZ 
1 4 B V1 43687656F IVAN MARQUEZ SANCHEZ 
1 4 B V1S1 43542889W MARIA TERESA RODRIGUEZ LOJO 
1 4 B V1S2 77099008H LUISA MASSANA MORON 
1 4 B V2 36924362R MARAVILLAS ORTEGA GARCIA 
1 4 B V2S1 25121885C JOSEP TRO MERINO 
1 4 B V2S2 45825087W LAIA ORTIZ SILVESTRE 
1 5 A P 43532876V MARIA DEL MAR CARRASCO ORTEGA 
1 5 A PS1 53123262R NOELIA GALAN MESAS 
1 5 A PS2 36482777Q MONTSERRAT LOPEZ SANCHEZ 
1 5 A V1 46325798A JAVIER ALMA MENDEZ 
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1 5 A V1S1 53127505N SALVADOR BERNAD MARIN 

1 5 A 
V1S2 47978537P 

EDGAR 
EDUARDO CEPEDA CALDERON 

1 5 A V2 43402789H FERNANDO ARGUDO MORATA 
1 5 A V2S1 36905726H JOSE M. CALAF RABELL 
1 5 A V2S2 40345902S SANDRA CUADROS PEREZ 
1 5 B P 77603529B JESUS PACHECO JULIA 
1 5 B PS1 38097462D BEATRIZ RUIZ CORDERO 
1 5 B PS2 53126365E JOAN XAUBET ROVIRA 
1 5 B V1 40304937J FRANCISCO MARMOLEJO ROLDAN 
1 5 B V1S1 73181895N JULIA MONCLUS CASTRO 
1 5 B V1S2 47705693J AIDA ORBEA VENTURA 
1 5 B V2 35107102V JOSEFA MAS SALVAÑA 
1 5 B V2S1 47707531B EVA MARIA MORON FUSTER 
1 5 B V2S2 45537849B IRENE PASCUAL MORON 
1 6 A P 48174811T CARLOS M. ESTEVEZ GUERRA 
1 6 A PS1 37671521M TERESA AYATS TERRADAS 
1 6 A PS2 35067548T MERCE GARCIA GONZALO 
1 6 A V1 77529977J M. ANGUSTIAS ANGUITA ORTEGA 
1 6 A V1S1 77612062B MARTA CASADEVALL FONOLLET 
1 6 A V1S2 77271512E JAUME FALGUERA BAGUE 
1 6 A V2 43504582J ANGELINA BALADO NAVARRO 
1 6 A V2S1 77296971C NURIA COMELLAS TORNDELACREU 
1 6 A V2S2 77317930A JOSE LUIS GARCIA ALTOZANO 
1 6 B P 43678996H JOSE PUJOL MARLET 
1 6 B PS1 37632496B MARCEL LI MARTINEZ GOU 
1 6 B PS2 52164063V SANDRA SANCHEZ DOMINGO 
1 6 B V1 35106247J JOSE LUQUE ZORRILLA 
1 6 B V1S1 38124634H JORDI MONCLUS PAGES 
1 6 B V1S2 77099310K ANTONIO PIE PANAREDA 
1 6 B V2 46464771X ROGER MARTINEZ GROS 
1 6 B V2S1 77295297W CARLOS NIETO ALMENDROS 
1 6 B V2S2 37666102Z CARME PUIGGALI RODRIGUEZ 
1 7 A P 46719383N NEUS CUSACHS PEREZ 
1 7 A PS1 30190355A JOSEFA A. ALMENA LOPEZ 
1 7 A PS2 77614975A JUAN DUSET TUBAU 
1 7 A V1 46750015P GEMMA ARENAS BAUTISTA 
1 7 A V1S1 53124384L EVA CAMPENY CUMINAL 
1 7 A V1S2 52163539E OSCAR DIAZ SALA 
1 7 A V2 28693311Y JUANA BARRIOS GARCIA 
1 7 A V2S1 36478307P JAIME CLADELLAS BACHS 
1 7 A V2S2 53121066J GEMMA FERNANDEZ MONTECINO 
1 7 B P 47700496Z CRISTINA PACHECO JULIA 
1 7 B PS1 46050961Q JORGE SUBIRANA CHAVES 
1 7 B PS2 46713513F ISAAC MORGADE TOLEDO 
1 7 B V1 46699723V ANGEL LLAMAS GALLEGO 
1 7 B V1S1 46619760W BEGOÑA MORA RODRIGUEZ 
1 7 B V1S2 52195101M JESUS PEREZ BENITEZ 
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1 7 B V2 52915925D JOSE ANTONIO MARTINEZ GIL 
1 7 B V2S1 45826500N JAVIER NOLASCO RACAJ 
1 7 B V2S2 53122578F SUSANA RAMIREZ CRESPO 
1 8 A P 38097794L XAVIER COLLET CABRE 
1 8 A PS1 77616810K JOSEP ANGLADA POCURULL 
1 8 A PS2 36526815D ORIOL CRUELLS PARES 
1 8 A V1 53120524T RAQUEL ASUNCION CABEZUDO 
1 8 A V1S1 24742058S MANOLI CASTILLO GARRIDO 
1 8 A V1S2 77529983L PAQUITA FONTANE PASCUAL 
1 8 A V2 52164241B MIQUEL BORRELL MOLINS 
1 8 A V2S1 72529392L M. PILAR DALIA CARDEÑOSA 
1 8 A V2S2 35033969R ANNA MARIA GIMENO DEULOFEU 
1 8 B P 77609837V VICENC PASCUAL POU 
1 8 B PS1 46623691T MARIA CARMEN SUAREZ VAZQUEZ 
1 8 B PS2 36572943E YOLANDA MONTER PUERTO 
1 8 B V1 40990475J ALBERTO MACIAS MACARRO 
1 8 B V1S1 47708234R GEORGINA NOGUES MOLINA 
1 8 B V1S2 52152014C FRANCISCO J. RETAMERO GONZALEZ 
1 8 B V2 79304511M SILVIA MENDOZA EXPOSITO 
1 8 B V2S1 53072743J RUTH PEREZ LOPEZ 
1 8 B V2S2 43529860Z RAQUEL RUE OJEDA 
2 1 A P 46063901F ROGER F. GIMENEZ ARCOS 
2 1 A PS1 52160071G RAUL PEREZ BELGRANO 
2 1 A PS2 33928005S JAVIER ALOY MAS 
2 1 A V1 14268346C VANESA ARIAS RAPELA 
2 1 A V1S1 36507184C PROVIDENCIA CREUS GUARDIOLA 
2 1 A V1S2 38799654B CONSUELO GOMEZ AYALA 
2 1 A V2 52164882P JORDI BRU CAMPUZANO 
2 1 A V2S1 10020619W FEDERICO FERNANDEZ CHIMENO 
2 1 A V2S2 46601281S MANUEL HERA DE LA POZO 
2 1 B P 52274323S M. CARMEN GIRONA AMORES 
2 1 B PS1 37355948S JESUS SANCHEZ CASO 
2 1 B PS2 77318194Z CARLES GALCERAN ALMIRON 
2 1 B V1 38851187R CLARA ARTERO NUALART 
2 1 B V1S1 77616847N GERMAN FOLGADO RODRIGUEZ 
2 1 B V1S2 35102148P ALBERTO D. LUCIANO RAMIREZ 
2 1 B V2 38819502X RICARDO CASAS JANSA 
2 1 B V2S1 77609923B JORGE GASPAR ZARALLO 
2 1 B V2S2 36507449D MARIA ISABEL MORA MARTINEZ 

 
P = president 
PS1 = primer suplent de president 
PS2 = segon suplent de president 
V1 = primer vocal 
V1S1 = primer suplent de primer vocal 
V1S2 = segon suplent de primer vocal 
V2 = segon vocal 
V2S1 = primer suplent de segon vocal 
V2S2 = segon suplent de segon vocal 
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2. APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI A LA 
XARXA EUROPEA DE TERRITORIS SURERS (RETECORK). 

Intervé el Sr. alcalde i explica que RETECORK és una agrupació de municipis i 
d’entitats supramunicipals de diferents països europeus que té com a finalitat 
treballar per la difusió i la utilització del suro en les seves diferents formes. Hem 
considerat –diu- que seria interessant que Sant Celoni s’incorporés a aquesta 
xarxa, atesa la nostra història com a municipi amb una important indústria de 
taps de suro i d’explotació dels boscos que ens envolten. 
 
Després d’aquesta intervenció i atès que 
 
El dia 20 d’abril de 2007, en assemblea de diferents municipis, comarques, 
Diputacions i altres ens de l’Estat espanyol, França, Itàlia i Portugal, es va 
acordar constituir la Xarxa Europea de Territoris Surers, denominada amb les 
sigles RETECORK, així com l’aprovació dels Estatuts reguladors del funcionament 
i organització de l’esmentada xarxa, que té per objectiu representar i defensar 
els interessos de les col·lectivitats territorials amb presència al sector del suro, 
així com la difusió i posada en valor del llegat cultural i patrimonial de les 
activitats sureres dels nostres territoris, i preveu un ampli ventall d’activitats. 
 
És intenció de l’Ajuntament de Sant Celoni, municipi que té una llarga tradició en 
les activitats relacionades amb el bosc, formar part d’aquesta xarxa d’àmbit 
europeu amb l’objectiu de construir, des del món local, una plataforma per a la 
promoció i el desenvolupament de les comunitats tradicionalment vinculades al 
món del suro. 
 
Vistos els Estatuts de Retecork i els informes de l’Àrea de Cultura i de Secretaria 
emesos a l’efecte, 
 
A proposta de l’Alcaldia, i previ dictamen de la Comissió informativa de Serveis 
Comunitaris, per unanimitat dels 16 regidors presents, el Ple municipal 
ACORDA: 
 
1. L’Adhesió de l’Ajuntament de Sant Celoni a la Xarxa Europea de Territoris 
Surers, denominada amb les sigles RETECORK, amb seu social a Palafrugell, amb 
efectes econòmics i administratius del dia 1 de gener de 2011. 
 
2. Acceptar expressament els Estatuts pels quals es regeix. 
 
3. Establir com a previsió de quota anual de l’Ajuntament de Sant Celoni a 
RETECORK l’import de 1.500 €. 
 
4. Designar l’alcalde Sr. Francesc Deulofeu i Fontanillas, o regidor o regidora en 
qui delegui, com a representant de l’Ajuntament de Sant Celoni a RETECORK. 
 
5. Notificar aquest acord a la Comissió Executiva de RETECORK als efectes de 
tramitar l’efectivitat de l’adhesió. 
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6. Facultar el Sr. alcalde tan àmpliament com en Dret sigui necessari per a la 
efectivitat i execució d’aquest acord.  
 
 
3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE 
PRÉSTEC. 
 
El Sr. Mas explica que es proposa al Ple la concertació d’una operació de préstec 
a llarg termini per un import d’1.303.814,96 €, per al finançament de diverses 
inversions contemplades en el pressupost de 2010. 
 
Intervé el Sr. Ventura per comentar dues qüestions. En primer lloc –diu-, si no 
m’equivoco, l’endeutament de l’Ajuntament de Sant Celoni ascendeix a 16 
milions d’euros aproximadament, equivalent al 93,58% dels ingressos corrents 
del pressupost de 2009. Per això, si no canvia la política econòmica del Govern 
central de limitar l’endeutament de les Administracions Locals, l’any vinent no 
ens podrem endeutar més. D’altra banda, veiem que només s’ha presentat 
l’oferta de préstec d’una única entitat bancària. Voldríem conèixer per quins 
motius això és així: és per què no es concedeixen préstecs? O per què els bancs 
i caixes són reticents davant el nostre endeutament?  
 
El Sr. Mas diu que, certament, costa que es concedeixin préstecs a llarg termini,  
malgrat que moltes entitats bancàries estarien disposades a concedir-nos 1 milió 
d’euros a curt termini. La política bancària ha canviat i les entitats es resisteixen 
a deixar diners a més de 10 anys. Nosaltres volíem un préstec a 15 anys i la 
Caixa d’Estalvis Laietana (entitat bancària amb la que més treballem) no va tenir 
cap problema per fer-nos una oferta. Cada vegada, però, costa més que els 
bancs i les caixes concedeixin préstecs de més d’1 milió d’euros a llarg termini, i 
no és per causa de la nostra solvència, sinó perquè han canviat els criteris a 
l’hora de concedir préstecs i hipoteques.  
 
El Sr. Castaño diu que el grup municipal socialista ha discrepat amb l’equip de 
govern en temes com ara les infraestructures que Sant Celoni necessita o quin 
ha de ser el creixement del municipi, però en matèria econòmica sempre han 
intentat arribar a un acord. En aquest cas, -diu- creiem que és del tot necessària 
la concertació d’aquest crèdit perquè ha de fer possible les inversions previstes 
en el pressupost de 2010, amb les que nosaltres vam estar d’acord perquè 
considerem que són bones per al municipi. Votarem, doncs, a favor de la 
proposta. 
 
El Sr. Ventura diu que el grup municipal de la CUP també votarà favorablement 
la proposta ja que en el darrer Ple –diu- vam votar a favor de la modificació de 
crèdit. L’únic que volíem era resoldre alguns interrogants que ens van sorgir tot 
revisant l’expedient. 
 
Després d’aquestes intervencions i  
 
Vist l'expedient instruït per a la concertació d’una operació de préstec amb Caixa 
Laietana d’import 1.303.814,96 €, per finançar inversions previstes en el 
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pressupost de la Corporació per a 2010 i en la modificació de crèdit aprovada pel 
Ple de l’Ajuntament de 7 d’octubre de 2010. 
 
Atès que s’ha demanat oferta a totes les entitats de la vila per aquesta operació i 
l’única oferta presentada va ser la de l’entitat Caixa d’Estalvis Laietana. 
 
Atès que l’Ajuntament de Sant Celoni durant l’any 2010 ha acordat la signatura 
dels préstecs següents, tots ells per al finançament de les inversions previstes en el 
pressupost de la Corporació definitivament aprovat per a 2010: 
 

• Caixa Catalunya (PCL Diputació de Barcelona):  587.000,00 € (dels quals la 
Diputació ha concedit una subvenció de 81.794,92 € per a l’amortització 
anticipada del mateix) 

• Caixa de Crèdit de Cooperació Local de la Diputació de Barcelona: 150.000 
€ (a tipus d’interès zero) 

• Banco Bilbao Vizcaya Argentaria: 900.463,19 € (préstec a mig termini)  
 
Vist l’informe a l’efecte emès per l’interventor accidental. 
 
A proposta del regidor d’Economia, i previ dictamen de la Comissió informativa de 
Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 16 regidors presents, el Ple municipal 
ACORDA: 
 
1. Aprovar la signatura d'un préstec amb Caixa d’Estalvis Laietana per import de 
1.303.814,96 € per al finançament de les inversions previstes en el pressupost 
de la Corporació per a 2010, d’acord amb les condicions següents: 
 
Tipus d’interès:  Euribor 1 any + 2,50% 
Comissió obertura: 0,75% 
Comissió cancel·lació: 0%. 
Termini:  15 anys (incloent 2 anys de carència) 
 
2. Acceptar la minuta del préstec presentada per Caixa d’Estalvis Laietana. 
 
3. Notificar aquesta operació de préstec a la Direcció General de Política Financera 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
4. APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LES 
ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI DE 2011 I SEGÜENTS. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas per explicar les qüestions més destacables de la 
proposta de modificació de les Ordenances fiscals per al 2011 que avui es porta 
a consideració del Ple. En primer lloc –diu- voldria destacar que continuem 
immersos en una situació de crisi econòmica general. Les dades de l’atur que 
avui s’han publicat continuen deixant palès que la situació encara està lluny de 
remuntar. D’altra banda, la perspectiva d’ingressos dels Ajuntaments per al 2011 
no és gaire millor que la d’aquests últims anys. Portem tres anys dient-ho, però 
és que cada exercici any anem a pitjor. En el 2011 l’Ajuntament de Sant Celoni 
ingressarà, en conjunt, uns 200.000 € menys del Govern central, com a 
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conseqüència de la desaparició del Fons Estatal d’Inversió Local i perquè haurem 
de retornar a l’Estat uns diners que diuen que vam cobrar de més l’any 2008. 
Això no compensarà el petit increment que tindrem els Ajuntaments per la 
participació en els ingressos de l’Estat. Un any més continuem sense una 
reforma en el sistema de finançament local. El context econòmic, doncs, no ha 
canviat i la modificació de les Ordenances fiscals per al 2011 que avui es porta a 
aprovació segueix els eixos dels darrers anys.  
 
El primer d’aquests eixos és la contenció en els impostos i les taxes. En els 
últims anys hem patit un import descens en els seus ingressos municipals, 
especialment en els procedents de la construcció, però sempre hem cregut –diu- 
que la disminució en la recaptació d’un impost no s’ha de compensar 
augmentant els altres impostos que paguen els ciutadans, sinó reduint les 
despeses o millorant-ne la seva eficiència. En aquest sentit, la proposta de 
modificació de les Ordenances fiscals per a l’any vinent consisteix en augmentar 
els impostos i les taxes municipals d’acord amb l’increment de l’Índex de preus 
al consum interanual (IPC), que al mes de setembre era del 2,4%, excepte pel 
que fa a l’impost sobre els vehicles de tracció mecànica i la taxa d’escombraries, 
que es mantenen invariables.  
 
El segon eix que marca la nostra actuació en matèria d’Ordenances fiscals és el 
manteniment de les bonificacions que hem anat introduït en aquests darrers 
anys en els tributs locals, alhora que procurem facilitar-ne el pagament 
mitjançant, si s’escau, el seu fraccionament. En aquest sentit, es proposa una 
nova bonificació fiscal de fins al 20% de la taxa per la recollida d’escombraries 
basada en la utilització de la deixalleria (aportació de residus no ordinaris, com 
ara els voluminosos, els perillosos, les restes d’esporga, l’oli vegetal, la roba, el 
vidre, etc, és a dir, tots aquells que no es poden dipositar en els contenidors 
ubicats a la via pública).  
 
Una altra de les modificacions principals que s’incorporen en aquestes noves 
Ordenances fiscals que portem avui al Ple és l’adaptació de les taxes 
administratives als nous procediments derivats de la nova Directiva europea de 
serveis, amb alguns ajustos tècnics recomanats per l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.  
 
En definitiva –conclou el Sr. Mas- es tracta d’una modificació de les Ordenances 
fiscals basada, un any més, en la contenció de la pressió fiscal, tot esperant que 
l’economia remunti i que aquest any sigui l’últim de la crisi en què estem 
immersos. Alhora, tots desitgem l’establiment d’un nou finançament local que 
ens permeti més llibertat d’actuació als municipis, tant pel que fa als ingressos 
com a les despeses. 
 
Intervé el Sr. Castaño i diu que, com ha explicat en el punt anterior, en matèria 
econòmica el grup municipal socialista sempre ha mirat d’arribar a acords de 
govern (tant ara des de l’oposició, com abans des del govern municipal). Creiem 
–diu- que els temes econòmics són d’una importància cabdal i no ens agrada que 
l’aprovació de les Ordenances fiscals es converteixi cada any en un cavall de 
batalla.  
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Estem d’acord en que el màxim augment de les taxes i dels impostos locals sigui 
el de l’IPC, i que l’impost sobre vehicles de tracció mecànica i la taxa per la 
recollida d’escombraries quedin congelats. Així mateix, hem demanat a l’equip 
de govern (i ha quedat recollit en les noves Ordenances fiscals) que la mateixa 
taxa que pagaven fins ara els bars i restaurants per la instal·lació de taules i 
cadires al carrer els mesos d’estiu permeti la instal·lació d’aquestes terrasses 
durant tot l’any. Creiem que les terrasses a la via pública constitueixen 
importants punts de trobada de la ciutadania i volem facilitar la seva instal·lació 
més enllà de la temporada d’estiu, sempre que el temps ho permeti. Això 
fomentarà l’activitat econòmica dels locals de restauració, cosa que creiem molt 
necessària en els moments actuals. Per tot això, el nostre vot serà a favor de la 
proposta.   
 
Pren la paraula el Sr. Ventura i diu que, des de que la CUP té representació a 
l’Ajuntament, en el debat sobre l’aprovació inicial de la modificació de les 
Ordenances fiscals sempre hem comentat la necessitat de treballar-les 
paral·lelament al pressupost. La raó està ben fonamentada –diu-, ja que les 
Ordenances fiscals determinen en gran part els ingressos municipals de què 
disposarem l’any vinent, i sense una previsió de la despesa és difícil saber les 
conseqüències d’aprovar unes Ordenances fiscals o unes altres. Com cobrirem 
les necessitats del pressupost de l’any vinent? Quant es preveu ingressar? D’on 
traurem els recursos econòmics? 
 
Per poder fer una tasca adequada, amb criteri i ben justificada, aquest any (com 
en els darrers) demanem a l’Àrea d’Economia que abans de proposar l’aprovació 
definitiva de les Ordenances fiscals, ens faci un esbós del futur pressupost de 
2011 per poder observar i analitzar les conseqüències dels possibles canvis que 
puguem proposar a les Ordenances fiscals que es porten a votació. Fins ara 
l’equip de govern mai ens ha concedit aquesta demanda i sempre hem hagut de 
votar i definir el nostre vot a les Ordenances fiscals a cegues. Ja us avancem 
que, si avui s’aproven inicialment les Ordenances fiscals, presentarem 
al·legacions per millorar-les abans de l’aprovació definitiva.  
 
Tampoc ens cansarem de remarcar –continua el Sr. Ventura- la problemàtica de 
la manca de finançament dels Ajuntaments. No pot ser que gran part dels diners 
dels nostres veïns es gestioni des de despatxos de Madrid i Barcelona sense 
conèixer la realitat de la vila. Institucions que no ens respecten, com hem vist en 
el cas de l’Àrea residencial estratègica de Can Riera de l’Aigua. 
 
Som conscients que la situació és difícil. La crisi econòmica segueix i, com és 
notable, una part important dels ingressos dels Ajuntaments ha desaparegut. 
Davant d’aquesta situació, des de la CUP fem una aposta clara per la 
redistribució de la riquesa i proposem augmentar els impostos a totes aquelles 
empreses i particulars que més tenen i més guanyen.  
 
La part positiva ha estat que en els darrers anys, a canvi del nostre suport, 
l’equip de govern ha acceptat en part les propostes que la CUP ha defensat en 
matèria d’Ordenances fiscals. Alguns exemples són: 
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- S’ha augmentat el tipus impositiu de l’impost sobre béns immobles (IBI) al 
10% de les finques d’ús no residencial amb un valor cadastral més alt. 

- S’ha apujat el tipus de l’impost sobre les activitats econòmiques (IAE) de la 
segona, tercera i quarta categories (cal recordar que aquest impost només 
s’aplica a les empreses que facturen més d’un milió d’euros anuals). 

- Hem fet tots els passos necessaris per poder aplicar l’augment del 50% de 
l’IBI als habitatges buits, recàrrec que ja s’hauria d’aplicar al 2011. 

- Hem fet que la taxa per estacionament en zona blava sigui progressiva per 
afavorir l’aparcament ocasional i temporalment curt. 

- Hem modificat la despesa destinada a contenidors soterrats per destinar-la a 
actuacions per reduir i millorar la separació de brossa. 

 
Però aquest any la resposta de l’equip de govern davant de la CUP és 
l’immobilisme, posició a la que ja ens tenen acostumats en molts altres temes, 
com la perpetuació de l’externalització de serveis, el permanent atac urbanístic a 
les zones naturals de Sant Celoni (les Ferreries, la variant...) o la no 
reestructuració de la Policia Local. 
 
Per tot això, el nostre vot serà un sí provisional a l’aprovació inicial de les 
Ordenances fiscals, amb la intenció d’introduir-hi propostes en forma 
d’al·legacions, encaminades, com en els darrers anys, a aconseguir unes 
Ordenances fiscals més redistributives i que assegurin els serveis més bàsics als 
veïns i veïnes de Sant Celoni, cosa que en una situació de crisi és més 
necessària que mai. Les principals al·legacions que presentarem seran: 
 
- Per tal de facilitar la redistribució de la riquesa proposem reduir el preu de les 

taxes que afecten a les persones físiques, compensant aquesta disminució 
d’ingressos amb un augment dels impostos que graven la riquesa. 

- Aplicar el criteri de renda a la bonificacions de l’IBI per a les famílies 
nombroses. 

- Igualar la càrrega fiscal de l’IAE de les empreses de dins i de fora del nucli 
urbà que facturen més d’un milió d’euros. 

- Gratuïtat en els primers 30 minuts d’aparcament en zona blava per als 
vehicles que contribueixen a Sant Celoni. 

- Aplicar d’una vegada per totes el recàrrec de l’IBI als pisos buits. 
 
Finalment –conclou el Sr. Ventura- en el cas que l’equip de govern ens faciliti un 
esbós del pressupost de 2011 podrem ser capaços de valorar si l’augment del 
2,4% que s’aplica de forma general als impostos i les taxes és l’adequat. 
 
Intervé el Sr. alcalde i diu que l’equip de govern esperarà a rebre les al·legacions 
que presenti el grup municipal de la CUP i, com sempre, les discutirà i recolzarà 
aquelles que es considerin viables. Pel que fa al tema del pressupost, la seva 
elaboració no és fàcil, especialment en el context de crisi econòmica que estem 
vivint. A aquestes alçades de l’any és difícil poder posar sobre la taula informació 
suficient en quant al pressupost de l’any vinent. En qualsevol cas, no hi ha cap 
problema en facilitar-vos aquella informació més genèrica que puguem tenir. 
Bona nit a tothom. 
 
Després d’aquestes intervencions i  
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Vist l'expedient instruït per a la modificació de les Ordenances fiscals del 
municipi de Sant Celoni per a l'any 2011 i següents, i imposició d’una nova taxa. 
 
Vista la memòria del regidor d'Economia, l'informe de l'interventor accidental, els 
estudis econòmics i altres informes obrants a l'expedient. 
 
A proposta de l’Alcaldia, i previ dictamen de la Comissió informativa de Serveis 
Comunitaris, per unanimitat dels 16 regidors presents, el Ple municipal 
ACORDA: 
 
1. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, 
Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de 
regir per a l’exercici 2011 i següents.  
 
2. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2011 i següents la modificació de 
les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen: 
 
1. Impost sobre béns immobles 
2. Impost sobre activitats econòmiques 
4. Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 
7. Taxa per ocupacions del subsòl, el sol i la volada de la via pública 
9. Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, 
runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues 
10. Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública 
per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. 
11. Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa 
12. Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, situats en 
terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic 
14. Taxa per la recollida d’escombraries 
15. Taxa per la prestació de serveis en cementiris locals 
16. Taxa per la retirada i immobilització de vehicles a la via pública 
17. Taxa per l’expedició de  documents administratius 
20. Taxes per serveis generals 
A) per concessió de llicències urbanístiques 
B) per concessió de plaques 
C) per la utilització d'espais del Centre municipal d'expressió - Escola de Música 
D) per la utilització dels locals de la Rectoria Vella 
E) per la utilització de jardins o locals municipals per a la celebració de festejos 
F) per la utilització de les instal·lacions esportives municipals 
I) per la utilització dels serveis de reprografia, reclamacions de material deixat en préstec i 
per l’ús de la sala d’actes de la biblioteca de Sant Celoni 
23. Taxa per la prestació del servei municipal de control d’animals de companyia 
25. Taxa per concessió de llicències urbanístiques. 
26. Taxa pel servei de clavegueram. 
Tarifes per a la realització de serveis funeraris 
 
3. Imposar la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en 
l’activitat dels ciutadans i les empreses a través dels sotmetiment a prèvia 
llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a 
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l’inici de les activitats, i aprovar l’Ordenança fiscal reguladora de la mateixa que 
a continuació es relaciona: 
 
Ordenança fiscal núm. 18, reguladora de la taxa per la prestació dels serveis 
d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través 
dels sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable 
i pels controls posteriors a l’inici de les activitats. 
 
4. Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació 
dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, és 
coincident amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al 
Butlletí Oficial de la Província de 29 de setembre de 2010. 
 
5. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de 
nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia 
següent al de publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un 
interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les 
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública 
sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 21:45 hores i 
s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en dono fe. 

 
L’alcalde          El secretari 

 


