ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
DEL DIA 7 DE JULIOL DE 2011

Identificació de la sessió:
Data: 7 de juliol de 2011
Inici: 21:10 hores
Fi: 22:05 hores
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni
Caràcter de la sessió: extraordinari
Assistents:
President:
Regidors/es:

Joan Castaño Augé
Jordi Arenas Vilà
Magalí Miracle Rigalós
Julia de la Encarnación Gómez
Josep M. Bueno Martínez
Maria Isabel Coll Roig
Jaume Tardy Martorell
Francesc Deulofeu Fontanillas
Laura Costa Olivé
Raül Garcia Ramírez
Miquel Negre Sánchez
Josefa Lechuga Garcia
Marià Perapoch Valls
Josep Maria Garcia Sala
Daniel Corpas Cullet
Gerard Masferrer Marfil
Maria Carmen Montes Azcutia

Secretari:
Interventor:

Ramon Oriol Grau
Joan Muntal Tarragó

PSC-PM
PSC-PM
PSC-PM
PSC-PM
PSC-PM
PSC-PM
PSC-PM
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CUP-PA
CUP-PA
ICV-EUIA-E

Ordre del dia:
1. Aprovació, si s’escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió de constitució de la
Corporació municipal.
2. Aprovació, si s’escau, de la fixació del dia, l’hora i la periodicitat de les
sessions ordinàries del Ple.
3. Aprovació, si s’escau, de la creació i composició de les Comissions
Informatives Permanents.
4. Aprovació, si s’escau, de la creació i composició de la Comissió Especial de
Comptes.
5. Aprovació, si s’escau, del nomenament de representants de la Corporació en

1

diversos òrgans col·legiats.
6. Presa de coneixement de la constitució dels grups polítics municipals.
7. Presa de coneixement de les resolucions dictades per l'Alcaldia en matèria de
nomenament de tinents d'alcalde, membres de la Junta de Govern Local i
delegacions conferides a diversos regidors i regidores.
8. Aprovació, si s’escau, de l’assignació econòmica als grups polítics municipals.
9. Aprovació, si s’escau, del règim de dedicació de l’alcalde i dels regidors de la
corporació i fixació de les seves retribucions, així com de les quantitats a
percebre en concepte d’indemnitzacions i assistències.
10. Aprovació, si s’escau, de diverses delegacions del Ple en favor de la Junta de
Govern Local.
~~~~~~~~~~
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.
Atès que ningú fa ús de la paraula es dóna inici a la sessió extraordinària del Ple.
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ
DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL.
El Sr. alcalde pregunta als membres de la Corporació si han de formular alguna
observació a l’acta del Ple de constitució de la nova Corporació municipal que va
tenir lloc el dia 11 de juny 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.
2. FIXACIÓ DEL DIA, L’HORA I LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS
ORDINÀRIES DEL PLE MUNICIPAL.
El Sr. alcalde explica que es proposa l’establiment de les sessions ordinàries del
Ple per a l’últim dijous de cada dos mesos, a les 21:00 hores del vespre.
Actualment –diu- els Plens ordinaris ja se celebren amb una periodicitat
bimensual i ens ha semblat que el dijous podria ser el dia de la setmana més
adient per a tothom. Aquest mes de juliol, però, es faria una excepció perquè
proposem que el Ple es celebri el tercer dijous atès que alguns regidors ja tenen
programades les vacances per a l’última setmana del mes.
Després d’aquesta intervenció i atès que
El diumenge 22 de maig de 2011 van tenir lloc les Eleccions Municipals per a la
renovació de la totalitat dels membres de les Corporacions locals, convocades
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per Reial Decret 424/2011, de 28 de març, del Ministeri de la Presidència
(publicat al Butlletí Oficial de l’Estat de 29 de març de 2011).
El dissabte 11 de juny de 2011 va tenir lloc el Ple de constitució de la nova
Corporació municipal sorgida arran dels resultats de les Eleccions Municipals.
D’acord amb la legislació vigent i amb el Reglament orgànic municipal, es fa
necessari procedir a l'establiment de la periodicitat de les sessions ordinàries del
Ple.
De conformitat amb el que disposen l’article 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 98 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, el Ple pot celebrar sessions ordinàries i extraordinàries,
havent de celebrar les sessions ordinàries amb una periodicitat mínima de dos
mesos.
Per tot això, atès el que disposa l'article 38 del Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, en concordança amb l'article 46.2.a) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i amb allò que
disposa el Reglament orgànic municipal, a proposta de l’Alcaldia, per unanimitat
dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació tindran lloc el
darrer dijous no festiu de cada dos mesos, a les 21:00 hores, a la sala de
sessions de l'Ajuntament o lloc habilitat a l'efecte.
2. Determinar que, excepcionalment, la primera sessió ordinària del Ple de la
Corporació es celebrarà el dia 21 de juliol de 2011.
3. Facultar l’alcalde per suspendre la celebració dels Plens ordinaris com a
conseqüència dels períodes vacacionals, quan això no menyscabi la gestió dels
assumptes municipals, així com per posposar o avançar la celebració de les
sessions ordinàries del Ple, dins del mateix mes de la celebració, quan el dia fixat
sigui festiu.
3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES
COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS.
El Sr. alcalde explica que es proposa el manteniment de les dues Comissions
informatives permanents que hi havia fins ara (la de Serveis Comunitaris i la de
Serveis Personals), en les que s’exposen els temes que s’han de sotmetre a
consideració del Ple. Els grups polítics municipals ja han comunicat quins
regidors designen per formar part d’aquestes comissions.
Després d’aquesta intervenció i atès que
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El diumenge 22 de maig de 2011 van tenir lloc les Eleccions Municipals per a la
renovació de la totalitat dels membres de les Corporacions locals, convocades
per Reial Decret 424/2011, de 28 de març, del Ministeri de la Presidència
(publicat al Butlletí Oficial de l’Estat de 29 de març de 2011).
El dissabte 11 de juny de 2011 va tenir lloc el Ple de constitució de la nova
Corporació municipal sorgida arran dels resultats de les Eleccions Municipals.
D'acord amb la legislació vigent i amb el Reglament orgànic municipal, cal
procedir a la creació i determinació de la composició de les Comissions
informatives de caràcter permanent d'aquest Ajuntament, amb l'objecte de
dotar-lo d'òrgans complementaris de caràcter assessor, per fer efectiu el dret
que l'article 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local i els articles 48.2 i 60 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,
atorguen a tots els grups municipals integrants de la Corporació.
De conformitat amb el que disposa la normativa autonòmica, constituïda per
l’article 60 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en concordança amb els
articles 134 i següents del Reglament d'organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, correspon al Ple de la Corporació determinar el nombre i la
denominació d'aquestes Comissions informatives d'estudi i dictamen.
De conformitat amb els preceptes esmentats, aquestes Comissions han d’estar
integrades pels membres que designin els diferents grups polítics que formen
part de la Corporació, en proporció a la seva representativitat en aquest
Ajuntament.
Per tot això, de conformitat amb el que disposa l’article 60 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, en concordança amb el Reglament orgànic municipal i
amb els articles 123 i següents del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, a proposta de l’Alcaldia, per unanimitat dels
17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Crear les Comissions informatives de caràcter permanent amb la denominació
i els àmbits que s’indiquen a continuació, que tindran per objecte l'estudi i
dictamen previ dels assumptes que s’han de sotmetre a la decisió del Ple:
Denominació

Comissió informativa de
Serveis Comunitaris

Àmbits
¾ Administració General
¾ Economia
¾ Promoció Econòmica
¾ Espai Públic
¾ Esports
¾ Entorn
¾ Comunicació
¾ Seguretat Ciutadana
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Comissió informativa de
Serveis Personals

¾
¾
¾
¾
¾

Comunitat
Cultura
Educació
Infància, Joventut i Gent Gran
Habitatge

2. Determinar que cada Comissió informativa estarà integrada per regidors dels
diferents grups polítics de manera proporcional a la seva representativitat a
l’Ajuntament. I, així mateix, designar l’alcalde com a president de les dues
Comissions, tot i que podrà delegar la presidència efectiva en algun dels seus
membres.
3. Determinar la següent composició per a cada una de les Comissions
informatives:
Denominació

Comissió
informativa de
Serveis Comunitaris

Comissió
informativa de
Serveis Personals

Membres titulars
Jaume Tardy Martorell
Josep M. Bueno Martínez
M. Isabel Coll Roig
Josefa Lechuga Garcia
Marià Perapoch Valls
Miquel Negre Sánchez
Gerard Masferrer Marfil
M. Carmen Montes Azcutia
Jordi Arenas Vilà
Julia de la Encarnación Gómez
Magalí Miracle Rigalós
Laura Costa Olivé
Raül Garcia Ramírez
Francesc Deulofeu Fontanillas
Daniel Corpas Cullet
M. Carmen Montes Azcutia

Membres suplents
Jordi Arenas Vilà
Julia de la Encarnación Gómez
Magalí Miracle Rigalós
Josep M. Garcia Sala
Francesc Deulofeu Fontanillas
Laura Costa Olivé
Daniel Corpas Cullet
Jaume Tardy Martorell
Josep M. Bueno Martínez
M. Isabel Coll Roig
Josep M. Garcia Sala
Josefa Lechuga Garcia
Marià Perapoch Valls
Gerard Masferrer Marfil
-

4. Aquestes Comissions celebraran reunions ordinàries de caràcter bimensual el
dijous abans de cada Ple ordinari, podent celebrar sessions extraordinàries quan
el seu president ho decideixi.
4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.
El Sr. alcalde explica que la Comissió Especial de Comptes està formada per un
representant de cada grup polític municipal, però les votacions es fan pel
sistema de vot ponderat, de manera que els grups del PSC i de CiU tindran 7
vots, la CUP 2 i ICV 1. Aquesta comissió es reuneix molt poques vegades a l’any
i la seva funció és la d’informar el Compte general de la corporació de l’exercici
anterior. Enguany –diu- la intenció de l’equip de govern és convocar una reunió
de la Comissió Especial de Comptes abans de les vacances.
Després d’aquesta intervenció i atès que
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El diumenge 22 de maig de 2011 van tenir lloc les Eleccions Municipals per a la
renovació de la totalitat dels membres de les Corporacions locals, convocades
per Reial Decret 424/2011, de 28 de març, del Ministeri de la Presidència
(publicat al Butlletí Oficial de l’Estat de 29 de març de 2011).
El dissabte 11 de juny de 2011 va tenir lloc el Ple de constitució de la nova
Corporació municipal sorgida arran dels resultats de les Eleccions Municipals.
D’acord amb els articles 48.1.c) i 58 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,
es fa necessari procedir a la creació i determinació de la composició de la
Comissió Especial de Comptes.
Segons l’article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals
i l’article 7 del Reglament orgànic municipal, cal que l’Ajuntament, dins dels
trenta dies següents a la sessió constitutiva, estableixi la composició de la
Comissió Especial de Comptes.
Per això, a proposta de l’Alcaldia, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple
municipal ACORDA:
1. Crear la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament de Sant Celoni que
estarà representada per un membre de cada grup polític municipal, aplicant-se
el sistema de vot ponderat segons el següent barem:
•
•
•
•

PSC .......................................................................................7 vots
CiU ........................................................................................7 vots
CUP .......................................................................................2 vots
IVC ......................................................................................... 1 vot

2. Designar l’alcalde com a president nat de la Comissió Especial de Comptes,
tot i que podrà delegar la presidència efectiva en un altre membre, a proposta
de la pròpia comissió.
3. Determinar la següent composició per a la Comissió Especial de Comptes:
Grup
PSC
CiU
CUP
ICV

Membres titulars
Josep M. Bueno Martínez
Josep M. Garcia Sala
Gerard Masferrer Marfil
M. Carmen Montes Azcutia

Membres suplents
Jaume Tardy Martorell
Francesc Deulofeu Fontanillas
Daniel Corpas Cullet
-

5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE
LA CORPORACIÓ EN DIVERSOS ÒRGANS COL·LEGIATS.
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El Sr. secretari, a petició del Sr. alcalde, llegeix la relació dels òrgans col·legiats
per als que cal designar representació municipal, tal i com estan indicats a la
proposta que figura a l’expedient.
Pren la paraula el Sr. Masferrer i exposa que en el context actual, que mostra
símptomes incontestables de desencís i desconfiança en els partits polítics, la
degradació que pateixen els responsables polítics no s’atura i la manca de
credibilitat i de confiança en el sistema de partits va en augment. Per això –diu-,
hem de treballar per unes noves formes de fer política, per tal que sigui entesa
com un servei al conjunt de la societat i del país.
En aquest sentit, creiem que cal instaurar nous processos de participació
ciutadana a petita escala, començant des de la base. Per això, no estem d’acord
en concentrar totes les tasques que es deriven de la institució en la figura dels
regidors. Les actuals formes i estructures de fer política de la resta dels partits
els han portat a fer prevaler els personalismes per sobre de la col·lectivitat. La
CUP som un col·lectiu que volem anar més enllà: volem trencar dinàmiques
institucionals que, en comptes d’apropar la política a les persones, no només les
allunya sinó que en molts casos posa traves i impediments als que hi volen
participar.
En aquests moments, els dos regidors de la CUP ens hem de repartir l’assistència
a 8 ò 9 òrgans i comissions. Està clar que aquest funcionament institucional
beneficia només als grans partits polítics perquè els permet un repartiment més
racional de funcions entre els seus regidors al Consistori. Per això, des de la CUP
volem que cada partit pugui designar a persones que ens representin en cada
òrgan i/o comissió, sense necessitat que hagin de ser regidors o regidores. Seria
una bona manera de fer partícip de la institució a altra gent i de crear processos
participatius per tal que la institució no sigui exclusivitat dels càrrecs electes.
Demanem, doncs, a l’equip de govern que iniciï els tràmits necessaris per fer
efectiva aquesta demanda. Sabem que aquest procediment no és pot fer d’avui
per demà perquè s’ha de canviar algun reglament. Per això, votarem a favor de
la proposta en aquest punt, però sol·licitem que es posin en marxa els
mecanismes necessaris per portar a la pràctica la nostra petició. També voldríem
saber –conclou el Sr. Masferrer- quina és la funció d’una Entitat Urbanística
Col·laboradora. Veiem que en aquest tipus d’entitats només hi té representació
l’equip de govern i, segons quina sigui la seva funció, pensem que la resta de
grups municipals hauríem d’estar-ne informats també.
El Sr. secretari respon que, per normativa, algunes entitats només poden estar
representades per un únic regidor municipal, com en el cas de les Entitats
Urbanístiques Col·laboradores. En canvi, a les comissions de seguiment hi
participa un representant de cada formació política, per voluntat municipal i
perquè els reglaments que regulen el seu funcionament ho han instrumentat
d’aquesta manera.
El Sr. alcalde indica que la intenció de l’equip de govern és que el Reglament
orgànic municipal (ROM) sigui una eina que permeti trencar esquemes com
aquest. De moment, -diu- hi ha aspectes del funcionament de l’Ajuntament que
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estan molt acotats i que només permeten la participació formal dels membres de
l’equip de govern, però de ben segur que trobarem fórmules més participatives.
Aquesta és la nostra voluntat.
El Sr. Masferrer recorda que en l’anterior mandat la modificació del ROM va estar
més de dos anys sobre la taula i al final no es va acordar res. Demanem –diuque, en tot cas, es faci una modificació “exprés”, el més ràpida possible, només
per permetre que els partits puguin estar representats en els òrgans, comissions
i/o entitats per persones que no siguin càrrecs electes.
El Sr. alcalde diu que la intenció de l’equip de govern, si tothom hi està d’acord,
és que la modificació del ROM estigui aprovada abans de final d’any.
Accelerarem, doncs, les reunions per intentar tenir consensuar un document a
curt termini –diu-.
D’altra banda, està regulat per llei que a les Entitats Urbanístiques
Col·laboradores i a les Juntes de Compensació hi participi només un regidor
municipal. És lògic, doncs, que el representant sigui el regidor d’Entorn. Altra
cosa és que es constitueixi una Comissió de seguiment urbanística, que sí que
està a les nostres mans.
El Sr. Masferrer demana que, en qualsevol cas, es faci arribar a la resta de grups
els acords que s’adoptin en aquestes reunions.
El Sr. alcalde respon que no hi haurà cap problema.
Després d’aquestes intervencions i atès que
Celebrades el passat dia 22 de maig de 2011 les Eleccions Municipals i un cop
constituïda la Corporació municipal, es fa necessari procedir a designar els
representants de l’Ajuntament de Sant Celoni en diferents òrgans col·legiats.
D’una banda, cal nomenar els representants de la corporació a les Juntes de
Compensació, a les Associacions Administratives de Cooperació, a les Entitats
Urbanístiques Col·laboradores, a la Ponència d’Avaluació Ambiental, al Consell
Escolar Municipal, als Consells Escolars dels centres educatius del municipi, a
diverses Comissions de seguiment i al Consell de Poble de la Batllòria.
Així mateix, cal designar el regidor o la regidora que, a més a més de l’alcalde,
formarà part del Consell de la Comunitat de Municipis de la Conca de la Tordera,
creada amb l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera per a la gestió del
servei de grua per a la retirada de vehicles mal estacionats.
Es fa necessari també nomenar els representants de la Corporació als òrgans de
govern dels ens següents:
•
•
•
•

Associació per a la Defensa Forestal Forestec
Federació d’Associacions de Defensa Forestal del Vallès Oriental
Consorci Localret
Consorci per a la Normalització Lingüística del Vallès Oriental
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental
Consorci de Turisme del Vallès Oriental
Xarxa Local de Serveis Socials d’Atenció Domiciliària
Comitè de la Creu Roja a Sant Celoni i Baix Montseny
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona
Consorci de Comunicació Local
Associació de Municipis pel Transport Urbà
Consell Coordinador del Parc Montnegre Corredor

Per tot això, a proposta de l’Alcaldia, per unanimitat dels 17 regidors presents, el
Ple municipal ACORDA:
1. Nomenar representants d’aquesta Corporació en els òrgans col·legiats que
s’indiquen, a les persones que a continuació s’expressen:
Juntes de Compensació
Can Coll (UASU-21)
Can Caseta 1 (UASU-34)
Nord-Cementiri (sector P-17)
Royal Park (UASU-24)

Joan Castaño Augé

Associacions Administratives de Cooperació
Torrent de Tayeda (sector P-10)
Joan Castaño Augé

Entitats Urbanístiques Col·laboradores
Les Ferreries (sector P-21)
Can Caseta (sector P-5)

Joan Castaño Augé

Ponència Municipal d’Avaluació Ambiental
1 regidor/a

Joan Castaño Augé

Consell Escolar Municipal
Pel grup municipal del PSC-PM
Pel grup municipal de CiU
Pel grup municipal de la CUP-PA
Pel grup municipal de ICV-EUiA-E

Júlia de la Encarnación Gómez
Raül Garcia Ramírez
Daniel Corpas Cullet
M. Carmen Montes Azcutia

Consells Escolars dels centres educatius del municipi
Escola Josep Pallerola i Roca
Júlia de la Encarnación Gómez
Escola Montnegre
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Escola mancomunada La Tordera
Escola Soler de Vilardell
Col·legi Cor de Maria
Col·legi La Salle
Escola L’Avet Roig
Escola Pascual
Institut Baix Montseny
Escola bressol municipal El Blauet
Escola municipal de música

Comissions de seguiment
Dipòsit controlat capçalera de les Valls
(un regidor/a)
Centre municipal d’expressió:
Pel grup municipal CiU
Pel grup municipal CUP-PA
Pel grup municipal ICV-EUiA-E
Escola bressol municipal El Blauet:
Pel grup municipal CiU
Pel grup municipal CUP-PA
Pel grup municipal ICV-EUiA-E
Complex esportiu Sot de les granotes:
Pel grup municipal del PSC
Pel grup municipal CiU
Pel grup municipal CUP-PA
Pel grup municipal ICV-EUiA-E
Pla Local de Joventut:
Pel grup municipal del PSC
Pel grup municipal CiU
Pel grup municipal CUP-PA
Pel grup municipal ICV-EUiA-E

M. Isabel Coll Roig
Raül Garcia Ramírez
Gerard Masferrer Marfil
M. Carmen Montse Azcutia
Raül Garcia Ramírez
Daniel Corpas Cullet
M. Carmen Montes Azcutia
Magalí Miracle Rigalós
Miquel Negre Sánchez
Gerard Masferrer Marfil
M. Carmen Montes Azcutia
Magalí Miracle Rigalós
Raül Garcia Ramírez
Daniel Corpas Cullet
M. Carmen Montes Azcutia

Consell de Poble de la Batllòria
Pel grup municipal PSC-PM
Pel grup municipal CiU
Pel grup municipal CUP-PA
Pel grup municipal ICV-EUiA-E

Magalí Miracle Rigalós
Josefa Lechuga Garcia
Daniel Corpas Cullet
M. Carmen Montes Azcutia

Comunitat de municipis de la Conca de la Tordera
Membre del consell
Jordi Arenas Vilà

Òrgans de govern d’altres entitats
Associació per a la Defensa Forestal Forestec
Federació d’Associacions de Defensa Forestal
del Vallès Oriental
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Jordi Arenas Vilà
Jordi Arenas Vilà

Consorci Localret
Consorci per a la Normalització Lingüística del
Vallès Oriental
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès
Oriental
Consorci de Turisme del Vallès Oriental
Xarxa Local de Serveis Socials d’Atenció
Domiciliària
Comitè de la Creu Roja a Sant Celoni i Baix
Montseny
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de
Barcelona
Consorci de Comunicació Local
Associació de Municipis pel Transport Urbà
Consell Coordinador del Parc Montnegre
Corredor

Jaume Tardy Martorell
Júlia de la Encarnación Gómez
M. Isabel Coll Roig
Joan Castaño Augé
Jaume Tardy Martorell
Magalí Miracle Rigalós
Magalí Miracle Rigalós
Jordi Arenas Vilà
Jaume Tardy Martorell
Jaume Tardy Martorell
M. Isabel Coll Roig
Josep M. Bueno Martínez

2. Notificar aquests acord als organismes respectius per al seu coneixement i als
efectes escaients.
6. PRESA DE CONEIXEMENT DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS.
El Sr. secretari llegeix el nom dels portaveus que han estat designats per cada
grup municipal.
Després d’aquesta lectura i atès que
El diumenge 22 de maig de 2011 van tenir lloc les Eleccions Municipals per a la
renovació de la totalitat dels membres de les Corporacions locals, convocades
per Reial Decret 424/2011, de 28 de març, del Ministeri de la Presidència
(publicat al Butlletí Oficial de l’Estat de 29 de març de 2011).
El dissabte 11 de juny de 2011 va tenir lloc el Ple de constitució de la nova
Corporació municipal sorgida arran dels resultats de les Eleccions Municipals.
D’acord amb la legislació vigent i amb el Reglament orgànic municipal, es fa
necessàries la creació i determinació de la composició del nous grups polítics
municipals.
Conforme allò disposat a l’article 50 del Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s'aprova
el Text refós Llei municipal i de règim local de Catalunya, als articles 23.1 i 24 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i 25 i
26 del Reglament d’organització municipal, els regidors de les diferents
candidatures s’han constituït en grups polítics.
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De la constitució dels grups polítics, dels seus integrants i dels seus portaveus se
n’ha de donar compte al Ple municipal en la primera sessió que celebri.
En conseqüència, el Ple PREN CONEIXEMENT de la constitució dels grups
polítics municipals, dels seus integrants i dels seus portaveus, tal i com es
relacionen a continuació.
Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal (PSCPM)
Integrants:

Joan Castaño Augé
Jordi Arenas Vilà
Magalí Miracle Rigalós
Julia de la Encarnación Gómez
Josep Manuel Bueno Martínez
Maria Isabel Coll Roig
Jaume Tardy Martorell

Portaveu:
Portaveu suplent:

Julia de la Encarnación Gómez
Jordi Arenas Vilà

Grup municipal de Convergència i Unió (CiU)
Integrants:

Francesc Deulofeu Fontanillas
Laura Costa Olivé
Raül Garcia Ramírez
Miquel Negre Sánchez
Josefa Lechuga Garcia
Marià Perapoch Valls
Josep Maria Garcia Sala

Portaveu:
Portaveu suplent:

Laura Costa Olivé
Josep M. Garcia Sala

Grup municipal de la Candidatura Unitària Popular – Poble Actiu (CUP-PA)
Integrants:

Daniel Corpas Cullet
Gerard Masferrer Marfil

Portaveu:
Portaveu suplent:

Daniel Corpas Cullet
Gerard Masferrer Marfil

Grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa –
Entesa (ICV-EUIA-E)
Integrant:

Maria Carmen Montes Azcutia

Portaveu:

Maria Carmen Montes Azcutia
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7. PRESA DE CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER
L’ALCALDIA EN MATÈRIA DE NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE,
MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I DELEGACIONS CONFERIDES
A DIVERSOS REGIDORS.
El Sr. secretari explica que es dóna compte al Ple de 3 resolucions dictades per
l’Alcaldia: la resolució de 15.6.2011 per la que es nomenen els tinents d’alcalde,
la resolució també de 15.6.2011 per la que es designen els membres de la Junta
de Govern Local i per la qual l’Alcaldia delega determinades competències en
aquest òrgan, i la resolució de 16.6.2011 per la que es deleguen atribucions
genèriques i específiques en determinats regidors i regidores de l’equip de
govern.
El Sr. alcalde exposa que és intenció de l’equip de govern convidar un
representant de cada grup polític municipal a assistir a les sessions de la Junta
de Govern Local. Creiem –diu- que això ha de quedar recollit en la modificació
del ROM. De moment, però, encara que sigui de manera no formal, es convidarà
els grups a aquestes sessions. D’aquesta manera, tot i no poder participar en les
votacions, tothom estarà assabentat dels temes que es discuteixen. Així es fa,
per exemple, al Consell Comarcal del Vallès Oriental.
El Sr. Masferrer agraeix aquest gest i demana si la persona convidada podria ser
algú que no fos regidor, com s’ha demanat en un altre punt de l’ordre del dia.
El Sr. secretari diu que, en principi, hauria de ser un regidor perquè la Junta de
Govern Local és un òrgan que està format només per regidors.
El Sr. alcalde diu que, si més no, la invitació estarà oberta per a que els grups
puguin decidir en cada sessió qui serà el regidor o regidora convidat, per qüestió
d’horaris i disponibilitat. És a dir, que no ha de ser sempre la mateixa persona,
malgrat que en el cas d’ICV no hi ha altra opció.
El Sr. Masferrer diu que si els convidats no han de ser considerats legalment com
a membres de la Junta de Govern Local, tampoc no cal que siguin regidors.
El Sr. secretari indica que els membres de la Junta de Govern Local són
designats i cessats lliurement pel Sr. alcalde, però han de ser regidors i no
poden superar un número màxim.
El Sr. alcalde diu que, en el cas de Sant Celoni, la Junta de Govern Local està
formada legalment per l’alcalde i per 5 regidors com a màxim. Per la meva
experiència en el Consell Comarcal els convidats han de ser també consellers
comarcals. Penso –diu- que el nostre oferiment constitueix un pas endavant i
una bona manera de treballar en equip.
Després d’aquestes intervencions i atès que
El diumenge 22 de maig de 2011 van tenir lloc les Eleccions Municipals per a la
renovació de la totalitat dels membres de les Corporacions locals, convocades
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per Reial Decret 424/2011, de 28 de març, del Ministeri de la Presidència
(publicat al Butlletí Oficial de l’Estat de 29 de març de 2011).
El dissabte 11 de juny de 2011 va tenir lloc el Ple de constitució de la nova
Corporació municipal sorgida arran dels resultats de les Eleccions Municipals.
D’acord amb la legislació vigent i amb el Reglament orgànic municipal, es fa
necessari donar compte al Ple municipal de les resolucions dictades per l’Alcaldia
en matèria de nomenament de tinents d’alcalde, membres de la Junta de Govern
Local i delegacions conferides a diversos regidors.
Per tot això, el Ple PREN CONEIXEMENT de les següents resolucions dictades per
l’Alcaldia:
a) Resolució de 15 de juny de 2011 de nomenament dels tinents d’alcalde.
b) Resolució de 15 de juny de 2011 de designació dels regidors i regidores
que formen part de la Junta de Govern Local i establiment de les seves
competències.
c) Resolució de 16 de juny de 2011 de delegació d’atribucions genèriques i
específiques en regidors i regidores municipals.
8. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ASSIGNACIÓ ECONÒMICA ALS DIVERSOS
GRUPS MUNICIPALS.
El secretari llegeix la proposta tal com ha estat formulada per l’Alcaldia.
El Sr. alcalde diu que, si no recorda malament, es tracta de les mateixes
quantitats que hi ha establertes en aquest Ajuntament des de fa temps.
La Sra. Montes diu que, pel que té entès, la proposta de l’equip de govern s’ha
limitat a arrodonir les xifres que es pagaven fins ara, sense incrementar-les.
Considero –diu- que això és positiu, però crec que hagués estat convenient
haver comentat abans amb la resta de grups la intenció de fixar aquestes
quantitats.
El Sr. alcalde diu que l’expedient ha estat a disposició de tots els regidors des de
la convocatòria del Ple. Nosaltres –diu- hem deixat les mateixes assignacions
que hi havia fins ara.
La Sra. Montes diu que les quantitats li semblen correctes, però pensa que
s’haurien pogut comentar abans amb la resta de grups.
El Sr. alcalde explica que normalment abans de cada Ple es convoquen les
Comissions informatives permanents per informar als grups municipals de les
propostes que es portaran a consideració del Ple. En el Ple extraordinari d’avui
s’han creat i constituït les Comissions informatives i, per tant, no era possible
convocar-les abans. Recullo, però, el comentari de la Sra. Montes i probablement
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es convoquin reunions per tractar i mirar de consensuar determinats temes
abans de portar-los a les Comissions informatives.
Després d’aquestes intervencions i atès que
El diumenge 22 de maig de 2011 van tenir lloc les Eleccions Municipals per a la
renovació de la totalitat dels membres de les Corporacions locals, convocades
per Reial Decret 424/2011, de 28 de març, del Ministeri de la Presidència
(publicat al Butlletí Oficial de l’Estat de 29 de març de 2011).
El dissabte 11 de juny de 2011 va tenir lloc el Ple de constitució de la nova
Corporació municipal sorgida arran dels resultats de les Eleccions Municipals.
En exercici de la potestat d’autoorganització que l’article 4.1.a) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 8.1.a) 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, reconeixen a aquesta entitat, es fa
necessari procedir a l’establiment de la nova organització de l’Ajuntament, en
particular a la determinació de les assignacions econòmiques als diversos grups
municipals.
D’acord amb els articles 50 i 170 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el Text refós Llei municipal i de règim local de Catalunya les
corporacions locals, en la mesura de les seves possibilitats, han de facilitar als
grups polítics els mitjans materials mínims i indispensables per a que puguin
desenvolupar llurs funcions.
L’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local
preveu expressament la possibilitat d’efectuar les assignacions als grups municipals
i estableix la fórmula de repartiment i les limitacions al seu destí.
La participació dels membres de cada una de les opcions polítiques
representades no es limita a acudir a les sessions dels òrgans col·legiats en els
que estan representats, ben al contrari, la tasca pròpia dels grups municipals,
ostentin o no responsabilitats de govern requereix un treball previ de recollida
d’informació, d’anàlisi i síntesi de tots els aspectes relatius a la gestió i política
municipals, cosa que implica necessitats d’infraestructura la cobertura de les
quals es regula a l’article 27 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens
locals citat.
Vistos els informes de la Secretaria i de la Intervenció municipals, a proposta de
l’Alcaldia, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Aprovar les següents assignacions a percebre per part dels diversos grups
polítics municipals:
•
•

Quantitat mensual fixa per grup polític (4 grups):
Quantitat mensual per membre del grup (17 regidors):
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442 €
166 €

2. Establir que les assignacions no podran ser destinades al pagament de
remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la Corporació o a
l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixes de caràcter patrimonial. A
aquests efectes, els grups polítics hauran de portar una comptabilitat especial
d’aquesta dotació, que posarà a disposició del Ple sempre que aquest ho demani.
3. Notificar aquesta acord als portaveus dels diversos grups polítics municipals
per al seu coneixement, als efectes escaients i amb expressió dels recursos a
què tinguin dret.
4. Habilitar l’alcalde o persona en qui delegui per a que pugui signar quanta
documentació sigui procedent per a l’efectivitat dels acords presos.
9. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ DE L’ALCALDE I
DELS REGIDORS DE LA CORPORACIÓ I FIXACIÓ DE LES SEVES
RETRIBUCIONS, AIXÍ COM DE LES QUANTITATS A PERCEBRE EN
CONCEPTE D’INDEMNITZACIONS I ASSISTÈNCIES.
Pren la paraula la Sra. De la Encarnación i explica que en la proposta que es
porta a consideració del Ple s’ha modificat la dedicació de l’alcalde i dels regidors
de l’equip de govern, així com l’import de les seves retribucions. En el mandat
anterior la dedicació de l’alcalde era del 90% de la jornada amb una retribució de
49.500 € anuals. Nosaltres –diu- proposem augmentar la dedicació de l’alcalde
fins al 100% de la jornada. Si es mantingués el sou anterior, la retribució
proporcional hauria de ser de 55.000 € anuals. En canvi, proposem que la
retribució de l’Alcaldia sigui de 48.000 € anuals, el que suposa una rebaixa de
7.000 € a l’any, és a dir, un 12,70% menys.
Pel que fa els regidors, l’anterior equip de govern tenia 3 regidors amb una
dedicació del 35% de la jornada (amb un sou de 14.546 € anuals), una regidora
amb una dedicació del 70% i 2 regidors sense retribució. Nosaltres proposem
que els 6 regidors de l’actual govern tinguin una dedicació del 30% de la
jornada. Si es mantingués l’anterior retribució els correspondria un sou de
12.468 € anuals, però en canvi proposem una retribució de 12.000 € a l’any, que
suposa una rebaixa de 468 € anuals per regidor, és a dir, un 3,75% respecte del
govern anterior.
Quant a les quantitats a percebre per assistència a les sessions dels òrgans
col·legiats, proposem que es mantinguin com fins ara.
El Sr. alcalde indica que s’han presentat dues esmenes o propostes alternatives.
El procediment a seguir és que primer s’exposin cada una d’aquestes esmenes,
que es debatin i que es sotmetin a votació.
El Sr. secretari diu que, en realitat, hi ha tres esmenes perquè l’equip de govern
ha plantejat una modificació del 5è dels acords.
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El Sr. alcalde explica que el 5è dels acords es refereix a les indemnitzacions per
dietes i desplaçaments dels regidors. Inicialment es va redactar d’aquesta
manera:
5. Acordar que l’alcalde i els regidors amb i sense delegació percebran les
quantitats fixades pel funcionari de més alt nivell, en concepte d’indemnitzacions
per les despeses ocasionades en l’exercici del seu càrrec, per desplaçaments fora
del terme municipal, allotjament i manutenció, per raons de representació
municipal.
Volem proposar –diu- que es canviï pel següent redactat:
5. Les indemnitzacions per les despeses ocasionades en l’exercici del càrrec de
qualsevol electe per desplaçaments, manutenció i allotjament fora del terme
municipal seran les mateixes que les establertes per al personal municipal.
El conveni del personal de l’Ajuntament –explica el Sr. alcalde- marca unes
quantitats per aquests conceptes, sense distinció de la categoria professional. Es
tracta, per tant, d’homologar-les indemnitzacions als càrrecs electes a les que
perceben els treballadors municipals. La nostra proposta quedaria, per tant,
modificada “de facto” en aquest punt.
A continuació pren la paraula la Sra. Costa per fer diverses consideracions en
representació del grup municipal de CiU. En primer lloc, -diu- cal recordar una
mica d’on venim. L’any 2007, quan el grup de CiU va assumir el govern
municipal, la despesa total en concepte de retribucions als càrrecs electes era de
223.724 €/any. Nosaltres vam aplicar una rebaixa del 55%, de manera que la
despesa total per retribucions a càrrecs electes va passar a ser de 122.000
€/any. El nou equip de govern proposa passar d’aquests 122.000 € a 120.000 €
anuals. Pensem que es tracta d’un gest simbòlic perquè la rebaixa és molt petita
(un 1,8%) i cal tenir en compte que també va acompanyada d’una reducció en
les hores de dedicació de la jornada laboral, tal com s’ha exposat.
Nosaltres creiem que els representants polítics tenen una feina de responsabilitat
i de compromís al 100% i, per tant, pensem que ha de tenir una remuneració
lògica. Parlar d’economitzar, però, no és només parlar de sous, sinó també
d’eficiència i de feina feta. Si un sou és o no merescut no es podrà valorar fins
passats uns anys. Entenem, per tant, que les critiques als sous s’hauran de fer,
si s’escau, més endavant. L’esmena que presentem des del grup municipal de
CiU va referida a les altres remuneracions i diu així:
<< ESMENA PER A LA REBAIXA, MESURA I TRANSPARÈNCIA DE LES
RETRIBUCIONS ALS CÀRRECS ELECTES.
En un context de crisi sistèmica, però sobretot econòmica com la que assetja el
nostre país, correspon a tots els ciutadans i ciutadanes contribuir al redreçament
de la situació.
Tothom ha hagut de fer i haurà de fer esforços, però especialment això ens
correspon als representants polítics, incloent accions a llarg termini de la
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modificació del sistema productiu, financer, de valors, etc., i també accions a
curt termini que van conferint una altra manera de fer i esdevenen llavors per a
la nova societat que entre tots hem d’anar configurant.
Per aquest motiu, el grup municipal de CiU proposa al Ple municipal l’adopció
dels següents ACORDS:
1. Rebaixar un 10% les retribucions en concepte d’indemnitzacions i assistència
dels càrrecs electes que, a efectes pràctics, incumbeix a l’assignació econòmica
per l’assistència als Plens municipals dels regidors i regidores de l’oposició
únicament.
2. Retirar la delegació a l’Alcaldia de la competència per a la modificació de les
retribucions de tots els càrrecs electes, per garantir que qualsevol canvi de
retribucions sigui notificat i discutit en el major òrgan de decisió, que és el
Ple.>>
Finalment –conclou la Sra. Costa-, volem demanar que es segueixin publicant les
despeses dels regidors, com s’ha vingut fent aquests últims 4 anys, per veure’n
la seva evolució.
Intervé el Sr. secretari per fer una matisació de tipus tècnic. L’esmena del grup
municipal de CiU diu textualment “Rebaixar un 10% les retribucions en concepte
d’indemnitzacions i assistència dels càrrecs electes...”. Les indemnitzacions, de
fet, són les retribucions; per tant, la paraula indemnitzacions no hi hauria de ser.
Només ha de dir assistència.
La Sra. Costa diu que s’ha seguit el redactat de la proposta. S’haurà de canviar,
per tant, als dos documents.
El Sr. alcalde pregunta al Sr. secretari si s’ha de votar ara l’esmena del grup
municipal de CiU o és millor que s’exposi primer l’esmena de la CUP.
El Sr. secretari diu que és millor que s’exposi l’altra esmena per veure si hi ha
algun punt en comú.
Intervé el Sr. Corpas i diu que el posicionament de la CUP en tema de salaris és
força diferent al de la majoria de grups d’aquesta sala. La nostra argumentació
respecte del sou de l’alcalde i dels regidors –diu- parteix de dues premisses. La
primera és que creiem que ningú ha de viure de la política. Quan una persona
decideix militar en un partit o organització política és per dur a terme un
programa de transformació política i social, i per fer això els càrrecs electes no
necessiten percebre les quantitats escandaloses que els membres de tots els
partits polítics, sense excepció, han ingressat fins avui. Rebre sous astronòmics
provoca que no hi hagi rotació de càrrecs i que ser polític sigui un privilegi, el
que explica que hi hagi persones que porten molts anys vivint de la política. Des
de la CUP creiem que ningú hauria d’ocupar un càrrec públic electe durant més
de dues legislatures. La segona premissa és que pensem que l’alcalde i els
regidors poden ser retribuïts, però sempre d’acord amb els sous i els convenis de
la majoria dels treballadors i de les treballadores d’aquest país. Partint
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d’aquestes dues consideracions, passem a analitzar punt per punt els acords
continguts a la proposta.
Estem d’acord amb el punt 3r (Determinar que la retribució del càrrec de regidor
o regidora amb delegacions de l’Alcaldia es meritarà amb efectes de la data de la
resolució de delegació d’atribucions) i amb el punt 5è (perquè veiem correcte el
sistema que fins ara s’ha seguit per al pagament de les despeses per dietes i
desplaçaments de l’alcalde i dels regidors, ocasionades per l’exercici del seu
càrrec). Els pagaments es fan sempre que les despeses es justifiquin amb les
corresponents factures, i sense superar mai les quantitats màximes establertes
per als funcionaris públics que s’indiquen al Butlletí Oficial de l’Estat.
També estem d’acord amb el punt 6è, referit a l’actualització automàtica anual
de totes les quantitats consignades d’acord amb l’Índex de preus al consum
(IPC). Creiem que aquest és un dret social a aconseguir pels treballadors i
qualsevol anul·lació implicaria una regressió en matèria de drets socials, que
seria inacceptable. Em sap greu, però, que això que nosaltres tenim tan clar, els
grups del PSC-PSOE i CiU només ho tenen clar quan es tracta del seu sou, però
no quan es tracta de les pensions de milions de jubilats d’aquest país. En les
retallades socials aprovades fa pocs mesos pel PSOE, amb la complicitat de CiU,
es va congelar l’actualització anual de les pensions segons l’IPC, posant fi a 25
anys d’increments progressius.
Així mateix, estem d’acord amb els punts 8è (declaració de la compatibilitat dels
membres de la Corporació amb el desenvolupament d’altres activitats) i 9è
(publicació d’aquests acords al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis
de la Corporació), ambdós de caràcter merament formal.
Exposats els punts amb els que estem d’acord, passem a parlar d’aquells amb
els que discrepem.
Respecte del punt 1, l’equip de govern estableix el sou de l’alcalde en la
quantitat de 48.000 € anuals a abonar en 14 pagues. Si bé és cert que aquesta
quantia és inferior al sou que cobrava l’alcalde anterior, considerem que encara
és excessivament alta, especialment en l’actual situació de crisi econòmica, amb
milions de treballadors a l’atur o en situacions laborals precàries. La proposta de
la CUP consisteix en reduir el sou de l’alcalde a una quantitat no superior als
42.000 € anuals a abonar en 14 pagues. Si, com ens han dit, la retenció
aplicable és del 25%, en resulta un sou net anual de 42.000 €, és a dir, que
l’alcalde cobraria 14 pagues mensuals de 2.250 € nets, un sou més que raonable
per viure dignament.
Pel que fa el punt 2 (dedicació i aprovació del sou dels regidors) la proposta
planteja que als regidors amb responsabilitats de govern se’ls assigni un sou de
12.000 € anuals a abonar en 12 pagues mensuals, en concepte del 30% de
dedicació parcial de la jornada. Aquest seria un salari afegit al que perceben els
regidors en els seus llocs de treball habitual, ja que no renunciarien a la seva
feina ni reduirien la seva jornada laboral. Nosaltres creiem que si una persona
treballa a jornada completa en una altra feina, no pot dedicar les hores suficients
a una regidoria de govern que justifiqui cobrar 12.000 € anuals. Tampoc
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considerem oportú que, amb més de 4 milions d’aturats a l’Estat espanyol, hi
hagi persones que cobrin més d’un sou. Ara, més que mai, es fa necessari un
repartiment del treball. Per això, la nostra proposta és que els regidors amb
responsabilitat de govern tinguin una dedicació del 20% cobrant la quantitat de
6.000 € anuals, retribuïda en 12 pagues mensuals.
Referent al punt 4, referit a les quantitats a percebre pels regidors sense
responsabilitats de govern per assistir a les sessions dels òrgans col·legiats,
nosaltres proposem uns imports diferents. Creiem que és important repetir i
deixar ben clar que els regidors de la CUP (els anteriors i els actuals) no han
cobrat mai ni un sol euro per exercir el càrrec. Els diners obtinguts per
l’assistència a Plens, Juntes de Govern Local i Comissions informatives
s’entreguen íntegrament al projecte de la CUP. Per altra part, en temps de crisi
com els actuals, en què l’Administració demana a tothom que s’estrenyi el
cinturó, els grups polítics municipals hem de ser els primers en donar exemple.
Per això, proposem reduir les quantitats per assistència a les reunions dels
òrgans de govern de la següent manera:
- Per assistència al Ple proposem que s’abonin 120 € en comptes dels 180 €
previstos.
- Per assistència a la Junta de Govern Local proposem una retribució de 50 €
enlloc dels 150 € previstos.
- Per assistència a les Comissions informatives estem d’acord en mantenir la
quantitat proposada de 50 €.
Per acabar, el punt 7 (Delegar en l’Alcaldia la competència per a la modificació
de totes les quantitats consignades en aquest acord) ens sembla absolutament
inacceptable i, fins i tot, insultant. El que està proposant l’equip de govern és
que li atorguem potestats perquè l’endemà de que aquest Ple aprovi el sou de
l’alcalde i dels regidors, el propi equip de govern de manera unilateral, pugui
vulnerar el que avui s’aprovi i augmentar-se el sou i/o la dedicació en la
quantitat que vulgui. No entenem perquè estem discutint avui els sous si demà
tot això serà paper mullat i pot ser modificat de manera unilateral a voluntat de
l’equip de govern i a esquenes del control democràtic del Ple. Per aquest motiu,
demanem la supressió d’aquest punt.
Pren la paraula la Sra. Montes i diu que, pel que sembla, el més important són
les dedicacions i els sous de l’alcalde i dels regidors. Jo penso –diu- que els
membres de l’equip de govern s’han rebaixat els salaris en un percentatge que
és representatiu del que s’espera en aquests moments. Em sembla que el sou
d’un alcalde ha de ser proporcional a la feina que fa i no té sentit que es rebaixi
massa. Jo estaria d’acord, per tant, amb la reducció salarial que s’ha proposat. El
que no em sembla tant bé és el punt 7 dels acords, tal com està expressat.
Entenc que és contradictori perquè nega el què s’hagi pogut aprovar abans. El
meu vot seria favorable a la proposta si es modifiqués aquest acord. Si no és
així, el meu vot serà en contra.
El Sr. Corpas diu que ell no nega que la feina d’un alcalde és molt important,
però recorda que la CUP ha obtingut 4 Alcaldies en les darreres eleccions (Arenys
de Munt, Navàs, Celrà i Viladamat). L’alcalde d’Arenys de Munt cobrarà 1.300 €
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mensuals, l’alcaldessa de Viladamat uns 1.600 € mensuals, l’alcalde de Navàs
entre 1.300 i 1.600 € mensuals i el de Celrà cobrarà uns 1.700 € al mes. Per
tant, per dur a terme les mateixes tasques que l’alcalde de Sant Celoni, aquestes
persones estaran cobrant gairebé 1.000 € menys cada mes. Només volíem fer
aquesta puntualització.
El Sr. alcalde diu que, com s’ha vist, els grups de CiU, CUP i ICV tenen en comú
que estan en desacord amb el punt 7è de la proposta (Delegar en l’Alcaldia la
competència per a la modificació de totes les quantitats consignades en aquest
acord). Per tant, si així ens ho demanen, retirem aquest punt de la proposta.
Volem recordar, però, que fa 4 anys es va aprovar d’aquesta manera i s’ha
mantingut així fins ara. No l’hem introduït nosaltres aquest acord. Es va aprovar
fa 4 anys i nosaltres hi vam votar a favor.
El Sr. Deulofeu aclareix que fa 4 anys el grup municipal del PSC va votar en
contra de la proposta de retribucions.
El Sr. alcalde diu que potser està equivocat. En qualsevol cas –diu-, no tenim
inconvenient en què aquest tema es discuteixi al Ple perquè crec que és l’òrgan
on s’ha de debatre. Cal procedir, doncs, a la votació de les esmenes presentades
pels grups de CiU i de la CUP i que han estat exposades. El Sr. secretari ens
hauria de dir com s’hauria de fer votació.
El Sr. secretari diu que s’ha d’entendre que el 7è acord queda suprimit de la
proposta, per unanimitat de tots els regidors. De tota manera, caldria votar ara
les esmenes presentades pels grups municipals de CiU i de la CUP, per l’ordre en
què han estat presentades, per veure si una o l’altra substitueix o modifica la
proposta de l’equip de govern.
Es sotmet a votació l’esmena presentada pel grup municipal de CiU, la
qual resulta APROVADA per 15 vots a favor de les Sres. Miracle, de la
Encarnación, Coll, Costa, Lechuga i Montes, i dels Srs. Castaño, Arenas, Bueno,
Tardy, Deulofeu, Garcia Ramírez, Negre, Perapoch i Garcia Sala, i 2 vots en
contra dels Srs. Corpas i Masferrer.
A continuació es sotmet a votació l’esmena presentada pel grup municipal
de la CUP, la qual resulta REBUTJADA per 15 vots en contra de les Sres.
Miracle, de la Encarnación, Coll, Costa, Lechuga i Montes, i dels Srs. Castaño,
Arenas, Bueno, Tardy, Deulofeu, Garcia Ramírez, Negre, Perapoch i Garcia Sala,
i 2 vots a favor dels Srs. Corpas i Masferrer.
Després d’aquestes intervencions i a la vista del resultat de les votacions, el text
definitivament aprovat és el de la proposta presentada per l’equip de govern,
amb la incorporació de l’esmena presentada pel grup municipal de CiU consistent
en la reducció del 10% de les quantitats a percebre en concepte d’assistències
als òrgans col·legiats i la supressió del 7è dels acords. Es transcriu a continuació
el text aprovat pel Ple:
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APROVACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ DE L’ALCALDE I DELS REGIDORS DE LA
CORPORACIÓ I FIXACIÓ DE LES SEVES RETRIBUCIONS, AIXÍ COM DE LES
QUANTITATS A PERCEBRE EN CONCEPTE D’INDEMNITZACIONS I ASSISTÈNCIES
El diumenge 22 de maig de 2011 van tenir lloc les Eleccions Municipals per a la
renovació de la totalitat dels membres de les Corporacions locals, convocades
per Reial Decret 424/2011, de 28 de març, del Ministeri de la Presidència
(publicat al Butlletí Oficial de l’Estat de 29 de març de 2011).
El dissabte 11 de juny de 2011 va tenir lloc el Ple de constitució de la nova
Corporació municipal sorgida arran dels resultats de les Eleccions Municipals.
Per resolució de l’Alcaldia de 15 de juny de 2011 han estat nomenats els tinents
d’alcalde i els membres de la Junta de Govern Local.
Per resolució de 16 de juny de 2011 l’Alcaldia ha delegat tota una sèrie
d’atribucions genèriques i específiques en determinats regidors i regidores
municipals.
D’acord amb la regulació de les retribucions i les indemnitzacions als membres
de les corporacions locals que s’indica a l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, a proposta de l’Alcaldia, per 15
vots a favor de les Sres. Miracle, de la Encarnación, Coll, Costa, Lechuga i
Montes, i dels Srs. Castaño, Arenas, Bueno, Tardy, Deulofeu, Garcia Ramírez,
Negre, Perapoch i Garcia Sala, i 2 vots en contra dels Srs. Corpas i Masferrer, el
Ple municipal ACORDA:
1. Aprovar l’establiment de la retribució per al desenvolupament del càrrec
d’alcalde d’aquesta corporació en règim de dedicació exclusiva al 100% de la
jornada, en la quantia de 48.000 € anuals a abonar en 14 pagues mensuals,
amb efectes des del dia en què cessi efectivament en la seva actual ocupació.
2. Aprovar l’establiment de la retribució per al desenvolupament en règim de
dedicació parcial del 30% de la jornada, de 6 regidors o regidores d’aquesta
corporació que desenvolupin el càrrec amb delegacions de l’Alcaldia, amb la
quantia anual per a cadascun d’ells de 12.000 € a abonar en 12 pagues
mensuals.
3. Determinar que la retribució del càrrec de regidor o regidora amb delegacions
de l’Alcaldia es meritarà amb efectes de la data de la resolució de delegació
d’atribucions.
4. Acordar que els membres de la corporació que no ostentin dedicació, ni
exclusiva ni parcial, rebran les quantitats que, per assistència a les sessions dels
òrgans col·legiats, s’especifiquen a continuació:
• Assistència a sessions del Ple ......................................... 162 € per sessió
• Assistència a sessions de la Junta de Govern Local ............ 135 € per sessió
• Assistència a sessions de les Comissions informatives .......... 45 € per sessió
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5. Les indemnitzacions per les despeses ocasionades en l’exercici del càrrec de
qualsevol electe per desplaçaments, manutenció i allotjament fora del terme
municipal seran les mateixes que les establertes per al personal municipal.
6. Determinar que totes quantitats consignades en aquest acord seran
actualitzades de manera automàtica d’acord amb l’índex de preus al consum, o
qualsevol altre que el substitueixi, que sigui publicat per l’Institut Nacional
d’Estadística amb referència al desembre de cada any, procedint-se a la primera
revisió al gener de 2012.
7. Declarar la compatibilitat de tots els membres d’aquesta corporació amb el
desenvolupament present o futur d’un altre lloc de treball que sigui comprès dins
l’àmbit d’aplicació de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques, sempre d’acord amb els seus
termes. També es declara compatible que els membres d’aquesta corporació
puguin pertànyer a més de dos òrgans de govern de les entitats, organismes i
empreses que depenguin.
8. Publicar aquest acord, de conformitat amb l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local, al Butlletí Oficial de la Província i
al tauler d’edictes de la corporació.
10. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DELEGACIÓ DE CERTES
COMPETÈNCIES DEL PLE DE LA CORPORACIÓ EN LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL.
El Sr. secretari llegeix la part dispositiva de la proposta.
La Sra. Montes diu que en el segon paràgraf de la part expositiva es diu que “Ja
pertany a la competència de la Junta de Govern Local, per delegació de
l’Alcaldia, l’aprovació i contractació de projectes d’obres ordinàries per valor de
fins al 10% dels recursos ordinaris del pressupost de la corporació.” Pregunta si
la quantitat de 150.000 € equival a aquest 10%.
El Sr. alcalde respon que el 10% dels recursos ordinaris de la Corporació equival
a 1.700.000 €, que és una quantitat molt més alta. S’ha considerat convenient –
diu- que el Ple delegui en la Junta de Govern Local l’aprovació dels projectes
d’obres i de serveis amb un pressupost de fins a 150.000 € quan no estiguin
previstos en el pressupost municipal i sempre que aquest òrgan sigui competent
per a la seva contractació o concessió. D’altra banda i per a informació de
tothom, val a dir que l’aprovació dels preus públics estava delegada fins ara a la
Junta de Govern Local en la seva totalitat. Però, per a una més gran
transparència i per a que tots els grups municipals en tinguin coneixement,
proposem –diu- que sigui el Ple qui decideixi sobre els preus públics més
importants (aquells que passen de 30.000 € anuals), inclosos aquells preus
públics de nova incorporació que es pugui preveure que sobrepassin aquesta
xifra. També es proposa delegar en la Junta de Govern Local la declaració de la
compatibilitat de les activitats públiques i privades dels treballadors municipals,
simplement per una qüestió d’agilitat tècnica.
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Intervé el Sr. Corpas i agraeix a l’equip de govern que els preus públics més
importants no s’hagin delegat a la Junta de Govern Local. Al desembre de 2008
–diu- el grup municipal de la CUP ja va presentar una moció en aquest sentit,
demanant que l’establiment o modificació dels preus públics amb uns ingressos
estimats superiors als 20.000 € anuals tornessin a ser competència del Ple.
Volem donar les gràcies, per tant, per aquesta nova política de preus públics.
D’altra banda, veiem que el límit dels projectes d’obres i serveis no contemplats
al pressupost que es deleguen a la Junta de Govern Local ha passat dels 120.000
€ de fa quatre anys als 150.000 € actuals. Entenem, però, que aquesta variació
perd importància des del moment en què tots els grups municipals estem
convidats a assistir a les sessions de la Junta de Govern Local.
El Sr. alcalde diu que, en qualsevol cas, el Ple és sobirà per tornar a aprovar una
modificació d’aquest import.
Pren la paraula la Sra. Costa i diu que el grup municipal de CiU s’ha sorprès per
dues qüestions que abans eren competència del Ple i ara es proposa que siguin
delegades a la Junta de Govern Local: la modificació de 120.000 a 150.000 €
dels projectes d’obres i serveis no pressupostats i l’autorització de la
compatibilitat de les activitats públiques i privades del personal municipal. Hem
demanat a l’equip de govern –diu- que modifiqui la proposta o que puguem
assistir de convidats a les sessions de la Junta de Govern Local, per a una major
transparència de la gestió municipal i per estar-ne més ben assabentats. Volem
deixar constància que la invitació que avui ha fet el Sr. alcalde no constava a
l’expedient, però votarem a favor de la proposta ja que s’ha atès la nostra
petició d’estar presents a les Juntes de Govern Local.
Després d’aquestes intervencions i atès que
Per a un bon funcionament de la gestió de determinats serveis públics i
realització de certes obres es requereix que les competències del Ple de la
corporació en matèria de fixació de preus públics i aprovació de projectes d’obres
siguin delegades en favor de la Junta de Govern Local, atès que està fixat que
aquest òrgan celebri sessions ordinàries cada tres setmanes.
Ja pertany a la competència de la Junta de Govern Local, per delegació de
l’Alcaldia, l’aprovació i contractació de projectes d’obres ordinàries per valor de
fins al 10% dels recursos ordinaris del pressupost de la corporació.
Normalment els preus públics es fixen per al finançament de serveis de poca
quantia econòmica i que, a més, no són previsibles en el temps amb una
antelació anual, tals com tallers, viatges, sortides culturals, etc...
D’altra banda, la gestió dels recursos humans requereix una certa agilitat en
l’adopció de determinades resolucions, especialment les referides a la
compatibilitat de les funcions públiques del personal amb altres activitats en el
sector privat.
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Els articles 22 i 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, estableixen aquelles competències del Ple que poden ser delegades a
l’Alcaldia i a la Junta de Govern Local.
Així mateix, l’article 47 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, preveu la
possibilitat que el Ple pugui delegar en la Junta de Govern Local l’establiment o
modificació dels preus.
D’acord amb l’anterior, a proposta de l’Alcaldia, per unanimitat dels 17 regidors
presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Delegar a la Junta de Govern Local les competències següents:
• L’establiment o modificació dels preus públics, amb excepció dels següents:
-

Preus públics pels serveis del Complex esportiu municipal “Sot de les
Granotes” (piscina coberta i sales esportives)
Preus públics pels serveis de l’Escola bressol municipal “El Blauet”
Preus públics per la inserció de publicitat a l’emissora municipal de radio
Preus públics pels tractaments de logopèdia i psicoteràpia del Servei
d’assistència multiprofessional

Tot sens perjudici de la facultat d’avocació de l’establiment o modificació dels
nous preus públics dels quals es prevegi una recaptació superior a 30.000 €
anuals.
• L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan, essent competent per a la
seva contractació o concessió, no estiguin previstos en el pressupost de la
corporació, i fins a un import de 150.000 €, IVA exclòs.
• L’autorització de la compatibilitat de les activitats públiques i privades del
personal.
2. Publicar la part dispositiva d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província per
al general coneixement i als efectes escaients.
3. Habilitar l’alcalde o persona en qui delegui per a que pugui signar quanta
documentació sigui procedent per a l’efectivitat dels acords presos.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22:05 hores i
s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en dono fe.
L’alcalde
Joan Castaño Augé

El secretari
Ramon Oriol Grau

25

