ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
DEL DIA 8 DE JUNY DE 2011

Identificació de la sessió:
Data: 8 de juny de 2011
Inici: 21:00 hores
Fi: 21:40 hores
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni
Caràcter de la sessió: extraordinari
Assistents:
President:
Regidors/es:

Francesc Deulofeu Fontanillas
Jordi Cuminal Roquet
Josefa Lechuga Garcia
Carles Mas Lloveras
Laura Costa Olivé
Miquel Negre Sánchez
Marià Perapoch Valls
Joan Castaño Augé
Jordi Arenas Vilà
Magalí Miracle Rigalós
Josep Capote Martín
Júlia de la Encarnación Gómez
Josep M. Bueno Martínez
Raül Casado Jiménez
Miquel Vega Vega
Montserrat Vinyets Pagès
Albert Ventura Rovira

Secretari:

Ramon Oriol Grau

CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
CUP
CUP

Ordre del dia:
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior del Ple municipal,
corresponent al dia 27 d’abril de 2011.
~~~~~~~~~~
Desenvolupament de la sessió:
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.
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Pren la paraula una persona del públic per preguntar sobre la presència del
mosquit tigre al nostre municipi i sobre les actuacions preventives adoptades per
l’Ajuntament de Sant Celoni.
El Sr. alcalde explica que l’estiu passat es va detectar la presència del mosquit
tigre a Sant Celoni i, en conseqüència, l’Ajuntament va publicar diversa informació
al butlletí municipal “L’informatiu” per conscienciar la població respecte dels perills
d’aquest insecte. Indica a l’interessat que, per conèixer millor les accions
municipals en aquest tema pot dirigir-se a la tècnica de Salut Comunitària de
l’Àrea de Comunitat.
La mateixa persona del públic pregunta al Sr. alcalde si té constància d’un
atracament esdevingut fa uns dies al pas soterrat sota la via del ferrocarril, al
carrer Sant Francesc d’aquesta vila, i si les càmeres que hi ha instal·lades van
enregistrar-ne imatges.
El Sr. alcalde confirma que, efectivament, la Policia Local ha tingut coneixement
de l’incident que es va produir, però diu que no va ser en el pas on hi ha
instal·lades les càmeres sinó en l’altre.
~~~~~~~~~~
Atès que ningú més vol fer ús de la paraula, es dóna inici a la sessió
extraordinària del Ple.
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL PLE
MUNICIPAL, CORRESPONENT AL DIA 27 D’ABRIL DE 2011
El Sr. alcalde pregunta als membres de la Corporació si han de formular alguna
observació a l’acta del Ple municipal del dia 27 d’abril de 2011, l’esborrany de la qual
s'ha distribuït per correu electrònic a tots els regidors. En no formular-se cap
objecció, per unanimitat dels 17 regidors presents, s'acorda l’aprovació de la
referida acta.
~~~~~~~~~~
Seguidament, el Sr. alcalde indica que, abans de donar per acabat el darrer Ple
d’aquests 4 anys de mandat, i atès que 7 dels actuals regidors no formaran part
del Consistori en el proper mandat, si algú d’ells vol prendre la paraula –diu-, té
l’oportunitat de fer-ho.
Pren la paraula el Sr. Miquel Vega Vega, regidor del grup municipal del PSC, i diu,
traduït del castellà:
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<< Bona nit. Avui és el Ple número 213 per a mi. Han estat 19 anys formant part
d’aquest Consistori. Quasi tota una vida... Quan vaig entrar a l’Ajuntament la
meva filla tenia 3 anys i ara en té 22, amb la qual cosa vull dir que la meva vida
familiar ha estat condicionada per la meva presència aquí. He tingut la sort de
formar part d’un gran grup polític, amb el qual he estat 15 anys a l’equip de
govern i 4 a l’oposició. Em sento molt orgullós de pertànyer a aquest grup i de
pertànyer a la vila de Sant Celoni. Fent balanç de tots aquests anys, són moltes
les coses que s’han fet. Comentaré només 2 dels projectes en què he participat
com a regidor de l’equip de govern, i que per a mi han estat molt importants.
En primer lloc, vull referir-me a la constitució de la Coordinadora d’Associacions
de Veïns de Sant Celoni que, en el seu moment, comptava amb la participació
activa de molt ciutadans del nostre municipi. Per desgràcia, ara el moviment
veïnal ja no és el que era, però m’agradaria que algun dia pogués tornar a ser el
que havia estat. D’altra banda, estic molt orgullós també de la creació de la
Fundació Acció Baix Montseny. Recordo que quan feia 5 ò 6 anys que el PSC era
al govern municipal, em va venir a veure una mare per explicar-me les seves
dificultats del seu fill disminuït psíquic per integrar-se al món laboral. Arrel
d’aquesta conversa, vaig parlar amb el meu grup i amb l’alcalde Joan Castaño i
vam decidir posar la primera pedra del que hauria de ser aquesta fundació, que
avui dóna feina a un important nombre de persones amb disminució i que va
començar amb un grup reduït de nois i noies. Quan els veus treballant pel carrer i
parles amb ells, et transmeten que se senten útils en aquesta societat. Coses com
aquesta són les que et reconforten com a persona.
Finalment, voldria donar les gràcies, especialment, a la gent del meu grup amb
qui he compartit tots aquests anys, a tots els treballadors de l’Ajuntament, amb
alguns dels quals he tingut més lligams pel fet de ser regidor d’una àrea concreta,
i a tots els polítics que han passat per aquest Consistori. Dono les gràcies a
tothom i demano perdó si he faltat a algú. Em sento orgullós d’haver format part
d’aquest Ajuntament i me’n vaig molt satisfet.
I ara, com a ciutadà de Sant Celoni voldria afegir un comentari personal. Com
sabem, el proper dissabte 11 de juny es constitueixen la majoria dels nous
Ajuntaments, entre ells el nostre. A la vista dels resultats de les darreres
Eleccions municipals i pel fet que estem vivint, i haurem de viure, moments
difícils a nivell econòmic, m’agradaria un govern municipal fort per a Sant Celoni.
Un govern sense exclusions, en el que hi participin els 4 grups municipals i els 17
regidors. Un govern que ens permeti superar les dificultats en un mandat que es
preveu difícil. Crec sincerament que ens cal unir forces per poder tirar endavant.
Em teniu a la vostra disposició. El més important que m’emporto de tots aquests
anys és el contacte i l’afecte de la gent. Gràcies.>>
Pren la paraula el Sr. Raül Casado Jiménez, regidor del grup municipal del PSC i
diu:
<< Sempre és difícil acomiadar-se d’un lloc on has estat tan bé, i les paraules
costen de sortir. Per això, llegiré un escrit que vaig escriure pel butlletí de “La
Casa de la Vila” i que es va publicar al maig de 2001. Es titulava: “Perquè l’esport
arribi a tothom” i diu així:
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“ Avui tinc 31 anys, però a finals dels 70 i principis dels 80 jo era un nen. I com
qualsevol nen m’agradava jugar, fer esport, gaudir... com també m’agradava
somiar. De més gran vaig comprendre que somiava perquè volia que els meus
amics i jo tinguéssim un vestuari amb aigua calenta per dutxar-nos a les 10 de la
nit després d’entrenar, a ple hivern i gairebé sense llum. Jo volia uns focus i uns
vestuaris com tenien els nens d’altres pobles. Jo somiava amb un camp de futbol
amb moltes grades, i altes! perquè quan es posava un senyor al davant meu no
podia veure el partit. M’agradava competir amb nens d’altres pobles, però ¿per
què sempre ens tocava als nens de Sant Celoni aixecar-nos a les 7 del matí dels
dissabtes per anar als Jocs Escolars a Granollers? Per què no venien els de
Granollers a Sant Celoni? Com podien venir aquí si només teníem una pista en tot
el poble per jugar a bàsquet, handbol, voleibol i hoquei?
Avui, 20 anys més tard, el meu nebot ja no necessita somiar. Avui podrà gaudir
d’uns vestuaris al camp de futbol de Can Sans que tindran panells solars per a
l’aigua calenta. El seu amic Pau pot entrenar de nit sense cap problema gràcies
als focus que s’han instal·lat fa poc a la pista poliesportiva número 1. S’acabaran
els viatges de cada dissabte al matí a Granollers per aprendre a nedar en una
piscina coberta perquè en tindrem una al Sot de les Granotes, tant bona i
moderna com la de Granollers. A més, els nens de Granollers, Palau i Llinars ja
podran venir als jocs escolars de Sant Celoni perquè tindrem les instal·lacions
adequades. Jo ja he crescut, però el meu nebot encara és baixet i el Pla
d’ordenació del camp d’esports li permetrà en unes noves grades veure el futbol
sense posar-se de puntetes, podrà jugar a tennis encara que no sigui soci d’un
club privat i, un cop a l’any, els seus ídols li donaran personalment un premi de
reconeixement a la seva dedicació, constància i esperit esportiu, que li hauran
tramès desenes de monitors que, amb el suport de clubs i Ajuntament, l’ajuden
en la seva formació. Ara que tinc 31 anys (deia aleshores, ara ja en tinc 41!) no
vull deixar de somiar.”
També volia afegir que, com ho he fet com a nivell d’esports, com a regidor
d’Educació i de Cultura he treballat per una escola pública oberta, de qualitat, on
la cohesió social i la lluita per la cultura per a tothom han estat els principis de la
meva feina.
La gran part d’aquests somnis s’han fet realitat gràcies a tots els grups municipals
(CiU, ERC, PP, ICV i la CUP) i, sobretot, gràcies als treballadors de l’Ajuntament
de Sant Celoni. Gràcies a tots per deixar-me participar en els somnis d’aquell nen,
però especialment al grup municipal del PSC i al Joan Castaño. Gràcies.>>
Pren la paraula la Sra. Montserrat Vinyets Pagès, regidora del grup municipal de
la CUP i diu:
<< Bona nit. Nosaltres no ens hem preparat res per a aquesta nit i, per tant,
serem molt breus. L’Albert i jo ens acomiadem de la lluita institucional. Passem el
relleu als dos nous regidors que tindrà la CUP: en Dani Corpas i en Gerard
Masferrer, als qui recolzarem en aquests pròxims anys. Desitgem que tinguin
molta sort i esperem que treballin de valent, de la qual cosa no en tenim cap
dubte. Albert, estaràs d’acord amb mi en que aquests quatre anys de participació
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en el Ple de l’Ajuntament ha sigut una experiència molt intensa. A vegades ho
hem fet bé, altres no tan; en ocasions ens hem equivocat i no hem sabut
plantejar bé les coses, però fent un resum global d’aquests 4 anys, creiem que
hem treballat molt fort i molt bé. I si alguna cosa ens ha quedat clara, com diu el
nostre company Víctor, és que capgirar un municipi requereix temps i esforç, que
no es fa d’un dia per l’altre, sinó que requereix esforç i compromís. Aquest
compromís queda totalment assegurat per part de la CUP amb en Gerard, la Mar,
en Sergi, en Carles, l’Albert, l’Enric, en Víctor, la Roser, l’Ignasi... i amb tota una
sèrie de companys i companyes gràcies als quals els dos regidors que hem tingut
la cara més pública hem pogut portar preparats tots els temes que s’han sotmès a
votació. Sense la seva feina, l’Albert i jo no hauríem pogut treballar de manera
correcta els punts que s’han portat al Ple. Nosaltres no ens acomiadem,
únicament ens reubiquem. Treballarem a un altre nivell, més de carrer, de
preparar altre tipus de coses..., però tenim molt clar que continuarem treballant
per un municipi més just i solidari, per una societat més justa i solidària. Fins ara.
Gràcies.>>
Pren la paraula el Sr. Albert Ventura Rovira, regidor del grup municipal de la CUP i
diu:
<< Jo també voldria acomiadar-me. Tal com ha comentat la Montserrat, han sigut
4 anys molt intensos, on hem après molt de les persones que formen aquest
Ajuntament, de la resta dels regidors, dels companys de la CUP amb qui hem
treballat els punts del Ple, de les campanyes que hem fet a nivell de carrer... La
Montserrat ho ha explicat molt bé i jo no em repetiré. Només voldria dir una cosa
que s’ha deixat de dir: agrair als tècnics de l’Ajuntament l’atenció i l’ajuda que
ens han donat sempre que els ho hem demanat. Són uns bons treballadors i
volem felicitar-los per la feina que fan diàriament.>>
Pren la paraula el Sr. Carles Mas Lloveras, regidor del grup municipal de CiU i diu:
<< Avui que es tanca un cicle personal de vuit anys com a regidor, quatre a
l’oposició i quatre al govern municipal, voldria aprofitar per fer algunes reflexions
al respecte.
Ser regidor municipal ha sigut per mi una experiència de vida inoblidable i molt
gratificant, en la que cada dia he après una cosa nova i de la que en guardaré
molt bon record. Ha estat un honor treballar per Sant Celoni des de la vessant
política, especialment en aquests últims anys des del govern municipal.
Se’m fa molt difícil sintetitzar els sentiments que em produeix el record d’aquests
8 anys com a regidor que, per a mi que en tinc 35, han significat un quart de la
meva vida. Hi ha hagut moments de tot: moments bons, de cansament, d’estrés,
però majoritàriament els recordaré per l’esforç fet, per les enteses i complicitats
trobades, per les il·lusions i les alegries de poder tirar endavant els projectes que
ens havíem plantejat. En definitiva, el meu sentiment és de satisfacció per haver
treballat per Sant Celoni, essent conscient que sempre queden coses per fer i que
vindran uns altres regidors i regidores que les faran possibles.
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També voldria tenir un record per les persones que he conegut aquests anys com
a regidor: el personal de l’Ajuntament, especialment aquells amb qui he
col·laborat més properament, i els regidors dels altres partits amb els que, més
enllà de les postures que hem defensat amb convicció en cada moment, sempre
hem mantingut un relació de respecte i d’entesa que perdurarà en el temps. I,
lògicament, voldria tenir un especial reconeixement per al grup de persones de
CiU amb qui he tingut la sort de cooperar, als que ja considero amics i que poden
comptar amb mi per tot el que necessitin: en Jaume Figueras, en Marià Perapoch,
la Laura Costa, en Jordi Cuminal, la Dolors Lechuga, en Miquel Negre i,
especialment, l’Emili Bosch i el Francesc Deulofeu per la confiança dipositada en
mi a l’hora d’incloure’m a les llistes electorals de 2003 i 2007.
I, com a reflexió final, voldria expressar un compromís i un desig. El compromís
de continuar treballant pel meu municipi des dels diferents llocs de treball als que
em porti la vida, i el compromís amb el projecte municipal de CiU i amb els valors
d’honradesa, esforç, ètica i treball dels que en Francesc n’és un exemple i que han
de perdurar. I un desig, en clara coherència amb tot el que he dit abans: el desig
que el pròxim dissabte en Francesc pugui tornar a ser alcalde de Sant Celoni.
Entre altres raons perquè és una persona que prefereix treballar a fer populisme
barat, i això no és fàcil de trobar; perquè és la persona més ben preparada per
als reptes que Sant Celoni haurà d’afrontar la propera dècada, que estarà
marcada indubtablement per la crisi econòmica; perquè en Francesc és clarament
valorat per tots els alcaldes dels Baix Montseny, del color polític que sigui; per les
coses que s’han fet i en el context que s’han fet; i perquè el millor per Sant Celoni
no és tornar al passat. En definitiva desitjo el millor per a tots els regidors i
regidores que continuen, i per als que entraran nous, que, de ben segur,
treballaran fort per Sant Celoni. A tots, moltes gràcies i visca Sant Celoni!>>
Pren la paraula el Sr. Jordi Cuminal Roquet, regidor del grup municipal de CiU i
diu:
<< Jo també aprofito per fer alguns comentaris en el que és el meu últim Ple a
l’Ajuntament de Sant Celoni. Milito a la Joventut Nacionalista de Catalunya des de
1999 perquè sóc independentista. Només per això. Militar en un partit t’ajuda a
fer evolucionar un sentiment cap a la proposta política. I és així com la voluntat
de servei i el compromís amb la llibertat de Catalunya s’uneixen (i agafen gruix)
amb la defensa de la llibertat individual, de la dignitat humana i la igualtat
d’oportunitats. Amb la necessitat de crear riquesa i la defensa de l’estat del
benestar. I la llengua, la cultura i la identitat. Amb la defensa d’un determinat
sistema de valors. T’acosta al dia a dia, a fer política. I en això de la política, la
millor escola és la política municipal.
Després de 8 anys a l’Ajuntament arribo al final d’una etapa que representa
gairebé el 25% de la meva vida (en tinc 34). Ha sigut una època intensa i molt
plena. Durant aquests 8 anys he dirigit la JNC, he estat diputat al Parlament de
Catalunya, membre de la direcció de Convergència Democràtica, membre del
Govern. He anat a viure amb parella i hem tingut una filla. I també hi ha hagut
moments complicats. Però tot això ho he fet sempre fent de regidor a
l’Ajuntament del meu poble, primer a l’oposició i ara al govern. Ho he viscut amb
il·lusió i, ara que plego es pot dir, assaborint-ne la duresa, que ajuda a créixer:
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recordo una tarda que en Francesc (metge) m’explicava una malaltia greu d’un
familiar molt proper i, al cap de molt poca estona, amb en Francesc (alcalde)
presidíem un acte públic exposats a la critica, la queixa de la població allà
present, òbviament aliena a les circumstàncies personals. No ho dic per queixarme, és el meu petit agraïment als valents i valentes, siguin del partit que siguin,
que es dedicaran a la política municipal a partir de demà.
Acabo aquesta etapa molt content. Content per amb qui ho vaig començar.
Content pels que es queden i content pels que vénen. També estic content per la
feina feta: hem pencat fort i hem pencat bé. Per això vull donar les gràcies als
companys i companyes del partit i dels dos grups municipals dels que he format
part. A l’equip de cultura, bon equip!, i als treballadors i treballadores de
l’Ajuntament en general. Cadascú sap la intensitat de la relació viscuda com és
normal, però és un agraïment sincer per a tothom. Per l’esforç, per adaptar-se a
una manera determinada de viure la política municipal, per la complicitat, per
l’afecte, per l’autenticitat i la professionalitat. Estic profundament agraït als que
en un moment o altre m’han fet confiança, que són molts i molt generosos i
generoses. Gràcies a la família, que ho aguanta tot. I a l’alcalde, per mi el millor
alcalde que ha tingut Sant Celoni i, sense obviar la feina d’altres persones ni els
resultats electorals, el que és més important: per mi, el millor alcalde que pot
tenir Sant Celoni. Gràcies també als regidors i regidores dels altres grups: pel to,
pel respecte a la discrepància i per les actituds positives, crec que en això som un
Ajuntament exemplar. No sé si generacionalment en Manel, l’Albert, la
Montserrat, en Carles, la Laura i jo hauríem pogut fer alguna cosa més, el temps
dirà. El que és segur és que hem remogut la política celonina i hem protagonitzat
un moment històric: el pas a primera fila de la política municipal de polítics del
segle XXI. No parlo d’edats, parlo d’incorporar aire fresc a l’Ajuntament. De
fornades de gent que fa el pas a la política municipal a partir de l’any 2003,
deixant molt enrere les maneres de fer dels anys vuitanta i noranta
Deixo l’Ajuntament amb una certesa: ara m’estimo més Sant Celoni que abans. El
compromís amb el poble és fort, deixar l’Ajuntament no significa ni una mica de
distància, senzillament un canvi d’ubicació. I és així, des d’un altre lloc, on
procuraré seguir, fil per randa, les paraules del poeta que l’alcalde va dir el dia de
la presa de possessió “ens mantindrem fidels, per sempre més, al servei d’aquest
poble”. >>

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 21:40 hores i
s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en dono fe.
L’alcalde
Francesc Deulofeu Fontanillas

El secretari
Ramon Oriol Grau
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