ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011

Identificació de la sessió:
Data: 29 de setembre de 2011
Inici: 21:13 hores
Fi: 00:58 hores del dia 30 de setembre de 2011
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni
Caràcter de la sessió: ordinari
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.
2.
3.
4.

5.

Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió plenària del dia 21.7.2011.
Ratificació, si s’escau, de la resolució d’Alcaldia de 22.8.2011 d’aprovació
inicial del Pla d’actuació municipal per risc sísmic.
Aprovació, si s’escau, de la xifra del Padró municipal d’habitants de Sant
Celoni referida a 1.1.2011.
Aprovació, si s’escau, del conveni a signar amb el Ministeri de Foment per al
finançament de les obres del carrer Major, tram comprès entre la Plaça
Comte del Montseny i el carrer Sant Martí.
Aprovació, si s’escau, de la pròrroga del conveni del col·laboració amb els
Ajuntaments de Llinars del Vallès i Santa Maria de Palautordera per a
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6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.

l’establiment de l’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny, amb durada fins al
31.12.2015.
Designació, si s’escau, de les persones que han de format part del Consell de
Poble de la Batllòria a títol individual i en representació d’associacions i/o
entitats, amb ocasió del canvi de mandat corporatiu.
Presa de coneixement de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de
Madrid per la que es desestima un recurs interposat per l’Ajuntament de
Sant Celoni contra una resolució del Ministeri d’Hisenda.
Presa de coneixement dels informes emesos per l’interventor municipal en
dates 31.3.2011 i 30.6.2011, en compliment de la Llei 15/2010, de 5 de
juliol, per la que s’estableixen mesures contra la morositat en les operacions
comercials.
Aprovació, si s’escau, del Compte General de la Corporació corresponent a
l’exercici de 2010.
Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de crèdit 1/2011 del
pressupost prorrogat per a 2011.
Modificació, si s’escau, del contracte de gestió del servei de manteniment,
conservació i explotació de l’estació depuradora d’aigües residuals de Sant
Celoni.
Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació puntual del Pla general
d’ordenació urbana a la finca de Can Mainou de Dalt a la Batllòria.
Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel grup municipal de la CUP
contra les retallades a l’Hospital de Sant Celoni i en defensa de la sanitat
pública.
Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel grup municipal d’ICV
contra les retallades del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya.
Aprovació, si s’escau, de les mocions presentades pels grups municipals en
suport al model educatiu català.
Aprovació, si s’escau, de les mocions presentades pels grups municipals en
relació a la central nuclear d’Ascó.
Informació de les resolucions dictades per l'Alcaldia i pel regidor de
Seguretat Ciutadana en els mesos de juliol i agost de 2011.
Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per
l'Alcaldia en els mesos de juliol i agost de 2011.
Precs i preguntes.

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.
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 i el Sr. Arenas responen a les qüestions plantejades.
~~~~~~~~~~
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1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL DIA
21 DE JULIOL DE 2011.
El Sr. alcalde pregunta als membres de la corporació si han de formular alguna
observació a l’acta de la sessió del Ple municipal del dia 21 de juliol 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. RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA DE
22.8.2011 D’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL PER
RISC SÍSMIC.
El Sr. Deulofeu diu que el grup municipal de CiU votarà a favor de la proposta
atès que es tracta de programes preventius que els municipis haurien de tenir
aprovats.
El Sr. alcalde explica que aquest pla es va aprovar el passat mes d’agost per
resolució de l’Alcaldia, per no perdre una subvenció. Avui es porta al Ple la
ratificació d’aquella resolució.
Després d’aquestes intervencions i atès que
El 22 d’agost de 2011 l’alcaldessa accidental, Sra. M. Isabel Coll Roig, va dictar
la resolució següent:
“Sant Celoni, 22 d’agost de 2011
Expedient:
Aprovació inicial del Pla d’actuació municipal per risc d’emergències sísmiques
Fets:
Atès allò que disposa la normativa autonòmica que regula la protecció civil a l’àmbit
territorial de Catalunya, essencialment la Llei 4/1997 i el Decret 210/1999, de 27
de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del contingut per a l’elaboració i
homologació dels plans de protecció civil municipals, i vistos els riscos de caràcter
general per a la població i l’entorn immediat que fan convenient l’adopció de
mesures preventives coordinades per a l’adequada gestió i resolució de situacions
que puguin posar en perill els habitants del municipi o l’entorn natural, així com la
creació d’un marc d’actuació propici per a un eficaç servei de protecció civil que ha
de ser prestat per l’Ajuntament.
El municipi de Sant Celoni es troba afectat per plans d’actuació per diferents riscos
especials que són: risc d’incendis forestals, risc químic, risc TMP, risc d’inundacions
i risc sísmic.
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El Pla per a riscos sísmics per a tot Catalunya es recull en el SISMICAT, que
analitza les zones de risc segons les diverses probabilitats i la vulnerabilitat davant
els moviments sísmics previsibles. També es descriuen breument alguns aspectes
bàsics del territori que condicionen el risc (fonamentalment la meteorologia i la
geomorfologia). Per acabar, es fa una zonificació del territori en funció dels criteris
que indica la Directriu bàsica del risc sísmic i s’identifiquen els municipis que han de
fer els plans d’actuació municipal (PAM), en els que es troba Sant Celoni i
conseqüentment neix la necessitat normativa de la seva redacció.
El document “Pla d’actuació municipal per risc sísmic” actualitza les dades generals
de municipi, l’anàlisi del risc i vulnerabilitat municipal i l’organització de l’estructura
i els recursos municipals, i adequa la pròpia estructura del document segons allò
que disposa el Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del
contingut per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals,
el que ha de permetre el seu posterior tràmit d’homologació per la Comissió de
Protecció Civil de Catalunya, segons estableix la Llei 4/1997, de 20 de maig, per la
qual cosa es proposa la seva tramesa, acompanyada del corresponent certificat pel
secretari de l’Ajuntament, després de, si s’escau, la seva aprovació pel Ple
municipal.
Atès que el municipi de Sant Celoni no gaudia d’un Pla d’actuació municipal per risc
sísmic, es va encomanar a l’enginyeria MARSAL I PORTA, SL la redacció del “Pla
d’actuació municipal per risc sísmic de Sant Celoni” de data juliol de 2011, que
resulta adequat i suficient en quan a la seva estructura segons Decret 210/1999,
de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del contingut per a l’elaboració i
l’homologació dels plans de protecció civil municipals, així com en el seu contingut
pel que fa a l’anàlisi i risc municipal per moviments sísmics, com en les mesures
d’actuació proposades per disminuir els seus afectes a la població i medi ambient.
En aquest sentit l’article 17 de la Llei 4/1997 de protecció civil de Catalunya, en el
que fa referència als plans territorials, diu:
1. Els plans territorials preveuen amb caràcter general les emergències que es
poden produir en l'àmbit respectiu. Els nivells bàsics de planificació són el conjunt
de Catalunya i els municipis. No obstant això, hi pot haver plans d'àmbit territorial
supramunicipal si les característiques especials dels riscs o dels serveis disponibles
ho aconsellen.
2. Els municipis amb una població superior als vint mil habitants i els que, sense
arribar a aquesta població, tenen la consideració de turístics o els que són
considerats de risc especial per llur situació geogràfica o llur activitat industrial,
segons la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, han d'elaborar i aprovar plans
bàsics d'emergència municipal que garanteixin la coordinació i l'aplicació correctes
en llur territori del Pla d’actuació municipal per risc d’inundacions de Catalunya. Els
plans bàsics d'emergència municipal són aprovats pels Plens de les corporacions
municipals respectives, amb la informació pública i l'informe previs de la Comissió
municipal de protecció civil, si n'hi ha, i són homologats per la Comissió de
Protecció Civil de Catalunya.
3. El Govern ha de promoure l'elaboració de plans bàsics d'emergència en els

4

municipis que no tenen l'obligació legal de fer-ho. El procediment d'elaboració,
aprovació i homologació d'aquests plans és el mateix que el dels municipis que hi
són obligats.
4. El Govern, les comarques i la resta d'entitats supramunicipals han de prestar
suport i assistència tècnica a la planificació municipal de protecció civil.
Segons informe tècnic elaborat per l’Àrea de Seguretat Ciutadana, el Pla d’actuació
municipal per risc sísmic s’ajusta a les previsions del Decret 210/1999 i es
considera procedent que s’aprovi inicialment l’adequació del Pla citat a l’estructura
d’aquell Decret, amb posterior termini d’informació pública segons regula l’article
86 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, tot procedint un cop transcorregut el termini de la citada
informació a l’aprovació definitiva de l’adequació del Pla municipal.
Vist el contingut del Pla d’actuació municipal per risc sísmic de Sant Celoni, confegit
per l’enginyeria MARSAL I PORTA SL, d’acord amb les directrius de la normativa
aplicable i degudament avaluat pels tècnics municipals competents.
Vist que cal qualificar el Pla d’actuació municipal per risc sísmic de Sant Celoni com
a pla de naturalesa territorial i que el seu mecanisme d’aprovació ve fixat a l’article
17.2 de la Llei 4/1997, segons el qual: “Els plans (...) són aprovats pels Plens de
les corporacions municipals respectives, amb la informació pública i l'informe previ
de la comissió municipal de protecció civil, si n'hi ha, i són homologats per la
Comissió de Protecció Civil de Catalunya”.
Un cop sotmès a l’aprovació del Ple, el Pla ha de ser remès posteriorment a la
Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil del Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya per a la seva definitiva homologació i implantació al
municipi.
A la vista d’aquests antecedents, l’alcaldessa accidental RESOL:
1. Aprovar inicialment l’adequació del Pla d’actuació municipal per risc sísmic, per
al municipi de Sant Celoni a les disposicions del Decret 210/1999, de 27 de juliol,
pel qual s’aprova l’estructura del contingut per a l’elaboració i homologació dels
plans de protecció civil municipals.
2. Donar a la tramitació de l’aprovació del Pla el curs que legalment correspongui,
amb obertura del període d’informació pública que, eventualment, pertoqui i la
corresponent aprovació definitiva quan resulti escaient.
3. Determinar que en cas de no presentar-se al·legacions al termini d’informació
pública l’acord d’aprovació inicial esdevingui definitiu de manera automàtica,
procedint a la ulterior tramitació del document fins a la seva entrada en vigor.
4. Sotmetre aquesta resolució a ratificació del Ple municipal en la primera sessió
que celebri.”
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El document del Pla d’actuació municipal per risc sísmic es va trametre al
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya per a la seva homologació.
Dins aquests tràmits, la Generalitat ha indicat que cal corregir dues petites
errades: l’actual adreça del Servei Territorial de Protecció Civil i la data
d’homologació del Pla per risc d’inundacions. Aquestes correccions s’han incorporat
al Pla d’actuació municipal per risc sísmic, en la seva redacció actual.
En conseqüència, a proposta del regidor de Seguretat Ciutadana i previ dictamen
de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 17 regidors
presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Ratificar íntegrament la resolució de l’Alcaldia de 22 d’agost de 2011 i en
conseqüència tenir per aprovat inicialment el Pla d’actuació municipal per risc
sísmic de l’Ajuntament de Sant Celoni, amb les correccions indicades en la part
expositiva, i donar-li el tràmit corresponent.
2. Facultar el Sr. alcalde tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a la
efectivitat i execució d’aquest acord.
3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA XIFRA DEL PADRÓ MUNICIPAL
D’HABITANTS DE SANT CELONI REFERIDA A 1.1.2011.
El Sr. alcalde explica que a 1 de gener de 2011 la xifra del padró d’habitants de
Sant Celoni ascendia a la quantitat de 16.949 persones. En els darrers quatre o
cinc anys s’ha passat de 15.500 a 16.900 habitants, però respecte de l’any
passat l’increment és molt petit (només unes 40 persones), del que es desprèn
que el creixement de població està pràcticament estancat.
Després d’aquesta intervenció i atès que
L’article 17 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener, determina que la formació,
el manteniment, la revisió i la custòdia dels padrons d’habitants corresponen als
Ajuntaments dels respectius municipis.
L’article 81 del Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel que s’aprova el
Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, modificat pel
Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, estableix que els Ajuntaments
aprovaran la revisió del seu padró municipal, formalitzant les actuacions
portades a terme durant cada exercici anual.
El mateix article determina que els resultats numèrics de la revisió anual del
padró municipal d’habitants seran tramesos a l’Institut Nacional d’Estadística.
D’acord amb l’informe emès per l’Oficina d’atenció al ciutadà, responsable de la
gestió del padró municipal d’habitants, la xifra resultant de la gestió del padró
municipal d’habitants de Sant Celoni, referida a 1 de gener de 2011, és de
16.949 habitants.
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Per tot això, a proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la Comissió informativa
de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple
municipal ACORDA:
Únic. Aprovar la xifra del padró municipal d'habitants de Sant Celoni referida a 1
de gener de 2011, la qual ascendeix a la quantitat de 16.949 habitants.
4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI A SIGNAR AMB EL MINISTERI
DE FOMENT PER AL FINANÇAMENT DE LES OBRES DEL CARRER MAJOR,
TRAM COMPRÈS ENTRE LA PLAÇA COMTE DEL MONTSENY I EL CARRER
SANT MARTÍ.
El Sr. alcalde explica que es tracta d’una subvenció del Ministeri de Foment que
s’invertirà en l’arranjament del tram de carrer Major comprès entre la Plaça
Comtes del Montseny i el carrer Sant Martí. Es vol donar a aquest espai el
mateix tractament de zona de vianants que té el carrer Major, alhora que es
construirà una plataforma elevada molt més llarga a la cruïlla del carrer Sant
Martí per fer disminuir la velocitat dels vehicles i millorar la seguretat dels
vianants.
El Sr. Deulofeu indica que el grup municipal de CiU votarà a favor de la proposta
perquè es tracta –diu- d’un projecte que vam engegar des del govern municipal
anterior. En aquest sentit, voldria ressaltar l’esforç que vam fer per aconseguir
recursos econòmics per al nostre municipi. Els 100.000 € d’aquesta subvenció
del Ministeri de Foment són producte de les gestions fetes a través del grup
parlamentari de CiU a Madrid, en la negociació dels pressupostos generals de
l’Estat per a enguany. Si sumem les subvencions obtingudes del govern central
en els últims tres anys fan un total d’1.200.000 €, una quantitat molt elevada si
la comparem amb les subvencions que rebem, per exemple, del PUOSC de la
Generalitat de Catalunya. Animem l’actual govern municipal del PSC a fer
gestions similars per intentar aconseguir noves subvencions en els propers anys,
tot i que seran temps difícils... D’altra banda, voldria preguntar si l’equip de
govern ha desestimat la construcció de l’aparcament soterrat a la zona de la
Plaça Comtes del Montseny.
El Sr. alcalde respon que s’han mantingut converses amb alguns possibles
inversors i amb altres Administracions, i la conclusió és que, ara per ara, és molt
difícil entomar una inversió com aquesta. Creiem –diu- que hi ha altres
alternatives, que s’han dibuixat en els darrers temps i que compartim, com és
l’adequació de zones d’aparcament lliures i gratuïtes a la zona centre de la vila.
La construcció de l’aparcament soterrat a la Plaça Comtes del Montseny era
possible fa quatre o cinc anys perquè hi havia inversors que apostaven per
aquesta obra i teníem el finançament garantit, tant per part de la Generalitat de
Catalunya com d’alguna entitat bancària. Aquestes circumstàncies no es donen
ara, atesa l’actual conjuntura econòmica. En aquests moments cal dedicar els
nostres recursos a mantenir els serveis i els equipaments que ja tenim.
El Sr. Deulofeu diu que el projecte d’aparcament soterrat és un tema que el Sr.
Castaño i el seu grup van reivindicar amb intensitat en els anys de mandat
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anterior, criticant que no es tirés endavant. Em sorprèn –diu- que el govern
actual promogui ara aquestes obres al carrer Major, a l’alçada de la Plaça
Comtes del Montseny, perquè no tindria sentit tornar a obrir la plaça l’any vinent
per construir un aparcament soterrat. Crec que en aquesta vida s’ha de ser
coherent. I, fent memòria de les coses, voldria recordar que el programa
electoral del PSC de fa pocs mesos proposava “recuperar el projecte de
l’aparcament soterrat al centre del municipi”. M’estranya que aquestes converses
que diu que ha tingut, i que ens hem de creure, no s’haguessin mantingut en el
seu moment per evitar crear unes expectatives que tots sabíem que no serien
possibles. L’aparcament que aviat serà realitat al costat del dipòsit d’aigua de La
Salle constitueix una bona alternativa, viable i econòmicament sostenible, que
no genera expectatives equivocades. La ciutadania ha de tenir clar que massa
sovint se l’enganya amb programes electorals que s’incompleixen al cap de pocs
mesos.
El Sr. alcalde diu que no hi ha pitjor cosa que posar sobre la taula temes que no
estan tancats, com el de l’aparcament soterrat a la Plaça Comtes del Montseny
que no està pas conclòs in saecula saeculorum. Per les converses que he tingut –
diu- la situació econòmica actual fa difícil aconseguir els crèdits necessaris per a
una obra d’aquest volum i trobar empreses disposades a invertir-hi. Jo no
retrauré, ni crec que sigui el moment de fer-ho, que teníem alguns projectes
emparaulats per la Generalitat de Catalunya i que s’han deixat en un calaix per
decisió de l’equip de govern municipal anterior.
Crec positiu endreçar aquesta part del carrer Major i disposar dels recursos
necessaris per fer-ho possible. Amb aquesta obra es completa la conversió del
carrer Major en zona de vianants, que es va iniciar ja fa uns quants anys i que
va ser un encert que ningú posa en dubte. Els temps actuals fan que hàgim de
ser molt realistes i destinar els diners a temes més prioritaris. Si algú volgués
invertir en la construcció de l’aparcament soterrat, es podria estudiar. Però no és
el cas. Com sabem, en aquests moments els comptes municipals no estan prou
sanejats i no hi ha diners per fer inversió. L’endeutament del municipi no permet
que ni enguany ni segurament al 2012 es pugui demanar cap altre préstec
perquè hem passat el sostre de deute que marca la llei.
El Sr. Deulofeu diu que li satisfà que tiri endavant un projecte que va elaborar el
govern municipal anterior i pel qual van aconseguir els recursos necessaris.
Aquesta zona del centre del poble –diu- és realment molt transitada i amb
l’actuació projectada quedarà més ben arreglada. La despesa no és exagerada,
però suficient per fer-ho possible. Simplement he volgut posar de manifest el
poc temps amb el que es canvia de criteri... El fet que l’Ajuntament de Sant
Celoni no es pugui continuar endeutant ja es coneixia fa més de sis mesos.
Intervé el Sr. Masferrer i diu que, en primer lloc, voldria saludar a tota la gent
que ens escolta. A la CUP –diu- ens agrada que es pugui millorar el poble i, per
tant, votarem favorablement aquest punt. Volem destacar, però, que les
darreres inversions realitzades en l’adequació de zones urbanes s’han fet totes
en el centre del poble. I des d’aquí volem trencar una llança i demanar que, si en
el futur hi ha oportunitats de fer altres millores, es pensi en els barris on fa
temps que no s’hi fa cap millora. Respecte del debat sobre l’aparcament soterrat,
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també ens agradaria dir-hi la nostra. Nosaltres pensem que en cap moment ens
hem de sotmetre a les decisions dels inversors. El que hem de fer és pensar què
és el millor per a la mobilitat i la sostenibilitat de Sant Celoni i, en aquest sentit,
des de la CUP estem convençuts que el millor és construir aparcaments
perifèrics, en comptes de fer-ho al mig del poble, cosa que resulta una despesa
brutal i econòmicament insostenible.
La Sra. Montes diu que, pel que sembla, tothom està d’acord en aprovar aquesta
proposta. La controvèrsia sorgeix –diu- en temes que vénen de mandats
anteriors. A mi em sembla molt bé que s’inverteixi en la millora d’un carrer
cèntric perquè això afavorirà la mobilitat, i si disposem d’una subvenció del
Ministeri de Foment encara millor. Em semblava que el tema de l’aparcament
soterrat estava tancat des de molt abans de començar aquesta legislatura, per la
gran despesa que representa. El meu vot també és a favor i voldria que les
obres es facin el més aviat possible.
El Sr. alcalde explica que després d’aprovar aquest conveni caldrà iniciar la
contractació de les obres, que s’hauran d’executar en el termini que ens marca el
Ministeri de Foment. Val a dir, però, que es procurarà que els treballs no
perjudiquin el sector comercial de la vila, pel que fa a la campanya de Nadal.
Després d’aquestes intervencions i atès que
El Ministeri de Foment té assignat en la Llei de pressupostos generals de l’Estat
per l’any 2011 una dotació econòmica de 99.921,76 €, amb destinació a la
millora i rehabilitació de la zona centre del municipi, en concret per al projecte
d’obres d’urbanització del carrer Major, tram comprès entre la Plaça Comte del
Montseny i el carrer Sant Martí.
La tramitació del pagament de la subvenció es realitza a través de la subscripció
del corresponent conveni de col·laboració a atorgar amb el Ministeri de Foment,
de conformitat amb allò establert en la vigent Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions i el seu reglament.
El dia 28.07.2011 el Ministeri de Foment va trametre el conveni a signar amb
aquest Ministeri a través de la Secretaria d’Estat d’Habitatge i Actuacions
Urbanes, a l’objecte de la seva aprovació pel Ple de l’Ajuntament.
El conveni recull en què consisteixen les obres a realitzar, amb un pressupost de
99.921,76 €.
El projecte d’obres d’urbanització del carrer Major, tram comprès entre la Plaça
Comte del Montseny i el carrer Sant Martí, amb un pressupost de 99.921,76 € va
ser aprovat definitivament per la Junta de Govern en sessió del dia 15.09.2011.
El conveni disposa que l’Ajuntament es compromet a iniciar les obres dintre de
l’últim trimestre de l’any 2011, a les que es destinarà la quantitat de la
subvenció, i per part del Ministeri a fer efectiva la subvenció a la signatura
d’aquest conveni a més de comprovar l’adequada justificació, per la qual cosa
també recull que es crearà una comissió de seguiment constituïda per la
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Directora General d’Arquitectura i Política d’Habitatge i per l’alcalde de
l’Ajuntament de Sant Celoni o bé per les persones que aquest delegui.
Per tot això, a proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la Comissió informativa
de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple
municipal ACORDA:
1. Acceptar la subvenció d’import 99.921,76 € atorgada pel Ministeri de Foment
per al projecte d’obres d’urbanització del carrer Major, tram comprès entre la
Plaça Comte del Montseny i el carrer Sant Martí, a càrrec dels pressupostos
generals de l’Estat per a l’any 2011.
2. Aprovar el conveni a signar entre el Ministeri de Foment, a través de la
Secretaria d’Estat d’Habitatge i Actuacions Urbanes, i l’Ajuntament de Sant
Celoni envers la subvenció per a les obres d’urbanització del carrer Major, tram
comprès entre la Plaça Comte del Montseny i el carrer Sant Martí, per un import
de 99.921,76 €.
3. Habilitar el Sr. alcalde o persona en qui delegui per a que pugui signar quanta
documentació sigui procedent per a l’efectivitat dels acords presos.
4. Notificar aquest acord a la Subdirecció General d’Arquitectura de la Secretaria
d’Estat d’Habitatge i Actuacions Urbanes del Ministeri de Foment, als efectes
oportuns.
5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PRÒRROGA DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ AMB ELS AJUNTAMENTS DE LLINARS DEL VALLÈS I
SANTA MARIA DE PALAUTORDERA PER A L’ESTABLIMENT DE L’OFICINA
D’HABITATGE DEL BAIX MONTSENY, AMB DURADA FINS AL 31.12.2015.
El Sr. alcalde diu que es proposa l’aprovació d’una pròrroga del conveni signat el
maig del 2009 pels municipis de Llinars, Sant Celoni i Santa Maria de
Palautordera. La idea és que la pròrroga s’allargui fins a finals de 2015, tot i que
el conveni pugui ser revisat anualment, en funció de les subvencions que rebem
de la Generalitat de Catalunya, que enguany han minvat una mica.
El Sr. Deulofeu diu que el grup municipal de CiU votarà a favor d’aquest punt
perquè el tema de l’Oficina d’habitatge del Baix Montseny es va treballar
intensament per part de l’equip de govern anterior. Gràcies a aquell esforç es va
aconseguir aquesta oficina al nostre municipi, que juntament amb Granollers i
Parets són les tres que existeixen a la nostra comarca. Ens sembla excel·lent que
es prorrogui aquest conveni i animo l’actual equip de govern a continuar en
aquesta línia de lideratge dins la subcomarca del Baix Montseny, amb una
prestació de serveis als municipis de l’entorn que, per la seva dimensió i
característiques, tenen més complicat d’oferir-los.
Intervé el Sr. Corpas i diu que els regidors de la CUP també votaran a favor
d’aquest punt. Nosaltres –diu- sempre hem apostat per l’Oficina d’habitatge i ho
continuarem fent, així com per mancomunar serveis. No obstant, hem detectat
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algunes mancances que ens agradaria reflectir, alhora que voldríem fer algunes
propostes, en coherència amb el nostre programa electoral, per optimitzar
millor els recursos que s’estan abocant sobre aquesta oficina. Veiem, per
exemple, que falta una pàgina web pròpia i que la informació que consta al web
de l’Ajuntament de Sant Celoni no està actualitzada. D’altra banda, són pocs els
habitatges que actualment ofereix la borsa d’habitatges.
Sovint ens queixem de la falta de recursos econòmics per prestar determinats
serveis, però a vegades la millora d’un servei depèn exclusivament de l’empenta
i les ganes que s’hi posen. Amb la creació de l’Oficina d’habitatge de Sant Celoni
i la posterior adhesió dels municipis veïns es volia donar sortida a una
problemàtica existent a la nostra vila i al país en general, com és l’accés a un
habitatge digne i a un preu just per a una part de la ciutadania que quedava
exclosa d’aquest dret bàsic.
D’altra banda, cal recordar que el Ple municipal va prendre l’acord d’incrementar
el 50% de l’impost sobre béns immobles dels habitatges desocupats i, més
recentment, va aprovar una moció pel dret a l’habitatge enfront els llançaments
dels seus domicilis dels veïns i veïnes de Sant Celoni i La Batllòria. Malgrat tot, la
situació actual és cada dia més greu i, per això, demanem que es potenciï
l’Oficina d’habitatge per a que sigui molt més activa i pugui desplegar de forma
efectiva tots els serveis que és capaç d’oferir als ciutadans. Tal com venint dient
els darrers anys, nosaltres apostem per crear un Parc públic d’habitatges,
directament gestionat per l’Ajuntament, que satisfaci les necessitats dels veïns i
veïnes del municipi. Apostem per fer de l’Oficina d’habitatge un servei potent
que actuï com un autèntic intermediari entre propietaris i demandants
d’habitatge, i no com una oficina de pura gestió burocràtica i administrativa.
També apostem per crear una comissió participativa amb tots els agents socials,
que es reuneixi periòdicament per avaluar les necessitats d’habitatge, fixar les
vies d’actuació al municipi i fer un seguiment dels casos particulars. Així mateix,
volem procurar pisos dotacionals amb serveis comuns per a les persones grans,
alhora que ens inclinem per la rehabilitació i per uns edificis sostenibles.
A les portes de la crisi econòmica en la que estem immersos, se’ns deia que la
construcció d’una Àrea Residencial Estratègica a Sant Celoni venia motivada era
per la manca d’habitatges. Com quasi sempre, el pas del temps posa tothom al
seu lloc... La CUP no només es va negar a la implantació de l’ARE de Can Riera
de l’Aigua, sinó que negava la necessitat de més habitatge al nostre municipi.
Durant aquests anys les administracions públiques no han promocionat el
lloguer, sinó exclusivament l’adquisició d’habitatge en propietat, fins i tot quan
aquest habitatge era de protecció oficial. Aquesta setmana el conseller de
Territori i Sostenibilitat, Sr. Lluís Miquel Recoder, ha anunciat que una de les
properes mesures del Govern de la Generalitat serà rebaixar el preu dels lloguers
d’habitatges protegits no adjudicats, ja que en algunes promocions els preus del
mercat són més baixos que els de protecció oficial. En altres casos, promocions
que eren de venda es convertiran en lloguer amb opció de compra. Amb tot –
conclou el Sr. Corpas-, votem a favor de la proposta per acordar la pròrroga del
conveni de col·laboració amb els Ajuntaments de Llinars, Sant Celoni i Santa
Maria de Palautordera, per a la continuïtat de l’Oficina d’habitatge del Baix
Montseny, però demanem que es tinguin en compte les nostres consideracions.
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El Sr. alcalde diu que es tindran en compte les propostes de la CUP i es
traslladaran als altres ajuntaments que signen el conveni. El problema que hi ha,
i que he comentat abans, és que els recursos en matèria d’habitatge procedents
d’altres administracions s’han retallat. Tot i això, es farà un esforç per mantenir
l’oficina. Sapigueu que si els propietaris no posen els seus habitatges a disposició
de la borsa municipal d’habitatges és, entre d’altres coses, perquè fins ara la
Generalitat de Catalunya oferia una assegurança per garantir el cobrament de sis
mesos de lloguer en cas d’impagament. Sembla ser que això s’ha eliminat i ha
fet baixar radicalment el nombre de persones que posen el seu pis a disposició
d’aquesta borsa. D’altra banda, voldria comentar que s’està redactant
l’actualització del Pla local d’habitatge. Quan el document estigui acabat es
donarà a conèixer als grups municipals i s’obrirà a la participació de la ciutadania
per rebre els seus suggeriments.
Pren la paraula el Sr. Masferrer i demana al Sr. alcalde que es facin passos més
efectius i directes, com el que ja està aprovat pel Ple d’incrementar un 50% l’IBI
dels habitatges desocupats. Aquesta mesura contribuiria a posar en el mercat de
lloguer molts habitatges buits i permetria recaptar nous recursos per fer
polítiques més proactives en matèria d’habitatge.
El Sr. alcalde respon que, per desgràcia, actualment existeixen força pisos de
lloguer que no s’ocupen perquè la renda d’algunes famílies no arriba als mínims
necessaris per accedir ni a un habitatge de protecció oficial i fer front a les
despeses ordinàries com la llum, l’aigua, el gas i l’electricitat. Ens trobem en una
situació realment molt complicada per a moltes famílies.
El Sr. Masferrer diu que ho preguntarà més directament: té intenció l’equip de
govern d’aplicar el 50% de recàrrec sobre l’IBI dels habitatges buits, tal com va
aprovar el Ple municipal?
El Sr. alcalde contesta que s’haurà de revisar a nivell jurídic si aquesta mesura
és legal i caldrà elaborar un cens real d’habitatges desocupats, establint
prèviament els paràmetres per determinar quan un pis s’ha de considerar buit.
Caldrà estudiar-ho.
El Sr. Masferrer recorda que fa tres anys que aquesta proposta de la CUP va ser
aprovada pel Ple. Hi ha hagut temps suficient –diu- per estudiar-la. El mateix
grup municipal del PSC ho va fer quan estava a l’oposició. Ja porteu quatre
mesos al govern i no s’ha fet res. Pensem que el Sr. Castaño no vol respondre a
la nostra pregunta perquè no es vol mullar.
El Sr. alcalde diu que ja parlaran d’aquest tema.
La Sra. Montes diu que estem parlant de la pròrroga d’un conveni per a la
continuïtat de l’Oficina d’habitatge del Baix Montseny que, pel que sembla ha
funcionat molt bé i té una progressió important pel que fa al desenvolupament
dels seus objectius. El meu vot –diu- també serà a favor de la proposta, però
voldria preguntar que passarà amb aquest conveni si no es reben les aportacions
d’altres administracions. Quedarà anul·lada l’oficina?
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El Sr. alcalde contesta que un dels municipis signants del conveni va demanar la
inclusió d’una clàusula de revisió per si es deixen de rebre les ajudes que fan
possible el funcionament de l’oficina. Si l’Ajuntament de Sant Celoni hagués
d’assumir en solitari el cost de les persones que treballen a l’Oficina d’habitatge
del Baix Montseny, hauríem de posar en una balança si es tracta d’un servei
prioritari i fonamental, i veure quins recursos s’hi destinen o s’hi deixen de
destinar.
La Sra. Montes entén que, en funció de l’evolució de les aportacions d’altres
administracions, podria ser que el conveni no arribés al seu termini.
El Sr. alcalde diu que la intenció política és mantenir l’oficina.
El Sr. Deulofeu voldria ressaltar dues qüestions. En primer lloc -diu-, vull
aprofitar per reconèixer la feina que fan els treballadors de l’Oficina d’habitatge,
que van començar la seva tasca des de zero perquè aquest servei no existia al
nostre municipi. Cal ser conscients que només són dues les persones que
treballen en aquesta oficina i els recursos econòmics són limitats. No és el
moment de fer una llista de totes les feines que realitzen, però és innegable que
fan la seva feina amb gran eficiència i professionalitat. Per la nostra part i en allò
que puguem influir, el grup municipal de CiU recolzarà sempre que l’Oficina
d’habitatge continuï existint. També voldria fer una proposta per parlar amb més
tranquil·litat un altre dia: revisar el preu del lloguer dels habitatges de protecció
social a Sant Celoni allargament del termini d’amortització a les empreses
constructores. Deixo aquesta idea sobre la taula.
El Sr. alcalde indica que, com s’ha comentat abans, actualment el preu del
lloguer dels pisos de protecció oficial sovint és més alt que el preu del lloguer
dels pisos lliures. Els canvis en l’oferta i la demanda han produït aquesta
transformació del mercat. Altra cosa són els pisos d’ADIGSA, que va ser la
primera promoció que es va fer a Sant Celoni ja fa molts anys, amb uns lloguers
molt assequibles, destinats a les famílies amb menys recursos. No voldria crear
falses expectatives, però estem revisant aquest tema per poder atendre les
necessitats de la ciutadania.
Després d’aquestes intervencions i atès que
El 26.05.2009 els alcaldes dels municipis de Llinars del Vallès, Sant Celoni i
Santa Maria de Palautordera van signar un conveni de col·laboració per a
l’establiment de l’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny, amb l’objectiu d’apropar
als seus ciutadans/es els serveis d’informació, assessorament i tramitació que
s’oferien des de l’Oficina Local d’Habitatge de Sant Celoni i que passava a tenir
un abast supramunicipal.
Amb el vistiplau dels tres ajuntaments es van signar onze addendes d’adhesió al
conveni, corresponents als municipis del Baix Montseny següents: Breda
(10.02.2010), Campins (10.02.2010), Gualba (10.02.2010), Hostalric
(10.02.2010), Riells i Viabrea (10.02.2010), Sant Antoni Vilamajor
(10.02.2010), Sant Esteve de Palautordera (10.02.2010), Vallgorguina
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(10.02.2010), Vilalba Sasserra (10.02.2010), Fogars de Montclús (04.03.2010) i
Sant Pere de Vilamajor (04.03.2010).
L’Ajuntament de Sant Celoni té vigents i/o previstos per a l’any 2011 els
següents convenis de col·laboració, addendes de pròrroga i sol·licituds de
subvencions amb la Generalitat de Catalunya per a l’Oficina d’Habitatge:
a) Addenda de pròrroga per al primer semestre de 2011 del conveni de
col·laboració i encàrrec de gestió amb Adigsa, empresa pública, adscrita al
Departament de Medi Ambient i Habitatge i la Secretaria General del
Departament d’Acció Social i Ciutadania, per a la gestió del Programa de
mediació per al lloguer social, signada a data 23.12.2010.
b) Addenda de pròrroga per al primer semestre de 2001 del conveni de
col·laboració amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge, relatiu a
l’Oficina d’Habitatge, signada a data 23.12.2010.
c) Conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu
a l’Oficina Local d’Habitatge i la borsa de mediació per al lloguer social
supramunicipals situades en aquest municipi, aprovat per la Junta de
Govern Local en sessió de 28.07.2011 i pendent de signatura.
d) Sol·licitud de subvenció sense concurrència competitiva de 27.07.2011 a la
Direcció General de Joventut, arrel del conveni de col·laboració amb el
Departament d’Acció Social i Ciutadania per a la promoció de l’accés dels
joves a l’habitatge signat l’any 2008.
A juny de 2001 s’ha redactat una Memòria explicativa del funcionament de
l’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny, assenyalant l’increment en atencions, en
serveis tramitats i en ajudes i prestacions econòmiques obtingudes per als
ciutadans de la comarca.
En el pacte catorzè del conveni de col·laboració es contempla que, passat el
termini dels dos primers anys de vigència, els ajuntaments poden acordar-ne la
seva pròrroga, pel que a la vista dels antecedents s’ha redactat un esborrany de
proposta de pròrroga del conveni.
L’esborrany de pròrroga contempla una període de durada fins a 31.12.2015,
així com una adequació de les previsions de pressupost per a l’any 2011 i de les
aportacions econòmiques dels municipis, en base al seu número d’habitants,
segons dades d’Idescat 2010.
Vistos els informes de la directora de l’Àrea d’Entorn i de l’interventor accidental.
D’acord amb els articles 88 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, 57 de la Llei
7/1985 reguladora de les bases del règim local i 303 a 311 del Decret 179/1995
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de
Catalunya.
A proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la Comissió informativa de Serveis
Personals, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
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1. Aprovar l’esborrany de pròrroga del conveni de col·laboració entre els
Ajuntaments de Llinars del Vallès, Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera per
a l’establiment de l’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny, tal i com ha estat
redactada, amb una durada fins a 31 de desembre de 2015, condicionada
necessàriament a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost que
per cada exercici aprovi el Ple municipal per finançar les despeses que assumeix
l’Ajuntament de Sant Celoni.
2. Autoritzar al Sr. alcalde o persona en qui delegui per a que pugui signar la
pròrroga del conveni i tota aquella documentació que sigui procedent per a
l’efectivitat dels acords presos.
3. Comunicar aquest acord als Ajuntaments de Llinars del Vallès i de Santa Maria
de Palautordera.
4. Comunicar, si s’escau, la subscripció de la pròrroga d’aquest conveni a
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, a la Direcció General de Joventut del
Departament de Benestar i Família i a la Secretaria General d’Habitatge i Millora
Urbana del Departament de Territori i Sostenibilitat, en virtut dels convenis
vigents i/o previstos signats entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de
Sant Celoni.
6. DESIGNACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES PERSONES QUE HAN DE FORMAT
PART DEL CONSELL DE POBLE DE LA BATLLÒRIA A TÍTOL INDIVIDUAL I
EN REPRESENTACIÓ D’ASSOCIACIONS I/O ENTITATS, AMB OCASIÓ DEL
CANVI DE MANDAT CORPORATIU.
El Sr. secretari llegeix la part dispositiva de la proposta.
Intervé a continuació la Sra. Lechuga i agraeix a tots els batlloriencs i
batllorienques la confiança que van dipositar en CiU a les passades Eleccions
Locals. El fet de ser la llista política més votada a la Batllòria ha suposat que la
presidència del Consell de Poble recaigui en un membre del nostre grup.
Agraeixo també –diu- la generositat del Sr. Deulofeu en cedir-me aquest càrrec,
que accepto gustosament i amb tota responsabilitat.
El proper 4 d’octubre –continua- farà 7 anys que es va constituir el Consell de
Poble de la Batllòria, un òrgan de participació ciutadana innovador. Jo vaig
presidir aquella primera etapa del consell i, malgrat que tots érem novells,
considero que vam fer molta feina. Més endavant han ocupat també la
presidència els regidors Josep Capote i Josep M. Bueno. Tots plegats, polítics i
ciutadans, hem treballat intensament per la Batllòria i ara estem veient els
resultats de tot aquest treball. Voldria donar les gràcies als ciutadans que han
participat en el consell per la seva implicació i el clima d’entesa al llarg d’aquests
anys.
Avui designem els membres del Consell de Poble en aquesta nova etapa que
començarà el proper 5 d’octubre. Aprofito per agrair-los per endavant la seva
voluntat de participació i les hores del seu temps que hi aportaran
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desinteressadament. Em complau veure aquesta dedicació al nostre poble.
Moltes gràcies a tots. Estic a disposició de la gent de la Batllòria i de l’alcalde,
amb qui espero que hi pugui haver una bona entesa, com sempre hi ha hagut,
amb l’objectiu de poder treballar tots plegats per la Batllòria.
El Sr. alcalde felicita la Sra. Lechuga per aquesta nova etapa que inicia com a
presidenta del Consell de Poble de la Batllòria. Desitjo sort –diu- a ella i a tota la
gent de la Batllòria que en formarà part. El Consell de Poble és un òrgan de
participació que requereix un treball colze a colze, en el que tothom suma, i crec
que la vam encertar amb la seva creació. Segurament hi ha algun aspecte del
seu funcionament que es podria millorar i que haurem de posar sobre la taula
per debatre entre tots. És probable que hi hagi més persones que vulguin formar
part del consell. La composició del consell és un tema obert i qui vulgui s’hi
podrà incorporar sense problemes.
Després d’aquestes intervencions i atès que
El 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 preveu expressament al seu article
61.1 la possibilitat que el Ple municipal acordi la creació d’òrgans territorials de
gestió desconcentrada.
L’Ajuntament de Sant Celoni, fent ús d’aquesta facultat, va considerar adient la
creació d’un canal de participació de les persones i entitats de la Batllòria,
mitjançant la instauració d’un consell de caràcter consultiu que enriqueixi
l’activitat ciutadana i representi una via de diàleg permanent amb l’Ajuntament.
El Ple municipal, en sessió de 17 de maig de 2004, va aprovar inicialment el
Reglament Orgànic del Consell de Poble de la Batllòria, als efectes de regular la
seva constitució i funcionament. El reglament es va declarar definitivament
aprovat per resolució de l’Alcaldia de 21 de juliol de 2004 atès que en el termini
d’exposició pública de l’expedient no es va presentar cap al·legació en contra.
L’article 8 del Reglament Orgànic del Consell de Poble de la Batllòria estableix
que els membres del Consell Plenari han de ser designats pel Ple de l’Ajuntament
de Sant Celoni, designació que ha de recaure en:
•

Les persones a títol individual, majors de 16 anys, que voluntàriament
hagin sol·licitat formar part del Consell de Poble de la Batllòria.
• Un representant de cada una de les Associacions sectorials amb seu a la
Batllòria designat pel seu màxim òrgan de govern.
• Un representant de la Junta de Compensació de la urbanització Royal
Park, designat per acord del seu màxim òrgan de govern.
• Un representant de l’Associació de veïns de la Batllòria, designat per
acord del seu màxim òrgan de govern.
• Un regidor o regidora en representació de cada un dels partits polítics
amb representació municipal, computant a aquests efectes el regidor o
regidora que sigui nomenat/da president/a. Aquests mai no suposaran
un número superior a un terç del total de membres del Consell Plenari.
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El Reglament Orgànic del Consell de Poble de la Batllòria estableix en el seu
article 5 que tots els òrgans del Consell han de ser renovats i/o ratificats per
acord del Ple, amb ocasió de la renovació dels membres de la corporació local.
Tant les persones a títol individual, com els representants de les entitats i/o
associacions i els representants polítics es renovaran i/o ratificaran amb el canvi
de mandat corporatiu.
L’article 12 del reglament estableix que presidirà el Consell de Poble de la
Batllòria el regidor o la regidora que designi l’alcalde, a proposta del cap de la
llista més votada a l’àmbit territorial de la Batllòria.
En sessió de 7 de juliol de 2011 el Ple municipal va designar, a proposta dels
respectius grups municipals, els regidors i les regidores de cada una de les
formacions polítiques que integraran el Consell Plenari:
Pel
Pel
Pel
Pel

grup
grup
grup
grup

municipal
municipal
municipal
municipal

del PSC
de CiU
de la CUP
d’ICV

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

Per resolució de l’Alcaldia de 22 de juliol de 2011 s’ha nomenat presidenta del
Consell de Poble de la Batllòria a la Sra. Josefa Lechuga Garcia, per ser la llista
política de CiU la més votada a l’àmbit territorial de la Batllòria en les darreres
Eleccions Municipals.
Des de la Secretaria municipal s’ha sol·licitat per escrit a les associacions
sectorials amb seu a la Batllòria, a la Junta de Compensació de la urbanització
Royal Park i a l’Associació de veïns Vall de Llor, que designin, per acord del seu
màxim òrgan de govern, les persones que els representaran en endavant en el
Consell de Poble; així mateix, s’ha demanat, també per escrit, a les persones
que formaven part fins ara del Consell de Poble a títol individual que manifestin
la seva voluntat de continuar o no formant part d’aquest òrgan de participació.
Paral·lelament s’ha penjat un ban de l’Alcaldia en diversos punts de la Batllòria,
oferint a tots els ciutadans i ciutadanes la possibilitat de formar part de la nova
composició del Consell de Poble, amb motiu d’aquest procés de renovació; per
la qual cosa, les persones interessades podien presentar una instància a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana de la Batllòria.
Fins al dia d’avui s’han rebut les instàncies de les següents persones i entitats,
amb el sentit que s’indica a continuació:
Persones a títol individual:
1
Jordi Gómez Barrero
2
Jesús Liñán Ruiz
3
Carme Luis Puig
4
Montserrat Montalbán Alarcón
5
Marta Soro Alsina
6
Eva López Perea
7
Cristina Gálvez Torres

Demana formar part del Consell
Demana formar part del Consell
Demana formar part del Consell
Demana formar part del Consell
Demana formar part del Consell
Renuncia a formar part del Consell
Demana formar part del Consell
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8
9
10
11
12
13
14
15
16

Pascuala Agulló Barón
M. Concepción Zamora Ortega
Florentí J. Ruiz Allué
Adrianna Tarradas Gómez
Josep Manel Navarro Serra
Conxa de Llobet Jorba
Joan Xamaní Cabra
Maria Isabel Tena Boyan
M. Dolors Terradas Dávila

Entitats i associacions:
1
Patronat de la gent gran
2

Club esportiu la Batllòria

Demana formar part del Consell
Renuncia a formar part del Consell
Demana formar part del Consell
Demana formar part del Consell
Demana formar part del Consell
Demana formar part del Consell
Demana formar part del Consell
Demana formar part del Consell
Demana formar part del Consell
Proposen com a representant a Lluís
Sánchez Luengo
Proposen com a representant a Lluís Prat
Pineda

A la vista de les instàncies rebudes fins al dia d’avui, a proposta de l’Alcaldia i
previ dictamen de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per
unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Desestimar la sol·licitud del Sr. Florentí J. Ruiz Allué de formar part del
Consell de Poble de la Batllòria, a títol individual, perquè no és resident a la
Batllòria.
2. Designar membres del Consell de Poble de la Batllòria a les persones que es
relacionen a continuació, tal com estableix l’article 5 del seu Reglament Orgànic
regulador del Consell amb ocasió del canvi de mandat corporatiu:
Persones a títol individual:
Jordi Gómez Barrero
Jesús Liñán Ruiz
Carme Luis Puig
Montserrat Montalbán Alarcón
Marta Soro Alsina
Cristina Gálvez Torres
Pascuala Agulló Barón
Adrianna Tarradas Gómez
Josep Manel Navarro Serra
Conxa de Llobet Jorba
Joan Xamaní Cabra
Maria Isabel Tena Boyan
M. Dolors Terradas Dávila
En representació d’entitats i associacions:
Patronat de la gent gran
Lluís Sánchez Luengo
Club esportiu la Batllòria
Lluís Prat Pineda
3. Notificar aquest acord a les persones interessades, per al seu coneixement i
als oportuns efectes, amb expressió del recursos a què tinguin dret.
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7. PRESA DE CONEIXEMENT DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTÍCIA DE MADRID PER LA QUE ES DESESTIMA UN RECURS
INTERPOSAT PER L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI CONTRA UNA
RESOLUCIÓ DEL MINISTERI D’HISENDA.
El Sr. alcalde explica que és important que els membres del Ple tinguin
coneixement d’aquesta sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid
perquè afecta de manera molt greu les finances municipals. L’Ajuntament de
Sant Celoni havia reclamat una compensació per l’exempció del 90% de l’IBI de
l’autopista de què gaudeix la concessionària ACESA. La primera sentència,
emesa pel Tribunal Suprem, va ser a favorable a nosaltres per entendre que
s’havia de compensar els ajuntaments per aquesta bonificació. Ara el Tribunal
Suprem ha variat el seu criteri i l’Ajuntament deixarà de percebre la quantitat de
827.000 € corresponent a l’IBI dels anys 2004-2007. La quantitat que
correspondria al període 2007-2011 vindria a ser semblant. Era una previsió
d’ingressos amb la que ja es comptava, i ara aquesta sentència del Tribunal
Superior de Justícia de Madrid deixa les finances municipals molt tocades. Dono
compte al Ple d’aquesta sentència, que no ens queda sinó acatar.
Després d’aquesta intervenció i atès que
L’Ajuntament de Sant Celoni va interposar reclamació contenciosa administrativa
contra la resolució emesa per la Direcció General de Fons Comunitaris i
Finançament Territorial del Ministeri d’Hisenda, denegatòria de la compensació
de beneficis fiscals atorgats a la mercantil ACESA, pel concepte d’impost sobre
Béns Immobles, exercicis 2004 a 2007, en què es reclamava la quantitat de
827.613,70 €.
En data 12 de juliol de 2011 es va rebre sentència del Tribunal Superior de
Justícia de Madrid en la que es desestimava la referida petició de l’Ajuntament
de Sant Celoni, i això malgrat que el referit tribunal, en sentències de dates 15
de gener de 2010 i 17 de gener de 2007, havia estimat la petició de
compensació a l’Ajuntament de les bonificacions atorgades per l’Estat a les
concessionàries d’autopistes.
La motivació de la sentència desestimatòria ha estat el canvi de criteri del
Tribunal Suprem que, en sentència de data 13 de desembre de 2010, resolent
recursos de cassació, estableix que ni la Constitució ni la legislació ordinària
imposen a l’Estat l’obligació de transferir als ajuntaments les quantitats que
deixin de percebre com a conseqüència de beneficis fiscals que hagi atorgat o
atorgui sobre tributs local. Així, el Tribunal Suprem estableix que no es pot
mantenir que l’article 9.2 de la Llei 39/1988 contingui un mandat vinculant pel
legislador estatal que estableixi en el futur beneficis fiscals en els tributs locals.
Per això, a proposta del regidor d’Economia i previ dictamen de la Comissió
informativa de Serveis Comunitaris, el Ple municipal PREN CONEIXEMENT de la
referida sentència.
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8. PRESA DE CONEIXEMENT DELS INFORMES EMESOS PER
L’INTERVENTOR MUNICIPAL EN DATES 31.3.2011 I 30.6.2011, EN
COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, PER LA QUE
S’ESTABLEIXEN MESURES CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS
COMERCIALS.
El Sr. alcalde explica que la Llei 15/2010 per la que s’estableixen mesures contra
la morositat en les operacions comercials, obliga els ajuntaments a pagar les
seves factures en uns terminis determinats. Els interventors han d’emetre
informe i justificar aquells casos en que els pagaments s’hagin fet fora de
termini. S’ha de dir que el nostre Ajuntament compleix fil per randa el que
marca la llei i els pocs casos que no és així tenen una explicació totalment lògica.
És el cas, per exemple, d’unes factures pendents de pagament de la Societat
General d’Autors i Editors (SGAE) que molts ajuntaments considerem del tot
injustes i desproporcionades per tractar-se d’actes públics gratuïts. Les entitats
municipalistes estan negociant amb la SGAE per reduir aquestes quantitats.
Bàsicament, estem complint amb el terminis de pagament que marca la llei, la
qual cosa és tot un mèrit a l’Administració pública.
Després d’aquesta intervenció i atès que
L’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004,
per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials, determina que els interventors elaboraran trimestralment un
informe sobre el compliment dels terminis previstos a la referida llei per al
pagament de les obligacions de cada entitat Local, que haurà d’incloure el
número i quantia global de les obligacions pendents en les que s’estiguin
incomplint els terminis, això és, pagament a 55 dies des de la recepció de la
factura per part de l’Ajuntament de Sant Celoni fins el dia 31 de desembre de
2010 i pagament a 50 dies des del dia 1 de gener de 2011 fins el dia 31 de
desembre de 2011.
El referit informe també ha d’incorporar una relació de les factures o documents
justificatius respecte els quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la
seva anotació al registre de factures i no s’hagin tramitat els corresponents
expedients de reconeixement de l’obligació o no s’hagi justificat l’absència de
tramitació dels mateixos.
Vistos els informes emesos per l’interventor accidental en dates 31 de març i 30
de juny de 2011.
A proposta del regidor d’Economia i previ dictamen de la Comissió informativa de
Serveis Comunitaris, el Ple de l’Ajuntament PREN CONEIXEMENT dels informes
emesos per l’interventor accidental en dates 31 de març i 30 de juny de 2011,
en compliment d’allò establert a l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, així com trametre una còpia dels
mateixos al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de
Catalunya, tal com estableix l’article 4.4 de la Llei 15/2010.
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9. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ
CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2010.
El Sr. secretari explica que el Compte General de 2010 està seguint la tramitació
habitual: ha estat informat per la Comissió especial de comptes, s’ha obert un
període d’exposició pública i ara es porta al Ple per a la seva aprovació.
Posteriorment s’enviarà a la Sindicatura de Comptes, com és preceptiu.
Després d’aquesta intervenció i
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació del Compte General de l’Ajuntament de
Sant Celoni corresponent a l’any 2010.
Atès que la Comissió de Comptes en sessió de 28 de juliol de 2011 va acordar
exposar al públic el Compte General a efectes de reclamacions, reparaments o
observacions.
Atès que en el termini d'exposició pública i vuit dies més no s'ha presentat cap
reclamació.
A proposta del regidor d'Economia i previ dictamen de la Comissió informativa de
Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal
ACORDA:
1. Aprovar el Compte General de la Corporació corresponent a l'exercici de 2010,
tal com ha estat format per la Intervenció municipal.
2. Trametre còpia del Compte General de l’Ajuntament de Sant Celoni
corresponent a l’exercici de 2010 a la Sindicatura de Comptes.
10. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
1/2011 DEL PRESSUPOST PRORROGAT PER A 2011.
El Sr. alcalde explica que aquest any l’Ajuntament de Sant Celoni funciona amb
el pressupost prorrogat de 2010 perquè no s’ha aprovat un pressupost
pròpiament de 2011. La modificació de crèdit és una eina econòmica que permet
dotar les partides que estan esgotades (quan hi ha hagut més despesa de la
prevista) i fer front a despeses imprevistes per poder arribar a final d’any.
Aquesta és la primera modificació de crèdit que es proposa aprovar enguany.
Pren la paraula el Sr. Garcia Sala i diu que el grup municipal de CiU votarà en
contra de la proposta de modificació de crèdit que presenta l’equip de govern per
dues raons bàsiques. Fa deu dies se’ns va comunicar la seva existència i vam
demanar el detall de les partides que s’hi contemplen. En la majoria de casos no
hem trobat la informació detallada que volíem, la qual cosa fa difícil poder jutjar
si es tracta de despeses que s’han realitzat fins al mes de setembre o són
despeses que s’haurien de realitzar en els propers mesos. D’altra banda, els
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imports d’algunes partides són suficientment alts com per poder veure si es
corresponen exactament als serveis que es pretén donar, si existeix un
pressupost elaborat, si es tracta de factures que s’han de pagar, etc. Són
qüestions que necessitem comprovar per veure si les xifres es corresponen a les
necessitats reals de l’Ajuntament. Per la informació que ens ha donat el Sr.
interventor, veiem que fins al dia d’avui no hi ha desviacions rellevants en
l’execució del pressupost d’aquest any, fet del que ens hauríem de felicitar tots.
Entenem, però, que la modificació de crèdit probablement suposaria un
increment de la despesa en els darrers mesos de l’any i, per això, no li donarem
suport. Volem tenir una actitud constructiva, estem a l’Ajuntament per fer el
millor per al poble i la ciutadania i, per això, creiem que hem de donar suport a
la despesa corrent que reconeixem que generen els nous equipaments que no
estaven considerats en el pressupost prorrogat. També pensem que hi ha alguna
actuació puntual que hem de recolzar, com ara la partida per amortització de
préstecs perquè es tracta d’un compromís assumit per l’Ajuntament. D’altra
banda, pensem que les inversions s’haurien d’incloure al pressupost de 2012, i
que no cal avançar-se, sobretot quan hi ha altres prioritats.
També ens plantegem –continua el Sr. Garcia Sala- si els preus i el cost que
estem aplicant són els adequats. I una de les principals reflexions que ens
hauríem de fer és que la modificació de crèdit considera tota una sèrie de
despeses que s’han d’afegir al pressupost prorrogat, però enlloc diu quins
estalvis farem per compensar-les si no volem que el resultat del pressupost
municipal sigui negatiu en els propers anys. La previsió per a l’any vinent és que
els ingressos disminueixin i, per això, hem de ser especialment curosos a l’hora
per mirar d’equilibrar ingressos i despeses. En aquest sentit, utilitzar el
romanent de tresoreria estalviat en els darrers anys per fer aquesta modificació
de crèdit representa quedar-nos sense el 40% d’aquest romanent, la qual cosa
ens restarà molta capacitat de maniobra en el futur immediat. Per aquestes
raons considerem que hem de votar en contra de la modificació de crèdit
proposada per l’equip de govern i presentem una esmena a aquesta modificació
que inclou totes les consideracions que he esmentat.
Intervé el Sr. secretari i diu que, segons l’article 177 del Text refós de la Llei
d’hisendes locals, les modificacions de crèdit requereixen informe previ de la
Intervenció municipal. L’esmena que presenta el grup municipal de CiU hauria de
quedar sobre la taula per no haver estat informada per l’interventor, atès que no
hi ha hagut temps material.
El Sr. alcalde explica que la modificació de crèdit que es porta avui al Ple ens ha
de permetre, com s’ha comentat, poder cobrir les despeses fins a final d’any.
Quan el grup municipal del PSC va assumir el govern municipal (el passat 11 de
juny) ja es portava mig any recorregut. En el que queda d’exercici s’han de
reforçar algunes partides, com per exemple la referida a les despeses
energètiques, que són d’obligat compliment. O la partida de despeses de
menjador de l’escola bressol municipal “El blauet” que si no es dota de recursos
d’aquí a poques setmanes haurà de deixar de funcionar. L’esmena que proposa
el grup municipal de CiU redueix a la meitat el suplement de crèdit dedicat a
partides d’educació i d’esports; això significa que hi ha coses que no es poden
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assumir (despeses de les AMPA’s, diversos arranjaments a l’escola la Tordera,
l’adequació dels ascensors a la normativa, la reparació d’una pista esportiva que
impedeix que els clubs d’hoquei i patinatge puguin entrenar, l’adquisició d’unes
xarxes de seguretat per als llançadors de martell de club d’atletisme o solucionar
un problema de funcionament detectat al rocòdrom, per exemple.
Estem funcionant amb el pressupost prorrogat de 2010, que no contempla
determinats equipaments i instal·lacions de nova creació. Fins ara aquesta
despesa s’ha nodrit d’altres partides, que ara necessiten ser complementades
per poder aguantar fins a final d’any. Nosaltres donem prioritat a tres àrees
municipals: Espai públic, Esports i Educació, perquè creiem que són les més
bàsiques i necessàries. Tinc tota la confiança en les valoracions econòmiques que
han presentat els tècnics, que són a títol orientatiu. Però si comencem a filar
massa prim l’Ajuntament quedarà parat. Crec que aquesta és la vegada que s’ha
donat més informació als grups municipals sobre els temes inclosos en una
modificació de crèdit, partida per partida. Es pot discrepar d’alguna qüestió, com
és normal, però estem treballant amb un pressupost (el prorrogat de 2010) que
no és el nostre pressupost, en el que hi ha coses que no estaven previstes i que
s’han de dotar dels diners necessaris.
La Sra. de la Encarnación diu que una part molt important de la modificació de
crèdit té a veure amb partides d’Educació. Des del grup municipal de CiU s’ha dit
que faltaven dades i que no s’havia passat tota la informació. Aquí tinc –diu- el
document que s’ha donat als grups municipals i que jo he supervisat
personalment. M’agradaria saber exactament en quines partides hi ha dubtes.
Pel que veiem, l’esmena de CiU redueix al 50% les partides d’Educació.
El Sr. Deulofeu diu que les coses no van per aquí. El pressupost de l’Ajuntament
de Sant Celoni és d’uns 17 milions d’euros i, quan l’equip de govern ens planteja
una modificació de crèdit, al mateix temps ens hauria de dir perquè no es poden
treure diners d’altres partides menys necessàries. En les converses que hem
mantingut això no s’ha produït. No es tracta de dir de si estem més o menys
d’acord amb les partides incloses a la modificació de crèdit, sinó de manifestar la
visió global que tenim del pressupost. L’experiència ens fa ser escèptics en
algunes coses... Quan vam entrar al govern l’any 2007 l’Ajuntament venia d’uns
anys de molts ingressos a causa d’una gran activitat urbanística, amb uns
ingressos superiors als 2 milions d’euros. L’auditoria que vam fer al 2007, a
l’inici del nostre mandat, quan la crisi econòmica encara no era evident, ja ens
advertia que la despesa corrent es sustentava en una part important dels
ingressos procedents de l’activitat urbanística, que aquesta era una activitat
inestable i que quan desaparegués no hi hauria prou recursos per mantenir la
despesa corrent. L’auditoria advertia del risc de consolidar despesa que es
sustenta en ingressos d’aquestes característiques. En l’execució dels
pressupostos dels últims quatre anys s’ha procurat reequilibrar els ingressos i les
despeses per no generar dèficit. El resultat d’aquesta feina és un romanent de
tresoreria que permet que en aquests moments es proposi una modificació de
crèdit com aquesta. Si ara, als tres mesos d’aquest nou govern, ens polim més
de la meitat del romanent de tresoreria estalviat, què farem al 2012?
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És la nostra responsabilitat equilibrar els ingressos i les despeses. Estem d’acord
en prioritzar gran part de les partides d’Educació que es proposen en aquesta
modificació de crèdit, però creiem que els diners s’han de treure d’altres
partides, en comptes d’utilitzar el romanent de tresoreria, i això no s’ha fet així.
Ens oposem a desprendre’ns d’un coixí econòmic que ens pot ser molt útil en
situacions futures.
Quan no es disposa dels diners necessaris per executar totes les inversions que
es voldrien fer, s’han d’establir prioritats. La modificació de crèdit inclou les
inversions que l’equip de govern ha prioritzat. Em sembla molt bé –diu-, però no
ens demaneu que les compartim. La nostra esmena preveu les inversions en
matèria d’educació que considerem més importants, però sembla que no es
podrà aprovar per qüestions tècniques. No obstant, em poso a disposició de
l’equip de govern per reunir-nos demà mateix i fer un Ple extraordinari demà
passat, si cal, per posar-nos d’acord en una visió global del pressupost i resoldre
aquest tema de la modificació de crèdit d’una manera diferent a com s’ha fet. Val
a dir també que heu parlat d’actuacions que no apareixen a la documentació que
se’ns ha passat, com la xarxa de la pista d’atletisme, per exemple. Potser se
m’ha passat per alt, però jo no la he vist.
L’equip de govern no té una majoria suficient i, per tant, ha de dialogar amb la
resta de grups. Heu fet una modificació de crèdit de més de 800.000 €, en què
s’utilitzen d’una sola tacada més de 500.000 € del romanent de tresoreria de
2010. Per a nosaltres és una cosa seriosa perquè no volem hipotecar el futur
amb decisions d’aquest tipus. En la nostra opinió, s’hauria de tenir una visió
global del pressupost, no es tracta d’escollir quines inversions faríem d’entre una
llista seleccionada per l’equip de govern. Demanem que se’ns presenti tot el
llistat, que puguem escollir plegats i veure quines actuacions s’hauran de deixar
de fer sinó volem entrar en dèficit.
La Sra. de la Encarnación diu que ella només s’oferia a donar la informació que
s’ha dit que no es tenia. Us preguntava –diu- quines dades us faltaven i ara no
me les voleu dir. Respecte del comentari que s’ha fet, si arreglar els degoters de
l’escola La Tordera és polir-se el pressupost, si el servei de menjador de l’escola
bressol és polir-se el pressupost, si la construcció de les escomeses del mòdul
que s’ha instal·lat a la Tordera és polir-se el pressupost, si netejar les escoles és
polir-se el pressupost... em sembla que no estem parlant del mateix. Em fa una
mica de pena que traslladeu a Sant Celoni el mateix criteri que CiU està seguint
a la Generalitat de Catalunya de retallar l’educació. Jo m’ofereixo a donar
informació i vosaltres no voleu entrar en temes concrets. Ho lamento molt.
Intervé de nou el Sr. Garcia Sala i diu que li sap molt greu que es vulgui donar la
imatge de que es dóna tota la informació als grups municipals quan s’ha passat
només la que estrictament ha volgut l’equip de govern. Ho podem repetir –diutantes vegades com calgui: ens heu donat la informació de les partides que
vosaltres considereu que s’han de dotar econòmicament (probablement en
moltes hi estaríem d’acord), però no només volem aquesta informació, volem
veure també quines altres partides es faran servir per equilibrar aquestes
despeses extres. Pretenem assegurar-nos que el pressupost de l’Ajuntament de
Sant Celoni compleixi l’equilibri entre ingressos i despeses.
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El Sr. alcalde diu que, quan ha esmentat el tema de la xarxa de la pista
d’atletisme, es referia a una gàbia de protecció que sí està inclosa al pressupost
de l’Àrea d’Esports. Dit això, si ens fixem en la informació que s’ha passat als
grups municipals –diu- la majoria de partides són per reforçar una dotació de
manteniment i per compensar actuacions fetes durant el 2011 no previstes o
assimilables a inversió, és a dir, actuacions que en la seva majoria es van fer de
gener a juny, sense partida pressupostària i que es van pagar amb diners
d’altres partides que ara cal reforçar. La voluntat de l’equip de govern és arribar
a acords, especialment en temes que ja estan compromesos. No podem deixar a
l’aire algunes inversions que ja estaven previstes i que són necessàries per al
normal funcionament dels serveis, especialment pel que fa als equipaments
esportius i educatius.
Intervé el Sr. Masferrer i diu que, certament, han rebut molta informació via
correu electrònic, però l’han rebuda molt tard. Des del grup municipal de la CUP
-diu- volem manifestar que tampoc veiem del tot clares totes les partides
incloses en aquesta modificació de crèdit. Creiem que una despesa tan elevada
com aquesta (de 500.000 €) és motiu suficient per asseure’ns tots i treballar
conjuntament, amb serenitat i ganes d’arribar a acords. Per això, us proposem
que es deixi la proposta sobre la taula, amb l’objectiu de tractar-lo en un proper
Ple extraordinari, que podem celebrar d’aquí una setmana o deu dies. I si la
resta de grups hi està d’acord, proposem que els regidors no cobrem les dietes
per assistència a la sessió per tal que el fet de deixar un expedient sobre la taula
no suposi un cost addicional per a l’Ajuntament.
La Sra. Montes diu que, pel que observa, hi ha una confrontació entre dos partits
polítics, i el fet que el govern anterior no aprovés el pressupost de 2011 quan
tocava suposa que ara mateix estiguem en fals, amb unes despeses realitzades
que s’han de cobrir, per molt que ens discutim. Amb el que tinc una sèrie de
dubtes –diu- és amb l’informe de l’interventor quan diu que informa
favorablement l’expedient ja que, segons afirma, els ingressos no finalistes, fins
a 31 d’agost, es vénen efectuant amb normalitat; potser aquesta normalitat en
l’arribada dels ingressos hi ha sigut fins el mes d’agost, però no sabem si a partir
d’ara aquests ingressos arribaran amb normalitat. D’altra banda, el que no veig
en aquesta proposta de modificació de crèdit és com es pretén que les àrees
estalviïn. Si cada àrea proposés unes línies d’estalvi d’aquí a final d’any, potser
donaria suport a la proposta. Em manca, però, aquesta informació. Se’ns
proposen unes inversions en un moment en que la situació econòmica no ens
permet saber si realment a final d’any els ingressos i les despeses estaran
equilibrats. Suposant que els ingressos siguin estables fins a final d’any, caldria
fer una proposta de com pensa estalviar cada àrea. Si hi ha una proposta de
diners per inversió, cal reflectir quins paràmetres treballarem per reduir
despeses. Per això, estic d’acord amb el Sr. Masferrer en la seva proposta de
deixar aquest punt sobre la taula i donar-nos un temps per treballar-la. VAla dir
que això d’haver de mirar els números pels passadissos em sembla una
barbaritat. És un tema prou important com per mirar-lo amb una mica més de
perspectiva; no sóc una experta en números i em cal posar força atenció per
poder comprendre-ho adequadament. Potser els qui teniu més experiència us
resulta més fàcil entendre totes aquestes xifres desglossades i agrupades de
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diferents maneres, però a mi no em reflecteixen la intenció de la proposta. Per
això, estic d’acord en treballar conjuntament per mirar d’arribar a un acord de
consens i evitar que l’Ajuntament quedi aturat, que no pot ser de cap de les
maneres.
Pren la paraula el Sr. Bueno i diu que coincideix en que cal arribar a un acord
perquè l’Ajuntament no quedi paralitzat. Respecte de la informació que s’ha
facilitat als grups municipals, voldria recordar –diu- que abans de les Comissions
informatives el Sr. alcalde i jo mateix ens vam reunir amb els diferents grups per
presentar-los la nostra proposta de modificació de crèdit. La documentació ha
estat a disposició de tots els grups i s’ha completat amb la tramesa de tota la
informació addicional que ens han demanat. Fins i tot, jo mateix he donat
informacions de paraula a diversos regidors que m’han fet preguntes al respecte.
D’altra banda –continua el Sr. Bueno- la situació econòmica actual és delicada a
nivell general i més quan estem funcionant amb el pressupost prorrogat de
2010. No entraré en qüestions tècniques, però hem d’acabar l’any com sigui.
Aquesta modificació de crèdit es fa bàsicament per a quatre àrees municipals:
Economia (per permetre l’amortització de préstecs que s’han de començar a
pagar aquest any), Educació (no repetiré el que ja s’ha dit), Espai Públic (perquè
hi ha subministraments i factures que cal pagar) i Esports. Tots som conscients
que la modificació de crèdit és necessària perquè hem de poder acabar l’any bé.
Voldria indicar també que els governs municipals anteriors, no només l’últim
govern de CiU, hem estat molt curosos amb la despesa. A 31 de desembre de
2006 disposàvem d’un romanent de tresoreria d’1.309.199 € i a 31 de desembre
de 2010 aquesta quantitat era d’1.400.000 €. Gràcies a aquesta cura avui
podem fer modificacions de crèdit sense posar en perill els pagaments. Hem de
mirar de poder aprovar la proposta perquè no hi ha cap partida en aquesta
modificació de crèdit que s’hagi posat per luxe, sinó que es tracta de necessitats
bàsiques per acabar l’any.
El Sr. alcalde diu que l’equip de govern està d’acord amb la proposta de deixar
aquest tema sobre la taula per poder fer un treball conjunt i convocar un Ple
extraordinari i urgent entre els dies 10 i 13 d’octubre. No podem dilatar més els
terminis perquè la modificació de crèdit s’ha de sotmetre a exposició pública per
un termini de quinze dies i, si esperem més a convocar el Ple, no complirem amb
els pagaments que tenim compromesos, com és l’amortització de crèdit. Voldria
indicar també que la Generalitat de Catalunya ens ha comunicat que les
subvencions que ens donarà per fer front al cost del curs 2010-2011 de l’escola
bressol i de l’escola de música seran menors de les pactades. Si a això hi afegim
el préstec que hem de començar a amortitzar, el tancament del pressupost
municipal d’enguany serà més dificultós que altres anys. Haurem de buscar la
manera de poder afrontar la situació, establint prioritats tal i com està fent la
resta de la població. Si tothom hi està d’acord, deixaríem la proposta sobre la
taula fins a un proper Ple extraordinari i urgent que convocaríem a la major
brevetat possible.
El Sr. Corpas reitera el suggeriment de no cobrar dietes per assistència al Ple
extraordinari i urgent que s’ha de convocar.
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El Sr. Deulofeu considera que els grups municipals s’han de reunir per tenir una
visió global del pressupost municipal i no exclusivament per tractar d’aquesta
modificació de crèdit. Per seleccionar unes determinades actuacions –diu- cal
posar sobre la taula i analitzar el conjunt de totes les necessitats. La feina dels
grups municipals serà establir prioritats i la feina de l’equip de govern serà
elaborar una proposta que ens permeti visualitzar com podrem tancar el
pressupost de 2011 de manera equilibrada. La modificació de crèdit pot
representar una utilització temporal del romanent de tresoreria, sempre i quan
es treballi amb una previsió de tancament ajustat. No podríem utilitzar ara
aquest romanent si abans no haguéssim actuat amb austeritat. En definitiva,
estem disposats a asseure’ns per parlar d’aquesta modificació de crèdit i ens
sembla perfecte que l’expedient quedi avui sobre la taula. I, evidentment, estem
d’acord en no cobrar dietes per aquest Ple extraordinari i urgent.
La Sra. Montes comenta que, per a que serveixi d’experiència de cara a altres
anys, el pressupost municipal s’ha d’aprovar a principis de cada exercici, amb
independència de que les previsions econòmiques no siguin bones o de que
estiguem en un any electoral.
El Sr. alcalde comparteix aquesta opinió. El grup municipal socialista –diu- va
reclamar insistentment a l’anterior govern que s’aprovés el pressupost de 2011,
però ens anaven donant llargues i finalment el pressupost no es va presentar
mai. A aquestes alçades de l’any difícilment es pot exigir al govern actual grans
correccions pressupostàries. El pressupost de 2012 serà una prova de foc per
estabilitzar les finances municipals i haurem de veure quines actuacions
prioritzem a mitjà i llarg termini. El començarem a discutir abans no acabi l’any
per poder tenir-lo aprovat a principis de 2012.
Després d’aquestes intervencions, per unanimitat dels 17 regidors presents,
s’acorda DEIXAR SOBRE LA TAULA i fins a un proper Ple extraordinari i urgent
la proposta de modificació de crèdit 1/2011 del pressupost prorrogat per a 2011.
11. MODIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI
DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I EXPLOTACIÓ DE L’ESTACIÓ
DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS DE SANT CELONI.
El secretari llegeix la part dispositiva de la proposta.
La Sra. Montes diu que votarà a favor d’aquest punt perquè representa un
estalvi econòmic i perquè, com s’indica a la proposta, el motiu de modificar el
contracte per a la gestió de la depuradora d’aigües residuals és poder afrontar la
reducció de l’aportació de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). M’ha sorprès –
diu- que una part molt important de l’estalvi s’aconsegueix amb una reducció de
les analítiques de l’aigua. És de suposar que es continuarà garantint la qualitat
del servei, malgrat aquesta reducció a la meitat dels controls. Imagino que hi
haurà un seguiment per part dels tècnics municipals perquè em sembla que la
qualitat de l’aigua que s’aboca al riu és una qüestió prou important.
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El Sr. Corpas diu que els regidors de la CUP també votaran a favor de la
proposta. Voldria deixar clar –diu- que el motiu d’aquest vot favorable és la
confiança que ens mereix la tasca dels tècnics municipals i, en aquest cas, de
l’enginyer, Sr. Obach, que en el seu informe indica que aquesta reducció de les
analítiques no implicarà una pèrdua de la qualitat global del servei. A partir
d’aquí se’ns genera el dubte de perquè fins ara es feia el doble de controls i
rebíem 20.000 € més de l’ACA per aquest concepte. A 31 de desembre de 2010
l’ACA estava endeutada en gairebé 1.400 milions d’euros. L’ACA i Aigües Ter
Llobregat (una altra empresa pública de la Generalitat de Catalunya que acumula
també un deute de quasi 643 milions d’euros) són les responsables de les obres
que estan a punt de finalitzar de soterrament de la canonada que ha d’unir la
planta dessalinitzadora de Blanes amb la planta potabilitzadora de Cardedeu. En
la nostra opinió aquest és un projecte totalment desproporcionat que no respon
a les necessitats reals en l’ús i la gestió de l’aigua. Aquest projecte faraònic és el
principal responsable de l’endeutament de l’ACA i de les actuals retallades en el
seguiment i control de la qualitat de les nostres aigües. De fet, segons dades que
hem trobat, aquesta canonada ha costat 2,7 milions d’euros per quilòmetre. Les
obres estan pràcticament acabades, però es troben en procés judicial per un
presumpte delicte mediambiental que va ser denunciat per la Coordinadora per
la Salvaguarda del Montseny. Votarem a favor de la proposta per la confiança
cega que tenim en l’enginyer municipal, però volíem mostrar el perquè de la
retallada de l’ACA als ajuntaments que gestionen depuradores.
El Sr. Deulofeu diu que el grup municipal de CiU també votarà a favor de la
proposta perquè els informes tècnics són favorables i perquè és difícil, sense ser
un gran coneixedor del funcionament de la planta depuradora, valorar si aquesta
reducció implicarà o no una pèrdua de qualitat en el servei. L’informe de
l’enginyer municipal –diu- ens mereix tota la credibilitat. Tal com s’ha dit, la
situació econòmica actual ens obliga a ajustar despeses. Haurem de seguir
aquest mateix criteri a l’hora de preparar el pressupost municipal. És probable
que s’hagi de reduir el nivell de qualitat d’alguns serveis perquè no disposem
dels recursos necessaris. Ens haurem de posar d’acord en quin és el nivell que
som capaços d’acceptar. En el cas que ens ocupa, sembla que la reducció de
l’import del contracte no afectarà la qualitat del servei. Per tant, hi votarem a
favor.
El Sr. alcalde explica que, a part de les analítiques periòdiques que fa l’empresa
que gestiona la depuradora, es realitzen altres analítiques de control per part de
l’Administració per comprovar que el servei es presta correctament i que l’aigua
que s’aboca a la Tordera compleix les condicions adequades.
Després d’aquestes intervencions i atès que
El Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni, en sessió de 28 de desembre de 2004, va
adjudicar el contracte de gestió del servei de manteniment, conservació i
explotació de l’estació depuradora d’aigües residuals (en endavant EDAR) de
Sant Celoni a favor de la societat Sorea SA.
En data 14 de febrer de 2005 es va signar el corresponent contracte administratiu
entre l’Ajuntament de Sant Celoni i Sorea SA, amb un termini de durada de cinc
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anys, prorrogable per períodes d’un any fins a un màxim de tres pròrrogues.
Actualment ens trobem en el transcurs de la segona pròrroga.
Posteriorment, en sessió de 24 de febrer de 2011 el Ple municipal va autoritzar a
Sorea SA a cedir a favor de la societat Aquagest Medio Ambiente SA la totalitat
dels drets i obligacions del contracte. La societat cessionària va quedar
subrogada en la totalitat dels drets i obligacions que li corresponien al cedent,
sense excepció.
L’Ajuntament de Sant Celoni és l’ens responsable de la gestió del servei de
l’EDAR, però d’acord amb l’article 4.h) del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de
Catalunya, correspon a la Generalitat de Catalunya la regulació i l’establiment
d’auxilis econòmics i l’atribució de recursos econòmics a les corporacions locals
per a la realització dels objectius de la planificació hidrològica.
D’acord amb això, l’Agència Catalana de l’Aigua (en endavant ACA) atorga a
l’Ajuntament de Sant Celoni una quantitat anual per fer front a les despeses
derivades de la gestió de l’EDAR de Sant Celoni.
A dia d’avui l’Ajuntament de Sant Celoni ha rebut de l’ACA dues aportacions
parcials, sense que s’hagi fixat encara l’atribució definitiva per a l’actual exercici.
Segons informe de l’enginyer municipal, el passat 23 de març de 2011 totes les
administracions actuants van ser convocades per l’ACA a una reunió en la qual
es va comunicar que l’atribució definitiva de les aportacions de l’ACA per a 2011
patirà una retallada en els conceptes i pels percentatges que s’indiquen:
Despesa pròpiament d’explotació:
Despesa de gestió (bàsicament personal):
Despesa d’inspecció i control:

disminució del 4%
disminució del 5%
disminució entre el 30 i el 50%

El cost de les despeses d’explotació i de gestió de l’EDAR de Sant Celoni
representa el 96% de l’atribució econòmica que l’Ajuntament de Sant Celoni rep
anualment de l’ACA, per la qual cosa enguany caldrà fer front a una reducció
aproximada del 4,5% de l’import previst.
Per fer front a la disminució de les aportacions econòmiques de l’ACA, Aquagest
Medio Ambiente SA, d’acord amb l’Ajuntament, ha presentat un document amb
registre d’entrada 2011/8022 de 18.07.2011, que conté una proposta de
reducció de determinades partides del servei amb la consegüent reducció
econòmica, sense que comportin una pèrdua de la qualitat global del servei, i
que es concreta en:
1. Reducció en les analítiques, amb un estalvi valorat en 5.778,23 €.
2. Reducció de l’extracció dels residus procedents del desgreixador, amb un
estalvi valorat en 5.683,93 €.
3. Reducció del servei de neteja, amb un estalvi valorat en 1.021,33 €.
4. Reducció del servei de jardineria, amb un estalvi valorat en 1.005,33 €.
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El total de les partides que es proposa retallar suposen un estalvi en la despesa
de l’explotació de l’EDAR de 13.488,82 € per al període de maig a desembre de
2011, que és quan es van començar aplicar provisionalment aquestes mesures.
Segons informe de l’enginyer municipal de 31 d’agost de 2011, la reducció que
es preveu en l’atribució definitiva de l’ACA per a l’EDAR de Sant Celoni per a
l’exercici de 2011 és de 20.013,37 €, essent la diferència entre aquesta quantitat
i l’estalvi proposat per la concessionària de 6.524,55 €, import que serà assumit
per la concessionària a compte del seu marge de benefici.
Vistos els informes de Secretaria i d’Intervenció.
A la vista d’aquests antecedents, a proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la
Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 17 regidors
presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Modificar el contracte subscrit entre l’Ajuntament de Sant Celoni i Aquagest
Medio Ambiente SA per a la gestió del servei de manteniment, conservació i
explotació de l’estació depuradora d’aigües residuals de Sant Celoni, amb la
incorporació de les mesures d’estalvi proposades per la concessionària en el
document amb registre d’entrada 2011/8022 de 18.07.2011
2. Determinar que el preu del contracte per l’exercici de 2011 es reduirà en la
quantitat de 20.013,37 €, dels quals 13.488,82 € corresponen a l’aplicació de les
mesures d’estalvi assenyalades i la resta disminuirà el marge de benefici de
l’empresa concessionària.
4. Notificar aquest acord a Aquagest Medio Ambiente SA i a l’Agència Catalana
de l’Aigua amb indicació dels recursos a què hi hagi lloc.
5. Facultar el Sr. alcalde tant àmpliament com en dret sigui necessari per a
l’efectivitat i execució d’aquest acord.
12. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA A LA FINCA DE CAN MAINOU
DE DALT A LA BATLLÒRIA.
El Sr. alcalde explica que Can Mainou de Dalt és una finca situada a la Batllòria,
al costat de l’autopista, en sòl no urbà, qualificada en part com a zona agrícola i
en part com a zona forestal. Amb el pas del temps i com a resultat de l’evolució
dels usos del territori, la part de la finca que abans era camp de conreu ara és
bosc (concretament, una roureda). Si es volgués tornar a cultivar s’hauria de
tallar aquest bosc, el que suposaria malmetre un espai molt interessant. En
canvi, a la zona classificada de forestal pràcticament ja no hi queda bosc, a
conseqüència de les obres de construcció/ampliació de l’autopista. Amb aquesta
modificació puntual del Pla general d’ordenació es regula la classificació de Can
Mainou de Dalt, de manera que la zona agrícola passa a ser forestal i al revés.
L’objectiu del promotor és poder implantar una activitat ramadera, en el marc
d’un projecte de la Diputació de Barcelona i de la Fundació La Caixa de recuperar
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zones de pastura i explotacions agrícoles, especialment ramaderes, a la zona de
Fuirosos. Això ha de permetre la creació d’activitat econòmica i l’assentament de
gent en el territori, fet que millorarà la prevenció d’incendis forestals. A
l’expedient consten informes favorables de la tècnica municipal de Patrimoni
Natural i de l’Oficina tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.
El Sr. Deulofeu diu que el seu grup també votarà a favor de la proposta. Volem
felicitar –diu- el Sr. Ramon Masnou, propietari de la finca i persona emprenedora
que fa molt temps que té intenció d’impulsar aquest projecte. Sovint aquest
tipus d’iniciatives, ecològiques i sostenibles, topen amb les dificultats que imposa
la rigidesa normativa de les Administracions. En aquest cas el camí per arribar
avui a aquesta aprovació inicial ha sigut també complex, però em sento satisfet
de que finalment arribi a bon port.
La Sra. Montes diu que votarà també a favor de la proposta per considerar que
és un projecte important per al municipi.
El Sr. Masferrer diu que el grup municipal de la CUP està molt satisfet de que hi
hagi iniciatives com aquesta i també hi votaran a favor.
El Sr. alcalde diu que, com s’ha comentat, el Sr. Ramon Masnou és una persona
encantadora, ple d’empenta i vitalitat, amb moltes ganes d’impulsar aquesta
activitat ramadera i preocupat per transmetre el seu aprenentatge i
coneixements a la gent jove que vulgui continuar la seva tasca. Val a dir que
actualment ens trobem amb el problema de que el Catàleg de masies del
municipi de Sant Celoni no ha sigut aprovat per la Direcció General d’Urbanisme.
Esperem poder redreçar els informes negatius emesos pels tècnics de la
Generalitat de Catalunya i poder contribuir a la recuperació de moltes cases de
pagès i a la transformació de la serralada del Montnegre, entre d’altres indrets.
Després d’aquestes intervencions i atès que
La propietat de la finca de Can Mainou de Dalt a la Batllòria té la intenció d’iniciar
una explotació ramadera composada per ovelles i vaques en règim semi-extensiu.
El Text refós del Pla general d’ordenació del municipi de Sant Celoni fou aprovat
per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de data 18.06.1997. La
normativa urbanística del planejament general va ser publicada al DOGC número
4459 de data 31.08.2005.
Segons el planejament vigent la finca de Can Mainou de Dalt està classificada com
a sòl no urbanitzable, amb la qualificació d’àrea de ribera (clau 22.II) pels camps
de baix entre la Tordera i l’autopista, de sòls de valor agrícola (clau 18) a la franja
sud de l’autopista i de sòls de valor forestal (clau 19.I) a la resta de la finca.
L’àmbit de la finca esmentada es troba afectat pel Pla Territorial Metropolità de
Barcelona, aprovat definitivament pel Govern de la Generalitat per acord de
20.04.2010 i publicat al DOGC número 5627 de 12.05.2010, que zonifica aquest
sòl de protecció especial pel seu interès natural i agrari.
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En compliment del que disposa la Llei 6/2009, de 24 d’abril d’avaluació ambiental
de plans i programes es va trametre mitjançant escrit de data 29.03.2011 a
l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental a Barcelona del Departament de Territori i
Sostenibilitat, l’avanç de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació de Sant
Celoni relativa a la finca de Can Mainou de Dalt a la Batllòria, sol·licitant la no
subjecció a avaluació ambiental d’aquesta modificació.
El dia 17.05.2011 els Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Territori i
Sostenibilitat van trametre l’informe proposta i la resolució de 05.05.2011 de la
directora general de Polítiques Ambientals declarant la no-subjecció a avaluació
ambiental d’aquesta modificació. La publicació d’aquesta resolució va ser en el
DOGC número 5895 de data 07.06.2011.
L’Ajuntament promou la Modificació puntual del Pla general municipal d’ordenació a
la finca de Can Mainou de Dalt a la Batllòria amb l’objectiu d’ajustar el planejament
urbanístic a la realitat vigent, al planejament territorial, i fent compatible la represa
d’aquesta activitat, que es considera sostenible des d’una visió ambiental i aporta
valor als interessos públics concurrents.
Segons consta als informes emesos per la tècnica municipal de patrimoni natural
i pel cap de l’Oficina tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, hi ha
interessos públics concurrents en aquesta iniciativa privada, tota vegada que
l’activitat pot afavorir la qualitat paisatgística, la biodiversitat, la gestió del territori
i la prevenció d’incendis forestals, i ha de ser un dels productes resultants d’un
projecte més gran impulsat i executat per la Diputació de Barcelona a la vall de
Fuirosos, anomenat Pla de millora dels recursos naturals d’ordenació de la vall de
Fuirosos (Minuartia, juliol 2008).
Els objectius de la proposta de modificació puntual són modificar la qualificació
urbanística en sòl no urbanitzable d’uns terrenys erms qualificats de valor
forestal, clau 19, del Pla general municipal d’ordenació vigent per convertir-los
en sòls de valor agrícola, clau 18, del Pla general municipal d’ordenació i
compensar en part la pèrdua de sòl forestal, modificant la qualificació d’una
roureda qualificada de valor agrícola, clau 18, per convertir-la en sòl de valor
forestal, clau 19.
Vist l’informe de l’arquitecte municipal, segons el qual la modificació puntual
proposada s’ajusta als principis de desenvolupament urbanístic sostenible descrits
en els articles 3 i 9 del Decret Legislatiu 1/2010, i no es correspon amb cap dels
supòsits de valoració negativa detallats en el Text refós de la Llei d’urbanisme de
Catalunya (TRLUC).
D’acord amb les determinacions de l’article 94.5 del TRLUC, la proposta de
modificació raona i justifica adequadament la necessitat de la iniciativa i
l’oportunitat i la conveniència amb relació als interessos públics i privats
concurrents.
Destaca l’interès públic de la proposta pels efectes que les activitats agrícoles i
ramaderes tenen en el territori, atès que l’increment de la superfície agrícola i el
manteniment dels boscos es considera de gran importància per a la prevenció
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d’incendis, el manteniment del paisatge i de l’estructura rural del sòl no
urbanitzable, potenciant el manteniment del mosaic agroforestal i aportant
viabilitat a la gestió del territori.
Vist l’informe favorable envers a la modificació puntual emès per la tècnica
d’administració general de l’Ajuntament.
D’acord amb l’article 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 117.3 del Decret 305/2006
de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, l’aprovació
inicial i la provisional corresponen a l’Ajuntament. Simultàniament s’ha de
sol·licitar un informe als organismes afectats per raó de llurs competències
sectorials, els quals l'han d'emetre en el termini d'un mes i s’ha de concedir
audiència als ajuntaments que limitin amb el municipi. L’aprovació definitiva
correspon a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.
A proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la Comissió informativa de Serveis
Comunitaris, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal
ACORDA:
1. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla general municipal
d’ordenació de Sant Celoni a la finca de Can Mainou de Dalt a la Batllòria.
2. Suspendre la tramitació de plans urbanístics i de projectes d’actuació d’interès
públic, així com també l'atorgament de llicències d'edificació, d'instal·lació o
ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals
connexes establertes per la legislació sectorial, en l’àmbit de la present
modificació, atès que les noves determinacions comporten una modificació del
règim urbanístic, pel termini d'un any, amb el benentès que un cop assolida
l’aprovació definitiva de la modificació puntual abans de l'esmentat termini la
suspensió quedarà extingida, d'acord amb el que disposa l'article 74 en relació al
73 de la Llei d’urbanisme.
Atenent al que disposa l'article 102.4. del Reglament d’urbanisme l’acord de
suspensió s'adopta amb la previsió de la possibilitat d'atorgar aquells que siguin
fonamentats en el règim vigent i que siguin compatibles amb les determinacions
del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels
canvis proposats, no es posi en risc l'aplicació del nou planejament una vegada
definitivament aprovat.
3. Disposar l’inici del tràmit d’informació pública per un termini d’un mes, a
comptar des de la darrera de les publicacions del corresponent anunci al Butlletí
Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un dels
diaris de més divulgació en l'àmbit municipal.
Durant aquest termini, comptador a partir del dia següent al de la publicació de
l’edicte en l'última de les publicacions en el butlletí o diari oficial, l'expedient
romandrà de manifest a l'Àrea d’Entorn d'aquest Ajuntament (C/ Bruc, 26 de
Sant Celoni) i al web municipal, i els interessats podran formular, per escrit, les
reclamacions i suggeriments que considerin procedents.
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4. Sol·licitar de forma simultània a la informació pública l'emissió d'informes als
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials: a l’Àrea del Medi
Natural dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i a l’Administració Forestal i a la
Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment, els quals l'han d'emetre
en el termini d'un mes llevat que una disposició n'autoritzi un de més llarg.
5. Comunicar l’aprovació inicial als ajuntaments dels municipis limítrofes amb el
nostre municipi als efectes d'audiència pel termini d'un mes.
6. Comunicar l’aprovació inicial a la propietat, al Consell de Poble de la Batllòria i
al Servei de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, per al seu coneixement.
13. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP
MUNICIPAL DE LA CUP CONTRA LES RETALLADES A L’HOSPITAL DE
SANT CELONI I EN DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA.
El Sr. Masferrer explica que el motiu de presentar aquesta moció és treure a la
llum com estan afectant les retallades sanitàries a l’Hospital de Sant Celoni i al
seu personal, especialment en els darrers dos mesos. Cal recordar –diu- que
l’Hospital de Sant Celoni és una fundació privada dirigida per un Patronat que
presideix l’alcalde del municipi. Però malgrat que es digui que és un ens privat i
que no hi hem d’intervenir, el seus treballadors es veuen amenaçats per les
mateixes retallades salarials que pateixen els treballadors públics. Per tant, o tot
blanc o tot negre, però no juguem a un doble joc perquè hi ha molta gent que ho
està passant malament.
Es dóna lectura a continuació al text de la moció.
Pren la paraula la Sra. Costa i diu que, en nom del grup municipal de CiU, vol
agrair en primer lloc la presència en aquesta sala d’alguns treballadors de
l’Hospital de Sant Celoni que fa més de dues hores que estan escoltant la sessió.
El que vaig a explicar –diu- potser no agradarà, però crec que ho he de dir per
una qüestió de seriositat i rigor. Vull fer primer una contextualització prèvia del
paisatge econòmic que tenim al nostre país. A 31 de desembre de 2010 el dèficit
de Catalunya era del 4,2% del PIB, això són 8.352 milions d’euros, quan en un
primer moment el govern tripartit assegurava que era del 3,2% i posteriorment
del 3,8%. Aquest dèficit representa una desviació del 75% respecte del
pressupost inicial, el que vol dir que 1 de cada 3 euros que es va gastar la
Generalitat de Catalunya no tenia cobertura pressupostària. Enguany s’haurà de
fer front a un deute a de 31.740 milions d’euros. Per fer-nos una idea, el
pressupost de 2011 de totes les Conselleries de la Generalitat de Catalunya
ascendeix a 32.630 milions d’euros, és a dir, 1.000 milions d’euros més superior
al deute. Només la partida corresponent a interessos bancaris supera el
pressupost de 5 conselleries.
D’altra banda, l’Estat deu a la Generalitat de Catalunya 151,2 milions d’euros en
matèria sanitària, així com el fons de competitivitat (que és de 1.450 milions
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d’euros) que tots hem reclamat, tot i que el PSOE va votar en contra d’una
proposta de moció per exigir el seu pagament. Amb tot, la ministra Salgado
segueix demanant a Catalunya que faci encara un esforç més gran. En els
darrers 6 mesos hem aconseguit retallar un 1% del 4,2% de dèficit del PIB que
ens vam trobar a 31 de desembre de 2010, i es preveu poder tancar l’any amb
un 2,6% del PIB, que encara seria moltíssim. Val la pena tenir en compte totes
aquestes dades per conèixer el context en què ens movem.
Pel que fa al contingut de la moció, conté dades que no són certes i alguns dels
professionals aquí presents ho podrien corroborar. Pel que jo sé, no es tanquen a
la tarda els tres quiròfans, sinó que en realitat un no ha funcionat mai i els altres
dos es tanquen només dues tardes. De les primeres visites per intervencions
només s’han reduït les de traumatologia i la llista d’espera és d’un mes, força
millor que la majoria de centres, tot i que no sigui l’ideal. L’atenció domiciliària
no s’ha reduït a la meitat, sinó un 18% i, en tot cas, el número de metges que
presten aquesta atenció de moment és el mateix, pel que nosaltres sabem.
Respecte de les ambulàncies, fins ara n’hi havia tres que funcionaven les 24
hores. D’elles, dues es segueixen mantenint les 24 hores i una (la de suport
bàsic) s’ha reduït 8 hores. En tot cas, també cal dir que s’han posat en
funcionament serveis per intentar cobrir aquestes petites retallades, com és el
telèfon d’atenció urgent. Tampoc s’ha tancat cap unitat hospitalària i no
s’eliminaran els 80 llocs de treball, tal com va acordar ahir l’assemblea de
personal de l’Hospital de Sant Celoni.
Amb tot –conclou la Sra. Costa-, no ens agraden gens aquestes retallades.
Voldríem que no hi fossin i exigirem que no es malmeti el nostre sistema sanitari
bàsic. Estarem al costat de l’Hospital de Sant Celoni i defensarem fins al final el
que calgui i el que puguem. Ens agradaria, certament, que hi haguessin notícies
de creixement econòmic, però malauradament no és així. Per tant, el grup
municipal de CiU no recolzarà la moció.
El Sr. Masferrer diu que la Sra. Costa ens ha explicat el panorama econòmic que
s’ha trobat l’actual Govern de la Generalitat de Catalunya, però cal recordar que
mentre s’està retallant en sanitat i educació, es mantenen les Diputacions
provincials amb els seus pressupostos multimilionaris i s’elimina l’impost sobre el
patrimoni. Sembla que, al final, el que predomina són els interessos privats:
promocionar la sanitat privada i seguir mantenint els sous milionaris de les
Diputacions. Nosaltres estem convençuts que en la situació actual hi ha moltes
altres coses que es podrien retallar sense afectar un dels pilars bàsics del nostre
Estat del Benestar, que és la sanitat pública. Respecte de les informacions que
diu que no són certes de la nostra moció, voldria dir que les hem extret del Pla
de xoc previst tant per a l’Hospital de Granollers com per al de Sant Celoni.
La Sra. Costa respon que el pressupost de les Diputacions s’ha reduït
percentualment molt més que el pressupost sanitari, com ha de ser. També el
pressupost de la Presidència de la Generalitat s’ha retallat en més d’un 20%, així
com el de cultura. Torno a repetir –diu-, que no ens agraden gens les retallades,
però el panorama és el que és. Pel que fa l’impost sobre el patrimoni, a canvi de
la seva supressió s’ha imposat un impost a les grans fortunes, pensat per
incentivar la inversió de capital.
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El Sr. alcalde diu que hauríem de centrar el debat en el contingut de la moció.
Intervé la Sra. Montes i diu que el grup municipal d’ICV és partidari de preservar
el conjunt de totes les fites aconseguides a la nostra societat en matèria de
serveis a les persones, especialment en educació i sanitat. Per això –diu-,
recolzarem la moció presentada per la CUP. Penso, però, que s’estan barrejant
dues qüestions diferents: d’una banda, el tema de les retallades que el Govern
de la Generalitat de Catalunya està aplicant a la nostra sanitat i, de l’altra,
l’expedient de regulació de l’ocupació (ERO) que ha presentant l’Hospital de Sant
Celoni, i que empresa i treballadors estan negociant. Estic d’acord amb el fons
de la moció i també crec que l’inici d’un ERO ha estat una mala forma de
negociar per part del gerent de l’Hospital per intentar que es retirés una
demanda de conflicte col·lectiu, que els treballadors tenien tot el dret
d’interposar. Crec que ha sigut un mala manera d’enfocar la negociació per part
de la direcció de l’Hospital, malgrat que al final han aconseguit que els
treballadors retiressin la denúncia. Només volia fer aquesta apreciació.
El Sr. Arenas diu que el grup municipal del PSC està d’acord en recolzar la
moció, sempre que s’hi incorporin alguns petits retocs que no modifiquen en res
el seu contingut. Per sobre de tot –diu- volem defensar el manteniment dels llocs
de treball de l’Hospital de Sant Celoni i ens oposarem, fins allà on puguem, a
qualsevol tipus d’expedient de regulació d’ocupació.
El Sr. Masferrer diu que, respecte del conflicte entre treballadors i empresa, ens
consta que el gerent ha tingut tot el recolzament del Patronat de l’Hospital. I el
president del Patronat és l’alcalde d’aquest Ajuntament que, a més, és qui
designa la meitat dels membres del Patronat. Per tant, l’empresa la tenim aquí al
davant, i estem parlant d’un conflicte social públic entre un polític i un grup de
treballadors. Jo penso –diu- que al gerent li ha funcionat molt bé l’ERO perquè
dels 226 treballadors que van votar ahir, 146 ho van fer a favor de la proposta
del gerent, moguts per la por a un ERO. És a dir, que l’estratègia d’amenaçar
amb un ERO ha funcionat. En cap moment de tot aquest procés l’empresa (que
la tenim aquí al davant i que ara sembla que recolza la moció) no ha aixecat ni
un dit per calmar els nervis que hi havia entre el personal de l’Hospital i dir a la
gent que estiguessin tranquils perquè era impossible que un ERO afectés a 80
treballadors.
El Sr. alcalde diu que els tres membres del Patronat de l’Hospital de Sant Celoni
aquí presents (dos regidors i ell mateix) tenen molt clar que no s’ha de barrejar
una cosa amb l’altra. El Patronat –diu- va transmetre al gerent, i ell ho va
traslladar als treballadors, que consideràvem prioritari mantenir els llocs de
treball fixes de l’Hospital i garantir la supervivència i la continuïtat de la institució
fent les tasques que té encomanades per part del Servei Català de la Salut, a
més d’altres serveis que realitza. Es tracta d’un procés de negociació entre dues
parts que intenten acostar posicions per evitar que s’hagi de produir un ERO.
Ahir el personal de l’Hospital va votar lliurement la proposta que va acordar el
Patronat de l’Hospital dimecres passat, amb un 65% de vots a favor i un 32% en
contra, amb una participació de més del 82% dels treballadors.
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El món sanitari, com d’altres àmbits socials, està patint unes retallades molt
fortes i hem de reconèixer que això redunda en una pèrdua de qualitat del
servei. Si els quiròfans deixen de funcionar una part del temps és evident que
augmentaran les llistes d’espera per a operacions quirúrgiques. En el cas de
l’Hospital de Sant Celoni, el personal ha rebut més pressió de feina i ha fet un
sobreesforç, des del moment que no s’han cobert les baixes laborals ni s’han
substituït els treballadors que estaven de vacances. Això ha permès arribar a un
pacte positiu per a les dues parts. Esperem que no vinguin temps pitjors que
obliguin a fer més ajustos. És cert que es va fer un càlcul del cost que
representaria fer un ERO per eixugar la manca d’ingressos (de gairebé 1,5
milions d’euros) procedents del Servei Català de la Salut, però jo no entraria en
això. La situació és la que és, hi ha hagut una negociació entre les dues parts, es
va sotmetre a una votació vinculant (tal com va decidir el comitè d’empresa) i la
majoria dels treballadors van votar a favor de l’acord. Per a mi això és el més
positiu: conservar els llocs de treball i mantenir la institució de l’Hospital.
Pel que fa a la construcció del nou hospital, tots els grups coincidim en posar els
terrenys a disposició de la Generalitat de Catalunya i, de moment, el nou
hospital de Sant Celoni figura en el mapa sanitari de Catalunya. Hem de vetllar
per fer possible aquest nou equipament sanitari de referència al Baix Montseny,
malgrat que no sigui a curt termini.
Intervé de nou la Sra. Montes per puntualitzar que una empresa pot presentar
un ERO que signifiqui l’extinció de llocs de treball, sempre que es demostri que
ho fa per assegurar l’estabilitat de l’empresa. Posteriorment –diu- aquest ERO és
aprovat, si s’escau, per un inspector de treball i el comitè d’empresa té la
potestat de presentar un contra-informe. Aquesta és una fórmula per redreçar
una empresa, però n’hi ha d’altres. En el cas de l’Hospital de Sant Celoni
l’estratègia de l’empresa ha sigut amenaçar amb fer un ERO per pressionar en la
negociació. En realitat, sense tenir els números a la mà, jo crec que resultaria
inviable acomiadar 80 persones de l’Hospital de Sant Celoni.
El Sr. Masferrer diu que s’han mirat les petites modificacions que proposa el grup
municipal del PSC i han decidit incorporar-les a la moció amb l’única finalitat de
que pugui ser aprovada; però volem que consti en acta –diu- que estem més
convençuts del text original.
El Sr. Arenas explica que es tracta només de canviar algunes paraules. Per
exemple, “amenaçar” per “plantejar”; o “manca de responsabilitat de la direcció
de l’Hospital” per “pronòstic poc realista”. Quan es parla de les ambulàncies
afegir-hi que es tracta del lot de Sant Celoni, perquè no sembli que es parli del
lot Granollers - Sant Celoni. I finalment en el 7è dels acords –diu- proposem
reduir el número d’entitats a les que s’ha de notificar la moció perquè
considerem excessiu notificar-la als 43 ajuntaments del Vallès Oriental.
El Sr. alcalde diu que, en aquest mateix sentit, li sembla més coherent que es
notifiqui la moció al Patronat i al comitè d’empresa de l’Hospital, en comptes de
fer-la arribar a tots els sindicats d’àmbit local i comarcal.
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El Sr. Deulofeu diu que, personalment, li fa mal no recolzar alguna de les
qüestions que s’exposen en aquesta moció. Però no li podem donar suport en la
seva totalitat –diu- tal i com està presentada, per diferents motius. En primer
lloc perquè parla de la privatització de la sanitat, utilitzant tota una terminologia
un punt demagògica, que crec que no és certa. Considero que els nostres
governants estan defensant la sanitat pública que ells mateixos van ajudar a
construir. Posar en dubte la seva voluntat de tenir un bon sistema sanitari és no
mirar-se les coses amb la perspectiva que correspon. Revisem, sinó, com es va
fer possible l’existència de l’Hospital de Sant Celoni. Els que vam viure aquella
època recordem que va ser una aposta ferma de la població i de les persones
amb responsabilitat política d’aquell moment, malgrat que no semblava lògic
tenir un hospital petit tan a prop de Granollers (aquest qüestionament l’hem
arrossegat fins ara). I si una cosa té l’Hospital de Sant Celoni és que els que hi
treballem ens l’estimem, i gràcies a això s’han pogut fer uns ajustaments
econòmics amb poc impacte sobre els serveis que es presten a les persones.
No obstant, els serveis han de ser sostenibles, i això significa disposar dels
recursos necessaris per a la seva prestació. De retallades n’hi ha en tots els
sectors, malgrat que els mitjans de comunicació només parlen de les retallades
en sanitat i educació. Probablement aquests ajustos estan original un punt de
tensió que el Govern de la Generalitat de Catalunya s’haurà de replantejar, però
si no es prenen decisions dràstiques, en un període no molt llarg de temps
s’haurà de posar sobre la taula la sostenibilitat i la pervivència de molts centres
hospitalaris com el nostre. Si el calaix està buit no es poden pagar sous, ni
pròtesis, ni medicaments... ni res de res.
Arribats a aquest punt, potser les coses es podrien haver fet d’una altra manera,
però cal tenir present que qualsevol negociació genera tensions. No vull entrar a
analitzar amb detall el procés de negociació que s’ha seguit a l’Hospital de Sant
Celoni. Prefereixo veure quin ha estat el resultat final i mirar cap al futur. En la
meva opinió, d’aquí a un temps valorarem més el resultat de la votació d’ahir.
Crec que ha estat una decisió prou encertada en el context de dificultats que
estem vivint, i crec que el temps així ho demostrarà. Entenc que hi ha diferents
posicionaments polítics i que és normal que es pressioni a qui està governant.
Nosaltres entenem que el Govern de la Generalitat (el mateix que va fer possible
aquest sistema sanitari) està prenent decisions molt difícils i segur que no estan
gens satisfets d’haver d’adoptar aquestes mesures, però a vegades no queda
més remei. De tota manera, és bo que hi hagi la pressió suficient per veure com
s’acota aquesta situació.
Els regidors del grup municipal de CiU ens abstindrem en la votació, malgrat que
estem d’acord en alguns aspectes de la moció. Hi ha altres qüestions, però, que
no compartim i que, a més, no són certes. Creiem que els ciutadans han de
saber que el servei que es presta a l’Hospital de Sant Celoni és un servei de
qualitat, com ho era abans, gràcies en gran mesura a la feina dels professionals
que hi treballem. El que cal ara és prioritzar aquelles sol·licituds d’atenció més
urgents que s’han d’atendre de manera més immediata, d’aquelles que poden
ser susceptibles d’una certa demora. I aquesta és una feina que s’ha d’acabar
d’estructurar. Per sort, l’Hospital de Sant Celoni no tenia, abans de les
retallades, les llistes d’espera de molts altres centres hospitalaris i, per tant,
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l’impacte final sobre el ciutadà pot ocasionar en algunes patologies una espera
una mica llarga, però la gran majoria no superarà els 6 mesos de demora. En
determinades intervencions quirúrgiques pràcticament segueix sense haver-hi
llista d’espera (una vegada s’ha fet tot el pre-operatori, el pacient és operat en
dues o tres setmanes). Penso que no podem traslladar al ciutadà una sensació
de mal funcionament o de mala qualitat del servei perquè això no és cert. A la
moció es dóna a entendre que en aquest nou context es produirà un important
deteriorament en la qualitat de l’assistència. Crec que ho hem d’anar resolent
amb diàleg i comunicació entre la direcció i el comitè d’empresa. El comitè ha fet
molt bona feina, malgrat els moments de tensió complicats que s’han produït,
però una negociació d’aquest tipus implica aquestes coses. Penso que heu
d’estar satisfets de que, en el context actual, el resultat pels treballadors hagi
estat aquest. Nosaltres, com he dit, ens abstindrem en la votació.
Pren la paraula novament el Sr. Masferrer i diu que, quan la CUP presenta una
moció, sempre està oberta a les aportacions que vulguin fer els altres grups
municipals. El Sr. Deulofeu ha dit que compartia alguns aspectes d’aquesta
moció, però no ha fet cap aportació per modificar el text i evitar abstenir-se.
D’altra banda –diu-, voldria insistir en què el resultat de la votació d’ahir dels
treballadors de l’Hospital és conseqüència de la por a la pèrdua de llocs de
treball. No es fàcil votar amb una espasa al pit... Qui està al capdavant del
Patronat sap que aquesta era una espasa de paper i podia haver dit als
treballadors que estiguessin tranquils. Però això no s’ha fet.
S’ha dit que la nostra moció és demagògica, però contínuament els mitjans de
comunicació ens ofereixen notícies que demostren que el Govern està promovent
que la sanitat privada vagi agafant cada vegada més pes, en detriment del
sector públic. Dir això no és fer demagògia, sinó tenir els ulls oberts. Per últim,
el Sr. Deulofeu ha afirmat que el seu partit va construir l’actual sistema sanitari i
que seria impensable creure que ara el vol destruir. Aquest sistema no l’ha
construït CiU, sinó que l’hem construït entre tots els treballadors i treballadores,
amb els nostres impostos. Un partit no construeix la sanitat d’un país, però sí la
pot destruir.
El Sr. Deulofeu diu que el mateix argument serveix a la inversa, és a dir, la
situació social que tenim és responsabilitat de tots plegats.
El Sr. alcalde considera que s’ha arribat a un pacte satisfactori per a la majoria
de la gent. En la meva opinió –diu- la sanitat és un dels pilars bàsics de l’Estat
del Benestar i tinc molts dubtes sobre la manera com s’estan fent les retallades i
les conseqüències que tindran per al nostre país a curt i a mig termini.
El Sr. Masferrer intervé de nou i diu que la problemàtica de l’Hospital de Sant
Celoni no s’acaba amb la votació d’ahir. L’acord que el Patronat ha presentat als
treballadors a través del gerent presenta moltes incògnites. Des de la CUP hi
estarem a sobre i agrairíem que se’ns passessin les ordres del dia de les
reunions del Patronat per poder fer un seguiment del dia a dia, ja que la nostra
formació política no hi és representada.
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El Sr. alcalde diu que l’acord assolit és semblant als pactes que s’han arribat en
altres hospitals i centres sanitaris. El futur a curt termini no està assegurat i cal
establir moltes cauteles per si les coses empitjoren.
Una part del públic present a la sala demana poder fer ús de la paraula i el Sr.
alcalde hi accedeix.
Intervé una persona del públic per agrair al grup municipal de la CUP el seu
suport als treballadors de l’Hospital de Sant Celoni, i lamenta que la resta de
grups polítics no s’hagin preocupat per aquest col·lectiu.
Pren la paraula una altra de les persones assistents i diu que s’ha fet esment
diverses vegades a les condicions en què es va celebrar la votació d’ahir. En la
meva opinió –diu- potser s’ha exercit un excés de pressió amenaçadora. És cert,
com ha dit el Sr. Deulofeu, que totes les negociacions impliquen tensions, però
cal dir que des de la direcció de l’Hospital s’han enviat correus a tots els
treballadors clarament intimidatoris respecte de quin havia de ser el sentit del
vot. El resultat de la votació va ser clar, però hi hauria molt a comentar sobre si
es va fer de manera neta. Crec que la direcció es va excedir en la intimidació als
treballadors.
Després d’aquestes intervencions i atès que
El sistema sanitari català, que des de sempre ha perseguit l’excel·lència en
l’atenció a tota la població, ha estat reconegut com un dels millors del món, fins
arribar a un grau de satisfacció molt alt entre els seus usuaris.
Tot i així, el cost de la nostra sanitat pública en termes econòmics de
percentatges en relació al PIB, ens demostra que encara estem a la cua dels
països que formen la Unió Europea (Catalunya es gastà el 2010 per habitant
1.298 €, mentre que la mitjana europea és de 2.103 €). Per a aquest any 2011,
amb l’aplicació de les retallades, està prevista una despesa per càpita de 1.179
€.
Tenint en compte aquestes xifres i en contra del que interessadament alguns
exposen, no és veritat que el sistema sanitari públic català sigui ineficient i
malbaratador; al contrari. Amb els escassos recursos que s’aporten al sistema,
s’han aconseguit elevats nivells d’eficàcia, eficiència i qualitat assistencial.
Podem concloure que el nostre sistema sanitari es troba en una difícil situació
que fa que qualsevol tipus de retallada en els pressupostos signifiqui un
important deteriorament en la qualitat de l’assistència sanitària en el sector
públic, amb greus conseqüències per a la població usuària i finançadora del
sistema. Volem, a més, que quedi patent que els serveis de salut no es poden
mesurar únicament en termes econòmics perquè afecten la vida i el benestar de
les persones.
Ens hem fet un tip d’escoltar que els serveis sanitaris del nostre país no es
veurien afectats per la retallada de 846 milions d'euros en el pressupost destinat
a sanitat i que l'estalvi seria fruit d'una millor organització, d'un ús més racional
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dels medicaments i de l'aprimament de les estructures de direcció. En canvi cada
dia rebem notícies de tancament d’unitats hospitalàries, de quiròfans i de centres
sanitaris, de reducció de serveis i d'acomiadaments de personal. A més, els
hospitals i centres sanitaris reben directrius de disminuir l’activitat sanitària.
La nostra comarca ja pateix un dèficit històric en nombre de llits hospitalaris i en
especialistes. Fa anys que la població del Baix Montseny reclama millores en el
servei d’urgències de l’Hospital de Sant Celoni i que s’hi incloguin els serveis
d’atenció d’urgències de ginecologia, pediatria i oftalmologia. En el moment de
crisi que estem vivint està fora de tota lògica suprimir serveis de proximitat
necessaris.
A aquest dèficit històric, caldrà afegir-hi els efectes que tindrà sobre la població
usuària de la sanitat pública les mesures resultants dels plans de reducció de
despeses, a que obliga la retallada de recursos procedents del Servei Català de
la Salut.
A la comarca han estat anys de promeses polítiques. Fa dues legislatures vam
veure diverses fotografies de la consellera de Sanitat amb l’alcalde de Sant
Celoni, firmant convenis on s’afirmava la construcció imminent d’un nou Hospital
del Baix Montseny. En la passada legislatura l’equip de govern de Sant Celoni va
intentar vincular la construcció del nou hospital al futur de l’ARE, per simples
interessos polítics. Després de tot, ara ens volen fer creure que l’Hospital de
Sant Celoni està sobredimensionat i dóna massa serveis.
El pla de xoc a l’Hospital de Sant Celoni inclou, entre d’altres actuacions, que
passem de 3 quiròfans a disposició de la sanitat pública, matí i tarda, a que les
intervencions es puguin realitzar només al matí. També contempla la reducció a
la meitat de l’atenció domiciliària, el tancament d’unitats hospitalàries i la
disminució de les primeres visites per a intervencions i altres serveis. Totes
aquestes actuacions suposaran un augment de les llistes d’espera.
Mentrestant el gerent de l’Hospital de Sant Celoni planteja al comitè d’empresa
la possibilitat d’eliminar 80 llocs de treball més, si no accepten un seguit de
mesures que atempten clarament contra la línia de flotació dels seus drets com a
treballadors, exigint un augment d’hores a treballar i una baixada del salari.
Un ERO de 80 llocs de treball situaria l’Hospital de Sant Celoni molt per sota dels
serveis mínims necessaris, posant en risc fins i tot el seu futur. Aquest
plantejament suposa, doncs, un pronòstic poc realista respecte a la continuïtat
del centre.
A l’Hospital de Granollers el pla de xoc, entre d’altres, programa el tancament
del servei d’Urgències Centre a les nits. També preveu el tancament a les tardes
de tres dels sis quiròfans al públic provinent de l’assistència sanitària pública.
També vol reduir els equips d’atenció domiciliària, retallar la despesa en
farmàcia i tancar les consultes externes en horari de tarda.
A totes aquestes retallades hem d’afegir-hi la que volen aplicar als serveis de
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transport sanitari públic, amb una reducció de 40 hores al sector de Granollers i
Sant Celoni; aquesta reducció d’hores i de llocs de treball significarà que hi hagi
només dues ambulàncies de servei a les nits (en el lot de Sant Celoni), suposarà,
també que s’allargui el temps de resposta de la cobertura de serveis d’urgència i
també afectarà, i de forma greu, a tots aquells malats crònics que necessiten
desplaçar-se diàriament per acudir als hospitals de dia o a centres de
rehabilitació.
No cal dir que a tot això s’hi ha d’afegir l’aprovació de la Llei Òmnibus amb una
clara voluntat privatitzadora dels serveis sanitaris públics catalans, que erosiona
encara més l’estat del benestar i suposa, de retruc, un empitjorament dels drets
de treballadors i treballadores.
Ningú pot creure que aquestes actuacions no afectaran l'assistència. Totes
aquestes mesures proposades per la Generalitat són una maniobra encoberta
per desmantellar el sistema sanitari públic en favor del privat. L’ús dels
equipaments públics per part d’empreses mèdiques i mútues privades n’és un
exemple flagrant. Des del Govern estan promovent que la gent contracti mútues,
fent palesa la voluntat de reforçar el sector sanitari com a negoci privat i
lucratiu.
Hem hagut de lluitar molt per aconseguir i conservar aquests centres. No volem
que es saturin encara més els serveis d'urgències. No volem un model en el que
només rebi una assistència de qualitat qui tingui diners.
Amb el sistema sanitari no s’hi pot jugar. La sanitat és un dels pilars bàsics de
l’estat del benestar social. S’ha de lluitar contra la progressiva privatització del
sistema sanitari públic, oposant-nos al sistema publico-privat com a solució
màgica als problemes de finances del sistema i oposant-nos també al
copagament com a instrument que provocarà problemes d’equitat i barreres per
a l’accés a l’atenció sanitària a les classes menys afavorides
El moment present és determinant pel que fa al futur de la sanitat i la salut a
Catalunya.
Fent-nos ressò de la preocupació i malestar de milers d’usuaris i de professionals
i per tot el que s’ha exposat, a proposta del grup municipal de la CUP i previ
dictamen de la Comissió informativa de Serveis Personals, per 10 vots a favor de
les senyores Miracle, De la Encarnación, Coll i Montes i dels senyors Castaño,
Arenas, Bueno, Tardy, Corpas i Masferrer, i amb 7 abstencions de les senyores
Costa i Lechuga i dels senyors Deulofeu, Garcia Ramírez, Negre, Perapoch i
Garcia Sala, el Ple municipal ACORDA:
1. Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Sant Celoni amb el manteniment
i la millora del Sistema Nacional de Salut preservant el seu caràcter públic,
universal, de qualitat, integral, solidari i d’equitat garantida.
2. Manifestar el compromís amb la defensa dels recursos de la sanitat pública
local.
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3. Exigir al president del Patronat de l’Hospital de Sant Celoni i a la resta de
membres del Patronat que vetllin tant pel manteniment de tots els serveis, com
pels drets dels treballadors i treballadores de l’Hospital, així com un compromís
clar en la preservació de tots els llocs de treball.
4. Donar suport a les reivindicacions i mobilitzacions dels veïns i veïnes i dels
treballadors i treballadores dels centres sanitaris del Baix Montseny i del Vallès
Oriental en contra del tancament de centres i serveis i en defensa d'una sanitat
pública i de qualitat, així com a totes les accions que es convoquin en defensa de
la sanitat pública.
5. Reclamar al Govern de la Generalitat de Catalunya marxa enrere en el retall
pressupostari dirigit a la sanitat pública catalana atès que la salut i el benestar
de tota la ciutadania han de ser objectiu prioritari de qualsevol país que
s’anomeni social i democràtic.
6. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a organitzar una consulta
popular sobre les modificacions legislatives que està impulsant, pels greus
efectes que tindran sobre el model social existent les retallades que està
implantant sobre els serveis públics.
7. Fer arribar aquests acords a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, al
Parlament de Catalunya, a la Conselleria de Salut, al Patronat de l’Hospital de
Sant Celoni i al Comitè d’empresa de dit hospital.
14. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP
MUNICIPAL D’ICV CONTRA LES RETALLADES DEL DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
La Sra. Montes explica que el grup municipal d’ICV presenta aquesta moció per
rebutjar les retallades econòmiques que està aplicant el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Es dóna lectura al text de la moció.
Intervé el Sr. Masferrer i diu que els regidors de la CUP estan totalment d’acord
amb el contingut de la moció, però hi voldrien introduir un parell d’acords que ja
han fet arribar a la resta de grups municipals:
•

Exigir al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya la
construcció immediata del nou edifici de l’escola Soler de Vilardell, atès
que ja no hi ha espai per cobrir l’escolarització dels alumnes que
s’incorporaran el curs vinent.

•

Demanar la restitució de les ratios de personal per alumne de les
diferents escoles públiques de Sant Celoni.

Considerem –continua el Sr. Masferrer- que la construcció de la nova escola
Soler de Vilardell és d’urgència extrema perquè l’edifici actual no podrà acollir
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nous alumnes el curs vinent i no tenim constància que s’hagi iniciat la licitació.
D’altra banda, les retallades també estan afectant el personal de reforç i, de
retruc, la qualitat de l’ensenyament. Pensem que cal retornar a les antigues
ràtios d’alumnes per professor.
La Sra. Costa diu que en aquest cas són d’aplicació els mateixos arguments
sobre la situació econòmica de la Generalitat de Catalunya que ha explicat en la
moció anterior. Només recordaré una dada –diu-: el deute d’aquest any és igual
al pressupost de 5 conselleries. També voldria indicar que estem parlant de
retallades en les escoles de música i escoles bressol municipals, perquè no es
dedueix del títol genèric de la moció. Les entitats municipalistes estan fent un
seguiment, en temps i forma, d’aquestes retallades. Val a dir que la Generalitat
tenia prevista la posada en funcionament de 30.000 places d’escola Bressol i en
realitat se n’han posat en marxa 46.000 (és a dir, 16.000 més que no estaven
pressupostades). Per això, la quantitat de diners que es destina a les escoles
bressol és molt superior a la prevista, malgrat que l’aportació per alumne sigui
menor. Malgrat tot, com hem dit abans, no ens agraden gens les retallades i
estarem amatents per exigir que tinguin la menor afectació possible, defensant
els serveis que es presten al nostre municipi i dels que ens sentim responsables.
Només afegir que hem intentat arribar a un consens en el contingut de la moció,
però finalment no ha estat possible. Per tot això, ens abstindrem en la votació.
Intervé la Sra. de la Encarnación i explica que el passat 22 de juliol es va fer una
reunió amb responsables del Departament d’Ensenyament per tractar de la
construcció de la nova escola Soler de Vilardell, entre d’altres temes. Estem
pendents –diu- que ens donin una resposta durant el mes d’octubre. Segons com
sigui aquesta resposta, ens estem plantejant de convocar una reunió
extraordinària del Consell escolar municipal per tractar d’aquest assumpte, que
considerem gravíssim i urgent.
El Sr. Deulofeu diu que ja fa alguns anys que s’hauria d’haver resolt el tema
d’aquesta escola. Si arrosseguem aquesta situació és perquè governs municipals
anteriors no van prendre la decisió quan tocava.
El Sr. alcalde recorda que, gracies al desenvolupament d’un pla parcial,
l’Ajuntament va adquirir uns terrenys que va posar a disposició de la Generalitat
de Catalunya per a la construcció de la nova escola Soler de Vilardell. Tots
desitgem –diu- que a l’octubre la resposta del Departament d’Educació sigui
favorable, tot i que ja se’ns va comunicar que la inversió en nous equipaments
escolars per a l’any 2012 no era gens optimista. El gran problema de
l’Administració pública és que els ingressos han minvat molt. Tots n’hem de ser
conscients i no amagar el cap sota l’ala, donant la culpa als altres. En temps de
crisi com els que estem vivint hem de prioritzar les actuacions que considerem
més necessàries, com l’educació i la sanitat, que per a nosaltres són
fonamentals. En definitiva, el grup municipal del PSC votarà a favor de la moció
d’ICV, amb les incorporacions proposades per la CUP.
La Sra. Montes explica que amb la presentació d’aquesta moció la intenció del
grup d’ICV era denunciar l’incompliment d’uns convenis signats entre la
Generalitat de Catalunya i els ajuntaments. De manera retroactiva i unilateral
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s’han reduït les quantitats econòmiques que estaven pactades, sense mirar
d’arribar a una entesa.
Després d’aquestes intervencions i atès que
El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya té signats uns
convenis amb els municipis negociats en el marc de la Comissió mixta
Departament d’Educació– Entitats Municipalistes (Federació Catalana de
Municipis i Associació Catalana de Municipis) que arriben fins al curs 2010-2011.
En el marc d’aquests convenis, el Departament d’Ensenyament es va
comprometre a unes aportacions econòmiques de 1.800 € per plaça d’Escola
bressol municipal i 600 € per plaça d’Escola de música i dansa municipal fins el
curs 2010-2011.
El Departament d’Ensenyament ha notificat als ajuntaments una reducció de les
aportacions fixades per conveni per a les Escoles de música i dansa i per a les
Llars d’infants per al passat curs 2010-2011.
L’anunci de la retallada amb efectes retroactius afecta sensiblement l’aportació
del Departament d’Ensenyament sobre els pressupostos municipals d’aquests
serveis de l’any 2010, que ja estan liquidats, i els de 2011, que estan executantse, significant un evident incompliment dels acords adquirits i un greuge vers els
municipis que presten els serveis municipals d’educació infantil (0-3) i
d’ensenyaments artístics.
Aquesta decisió, a més d’una irresponsabilitat i del trencament unilateral dels
acords, suposa un greu prejudici per als ajuntaments que fan en la tasca
educativa molt més del que els correspon, assumint la despesa de serveis no
obligatoris que la Generalitat no assumeix.
Aquesta decisió agreuja al dèficit dels ajuntaments i qüestiona la viabilitat
d’aquests equipaments i serveis educatius municipals, la qual cosa comporta una
afectació de la despesa corrent ordinària i un transvasament directe de
l’endeutament de la Generalitat als ajuntaments.
L’incompliment del govern de la Generalitat i la reducció de recursos no poden
repercutir en la taxa que han pagar les famílies i carregar encara més sobre els
ciutadans pel manteniment d’aquests serveis municipals.
No compartim l’anunci de retallada pressupostària del govern de la Generalitat
sobre la subvenció d’aquests serveis educatius municipals i lamentem la poca
informació i les formes d’aquest anunci, amb el curs ja finalitzat i realitzant la
comunicació als municipis afectats en ple període estival, provocant un major
desconcert i significant una manca de lleialtat entre administracions.
Aquest anunci de retallades pot significar que molts ajuntaments, sobretot els
petits i mitjans, es vegin obligats a replantejar l’oferta educativa i amenaça el
futur d’Escoles bressol i Escoles de música i dansa.
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En els darrers anys l’esforç realitzat per a la creació de més de 30.000 places
d’Escola bressol pública ha estat importantíssim. Al final s’han creat més de
46.000 places públiques noves i és essencial el manteniment del finançament de
la Generalitat per garantir el sosteniment del servei i la garantia d’accés del
conjunt de la població.
Aquest ajuntament vol seguir mantenint les polítiques educatives com a prioritat
política i com a servei públic de qualitat, fonamental per garantir la cohesió
social, insistint en el valor educatiu de l’etapa 0-3 i dels ensenyaments artístics, i
la importància de que tothom hi pugui accedir.
En relació als antecedents exposats, a proposta del grup municipal d’ICV-EUiAEPM i previ dictamen de la Comissió informativa de Serveis Personals, per 10
vots a favor de les senyores Miracle, De la Encarnación, Coll i Montes i dels
senyors Castaño, Arenas, Bueno, Tardy, Corpas i Masferrer, i amb 7 abstencions
de les senyores Costa i Lechuga i dels senyors Deulofeu, Garcia Ramírez, Negre,
Perapoch i Garcia Sala, el Ple municipal ACORDA:
1. Rebutjar les retallades anunciades pel Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya per a les Escoles de música i dansa i per a les Llars
d’infants per al passat curs 2010-2011.
2. Denunciar l’incompliment per part del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya dels convenis signats amb els municipis en el marc de
la comissió mixta Departament d’Educació– Entitats Municipalistes (Federació
Catalana de Municipis i Associació Catalana de Municipis) i les addendes
específiques signades amb el nostre Ajuntament fins al curs 2010-2011.
3. Sol·licitar un finançament adequat a les Escoles bressol i als centres
d’ensenyament musical i de dansa, garantint el compliment dels convenis signats
amb les entitats municipalistes per al manteniment i el bon desenvolupament
dels serveis i dels equipaments municipals.
4. Exigir al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya la
construcció immediata del nou edifici de l’escola Soler de Vilardell, atès que ja no
hi ha espai per cobrir l’escolarització dels alumnes que s’incorporaran el curs
vinent.
5. Demanar la restitució de les ratios de personal per alumne de les diferents
escoles públiques de Sant Celoni.
6. Notificar aquest acord al Departament d’Ensenyament, als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a l’Associació Catalana d’Escoles
de Música, a totes les associacions de pares i mares de les escoles, als centres
d’educació infantil i a l’Escola de música i dansa del municipi.

15. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES MOCIONS PRESENTADES PELS
GRUPS MUNICIPALS EN SUPORT AL MODEL EDUCATIU CATALÀ.
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Pren la paraula el Sr. Deulofeu i diu que, en la seva opinió, en el títol d’aquest
punt (i també en el següent) s’hauria d’haver indicar quins grups polítics
municipals presenten les mocions. En aquest cas, el títol que s’ha posat no
permet visualitzar que va ser el grup municipal de CiU el primer que va
presentar una moció, en temps i forma, en suport del model educatiu català,
moció que va ser dictaminada per la Comissió informativa. De la mateixa
manera, en el següent punt de l’ordre del dia es parla de les mocions
presentades pels grups municipals en relació a la central nuclear d’Ascó, quan el
grup municipal de CiU no n’ha presentat cap. Demano que es tingui en compte
aquest suggeriment i que, en endavant, els títols de les mocions es formulin de
manera diferent.
El Sr. secretari explica que el grup municipal de CiU va presentar una primera
moció, en temps i forma, abans de la Comissió informativa. Dos grups més van
presentar mocions alternatives, en temps i forma, per la via d’urgència. Les tres
mocions van ser dictaminades per la Comissió informativa i, atès que totes
tractaven sobre el mateix assumpte, va semblar lògic incloure-les a l’ordre del
dia sota un mateix títol genèric. Estrictament potser hauríem de parlar de la
moció del grup municipal de CiU i dels vots particulars dels grups del PSC i
d’ICV. Però, des del punt de vista formal, no és així perquè cap de les dues
mocions posteriors es refereix a la moció inicial, ni tampoc poden considerar-se
esmenes a la totalitat, sinó que totes es van presentar, com es va dir
específicament, amb la voluntat d’arribar a un acord transaccional. Tanmateix,
no semblava pràctic portar al Ple tres mocions sobre el mateix assumpte en
punts diferents ja que el fons és únic. No hi ha cap inconvenient en especificar el
nom dels grups municipals en una altra ocasió.
La Sra. Costa diu que, pel que fa al contingut de les mocions, la veritat és que
no n’hi ha cap que es contradigui amb les altres, sinó al contrari. Totes tres
mocions es presenten a conseqüència de la sentència del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya del mes de desembre passat i la interlocutòria dictada el 2
de setembre relativa al model educatiu català, un model amb més de 30 anys de
funcionament, que gaudeix d’un ampli reconeixement i compta amb el consens
de la comunitat educativa. La regidora llegeix a continuació la part dispositiva de
la moció presentada pel grup municipal de CiU.
El Sr. alcalde coincideix en que les tres mocions són molt semblants i, si tothom
hi està d’acord, la moció de CiU podria considerar-se com una moció conjunta de
tots els grups municipals.
Intervé el Sr. Corpas i diu que un company de la CUP ha treballat aquest tema
molt a fons i, per respecte a ell i a la seva feina, voldria donar-li veu. El text que
ha redactat diu així:
<< Per què resistir-nos a aquest harmònic i alhora plural consens que s’ha
generat? Estem d’acord a defensar el català com a llengua vehicular única
de l’escola, si més no fins que aconseguim la plena emancipació nacional.
Quan arribi aquest moment les regles del joc canviaran i haurem de
replantejar quin ha de ser el paper de l’escola per mantenir viu el castellà
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com a llengua comuna de Catalunya. Fins llavors, creiem que el
manteniment del català com a llengua vehicular preferent en l’educació és
una eina irrenunciable per evitar la seva definitiva minorització. Volem el
català com a llengua preferent de l’escola perquè això contribueix a
assegurar-ne una posició suficientment sòlida com a llengua comuna de
Catalunya, i volem que en sigui la llengua comuna perquè només és
llengua pròpia dins dels Països Catalans, i perquè ha estat la llengua pròpia
de gairebé tots els catalans des de fa centenars d’anys. És una singularitat
cultural menor, però singularitat al cap i a la fi, i és un artefacte cultural de
continuïtat amb el passat col·lectiu del país; un passat que, per cert, no
volem pas mitificat.
Enfront d’això, és políticament legítima la postura d’alguns catalans que
defensen polítiques que, a la llarga, segurament suposarien una dolça i
lenta mort del català. Alguns catalans preferirien optar pel castellà com a
llengua comuna preferent. Afortunadament, són una minoria, i estaria bé
que reconeguessin que som el conjunt dels catalans els que hem de decidir
la política lingüística del nostre país i de la nostra escola.
Però aquest reconeixement no existeix. Bona part de l’opinió pública i
política espanyola, i una part de la catalana, no reconeixen el dret legítim
dels catalans a decidir políticament la llengua vehicular de la seva escola.
L’acusació d’estar mantenint opcions lingüístiques fanàtiques i
antidemocràtiques, que atempten contra la llibertat més bàsica, és
comuna. Per contra, la temptació de no reconèixer la legitimitat política de
les veus contràries a la política lingüística de l’escola catalana, aquelles que
demanen més pes del castellà, també sovinteja, tot considerant
antidemocràtiques i negant la veu a les posicions dissidents. En aquest
sentit, el paper dels mitjans de comunicació catalans ha estat força galdós,
sense arribar però al nivell de maniqueisme demonitzador dels principals
mitjans de comunicació espanyols.
En la defensa del català com a llengua vehicular de l’escola no s’ha posat
l’accent en el fet que la majoria de catalans volem que el català jugui
aquest paper en les institucions públiques catalanes, i que hem de tenir el
dret inalienable de prendre aquesta decisió, sinó en el fet que el català
juga un paper central per assegurar la cohesió i la igualtat d’oportunitats
entre els catalans. Val a dir que en d’altres moments, quan el model
alternatiu que es plantejava era el de la segregació de l’escola en funció de
la llengua vehicular, i que per tant hi hagués escoles en català i escoles en
castellà, el risc de fractura social del país era important, i el cost que això
podia tenir en termes d’igualtat d’oportunitats pels nens castellanoparlants
sense competències lingüístiques en català podia ser també elevat. Davant
del model segregat, l’aposta per una escola única que tingués el català de
llengua vehicular no només s’ajustava més al que desitjava la majoria, sinó
que evitava aquests riscos.
Ara, però, el model que es planteja des dels partits contraris al fet que el
català tingui el pes que té no és un model d’escola segregada, que és el
fantasma que s’agita en el manifest de Somescola, sinó un model en què el
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català no tingui un paper vehicular preferent. Té aquest model uns efectes
tan devastadors per a la cohesió social i per a la igualtat d’oportunitats dels
catalans com afirmen, a l’uníson, partits polítics i organitzacions de la
societat civil? El cert és que no té per què ser així, depenent del model
alternatiu que es plantegés. De fet, molts dels defensors de la vehicularitat
exclusiva del català farien bots d’alegria si a les seves escoles el 25% o el
30% de les classes es fes en anglès, malgrat que això suposaria menys
presència del català. Resulta còmode atiar el fantasma de la segregació, la
por de trencar la cohesió del país, o la voluntat de millorar les oportunitats
dels més desafavorits, però el cert és que si el model no es toca és,
bàsicament, perquè no volem debilitar la posició del català, i perquè, això
sí que és cert, el model que proposem no té per què suposar perjudicis en
termes de cohesió social o d’igualtat d’oportunitats. Però que no tingui per
què suposar-los no significa que els asseguri.
Segurament, per molts grups polítics i entitats l’argument de la cohesió és
un refugi còmode per defensar el paper del català apel·lant a grans
principis que convencin les seves parròquies. Per altres grups polítics,
Convergència al capdavant, fer bandera de la cohesió i de la igualtat
d’oportunitats resulta poc menys que una obscenitat, especialment si tenim
en compte les polítiques educatives que estan articulant. Si una cosa no
preocupa Convergència, si més no els seus ideòlegs de primera línia, és la
cohesió social i la igualtat d’oportunitats; si més no, una cohesió social que
no sigui la claudicació i resignació dels desafavorits a una vida de segona, i
una igualtats d’oportunitats que no sigui una lluita per les engrunes de
benestar que queden després que els privilegiats passin per la repartidora.
Durant el darrer mandat del tripartit, socialistes i convergents van acordar
una llei educativa que deixava les portes obertes a soscavar els principis
d’equitat, de cohesió social i d’igualtat d’oportunitats de l’escola catalana.
Convergència ha sabut aprofitar el regal i,sota l’auspici de la crisi
econòmica, ha començat la tasca de desguàs. Primer va ser la sisena hora,
que no es podia pagar (llàstima que no preocupi l’ús que fa l’escola
concertada d’aquesta sisena hora, passant-se pel forro el que
normativament ha de ser). Després la disminució de les plantilles de
l’escola pública. Per contra, s’han ampliat concertacions i en cap moment
s’ha plantejat revocar convenis de concertació amb escoles d’elit. Es
modifiquen els decrets d’admissió d’alumnes no pas per aconseguir millorar
la tria d’escola dels pares, sinó per aconseguir que les escoles concertades
puguin triar el perfil de pares que volen, sense que hi hagi aquelles famílies
que, per motius que se’ns escapen, deuen considerar empestades.
Les conseqüències d’aquestes polítiques educatives poden ser dramàtiques
per la cohesió social i la igualtat d’oportunitats que tant diuen defensar.
S’incentiva que, cada vegada més, el sistema escolar sigui vist com a
format per escoles de primera i escoles de segona. Les conseqüències,
però, no només afecten aital cohesió i igualtat; també afecten l’eficàcia del
català com a eina de cohesió i igualtat. Amb una escola partida en dos és
fàcil que uns vegin el català com a artefacte de distinció cultural i els altres
com a artefacte de domini, allò que se’ls imposa des de les institucions
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però que ni viuen ni veuen en el seu dia a dia, per exemple en els
companys d’escola. Davant d’aquesta situació, la vindicació del català com
a llengua d’oportunitats esdevé especialment falaç i enganyosa.
Hi ha qui està més preocupat per aconseguir una Catalunya catalana que
no pas una Catalunya lliure. Una Catalunya catalana on uns mantinguin els
privilegis, sovint sustentats amb recursos públics, i uns nínxols escolars no
contaminats per la presència de classes populars; i uns altres hagin
d’acatar una realitat on es fixen uns estàndards de catalanitat que s’han
d’assumir, a nivell de Grans Valors (atenció al nou projecte de definició
dels Valors dels Catalans que prepara el conseller Cleries!) o de llengua. La
conseqüència acabarà sent una societat dividida, on el català sigui vist, per
molts, com una llengua d’imposició.
Acceptem la moció proposada per Somescola, però hem d’advertir dels
riscos, tant per la cohesió social i la igualtat d’oportunitats, com per la salut
del català, de les conservadores polítiques que està duent a terme
Convergència en general, i la consellera Irene Rigau en particular. Algunes
conseqüències les patirem només les classes populars. D’altres les
acabarem patint tots. >>
Després d’aquestes intervencions i atès que
Arran de les sentències emeses pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC) el desembre passat i la posterior interlocutòria de 2 de setembre, en
relació al model educatiu català i la llengua, el grup municipal de CiU proposa al
Ple de l’Ajuntament l’aprovació de la següent moció:
El model d’immersió lingüística a l’escola catalana és una història d’èxit de més
de 30 anys, que ha garantit i promogut un model de societat cohesionat i
d’igualtat d’oportunitats.
Ha obtingut sempre el consens de tota la comunitat educativa i, sobretot, la
complicitat i l’esforç de famílies no catalanoparlants i del professorat, que han
posat en tot moment el benefici de l’infant per sobre de tot.
Ha estat reconegut i posat d’exemple en nombroses ocasions internacionalment i
pel High Level Group on Multilinguism de la Unió Europea.
No persegueix una societat bilingüe, sinó una societat multilingüe, moderna,
competent, on el català és la llengua comuna, el castellà és après amb resultats
idèntics a la resta de l’Estat, tal com estableixen els informes PISA que avaluen
internacionalment els coneixements adquirits de la mà de l’Organització per a la
Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), i garanteix el coneixement
d’una tercera llengua.
El TSJC en cap cas pot dictar jurisprudència per damunt de les normes
adoptades al Parlament i en plena vigència (LNL 1983, LPL 1998 i LEC 2009),
que conté en el títol II el règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya).
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Per tot això, a proposta del grup municipal de CiU i amb el consens de la resta
de grups municipals, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal
ACORDA:
1. Denunciar el risc seriós de trencament social, desigualtat i discriminació que
suposa aquesta ofensiva jurídica.
2. Refermar el nostre compromís amb el model català d’immersió lingüística, que
no només no pot aturar-se, sinó que cal que segueixi avançant, tenint en compte
els reptes plantejats per la societat del s. XXI, amb un alumnat que compta amb
més de 100 llengües d’origen.
3. Reconèixer i agrair la tasca col·lectiva que ha fet possible aquest model, des
dels estudis de Galí al 1923, passant pel lideratge de Pi-Sunyer com a Conseller
de la Generalitat restaurada l’any 1978 i tots els governs que mai han dubtat a
desenvolupar les tesis dels experts en aquesta qüestió.
4. Donar suport a totes les iniciatives que determinin les institucions catalanes i
la ciutadania en aquest sentit, així com adherir-nos a la campanya de
somescola.cat que, entre d’altres coses, va convocar una concentració davant
els Ajuntaments el dilluns 12 de setembre a les 19h.
5. Enviar aquesta moció al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a
Convivència Cívica Catalana, a l’entitat somescola.cat, als grups parlamentaris,
al Govern de la Generalitat i al Consell Escolar Municipal.
16. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES MOCIONS PRESENTADES PELS
GRUPS MUNICIPALS EN RELACIÓ A LA CENTRAL NUCLEAR D’ASCÓ.
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA-EPM EN CONTRA DE
L’ALLARGAMENT DE LA LLICÈNCIA DE FUNCIONAMENT DE LA CENTRAL
NUCLEAR D’ASCÓ
La Sra. Montes diu que una de les qüestions que voldria ressaltar del text és que
l’informe del Consell de Seguretat Nacional del passat 29 de juliol assenyala 17
instruccions tècniques complementàries, és a dir, 17 accions correctores que
s’haurien de portar a terme a la central nuclear d’Ascó. En termes col·loquials –
diu-, això significa que la central “no ha passat l’ITV”, però que se li atorga
igualment el permís per a l’allargament de la llicència, fet que suposa un risc per
a tota la població. Sembla que l’accident de la central nuclear japonesa de
Fukushima queda molt lluny... El nostre grup considera que cal buscar altres
fonts d’energia alternativa que, a més, podrien significar el desenvolupament
d’un important negoci industrial per a Europa. La regidora llegeix a continuació la
part dispositiva de la moció presentada pel grup municipal d’ICV.
El Sr. alcalde indica que l’equip de govern ha presentat una moció alternativa, en
la que també es diu que cal treballar per un gran acord social que faci possible la
substitució progressiva de l’energia nuclear per altres tipus d’energia renovable.
La intenció –diu- és que a l’any 2025 no sigui necessària la generació d’energia
nuclear. Alguna central nuclear del nostre país ja s’ha clausurat (Zorita l’any
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2006) i està previst que altres ho facin aviat (Garoña al 2013), tot i que aquests
tancaments s’han manipulat políticament per tal de crear un desencís en
aquelles zones per la pèrdua de llocs de treball i les consegüents
repercussions econòmiques de la clausura. Nosaltres proposem demanar al
Ministeri d’Indústria que els límits i les condicions d’operació en matèria de
seguretat que va establir el Consell de Seguretat Nuclear el passat mes de juliol
s’imposin com a obligatoris als propietaris a partir del l’1 de gener de 2012.
També proposem que el govern central aprovi un calendari de tancament de
totes les centrals nuclears, començant per les més antigues, a més de preveure
mesures de dinamització econòmica a les zones afectades per la pèrdua de llocs
de treball d’aquestes centrals i de les seves indústries auxiliars. Penso que les
dues mocions poden ser complementàries.
El Sr. secretari diu que el Ple hauria de decidir quin dels dos textos s’aprova.
El Sr. alcalde diu que s’hauria de modificar l’inici de la moció d’ICV que diu “El
proper 1 d’octubre el govern de l’Estat ha de decidir si renova o no el permís de
funcionament de la central nuclear d’Ascó, a la Ribera d’Ebre, Tarragona” perquè
la data ha quedat obsoleta. Pel que fa als acords es podria fer una combinació
entre les dues mocions.
Després d’algunes deliberacions s’acorda que el text que es sotmet a aprovació
és la moció que presenta el grup municipal del PSC, amb la modificació del
tercer acord per tal que la moció es notifiqui també al Ministeri d’Indústria.
Després d’aquestes intervencions i atès que
Els socialistes volem abordar el debat sobre l’energia nuclear amb rigor, serietat
i responsabilitat. Després del desastre a Fukushima i de les seves conseqüències
avui encara no del tot previsibles, volem tornar a posar sobre la taula el paper
de l’energia nuclear. Fins i tot cal tornar a avaluar els riscos residuals que tota
activa comporta que, com s’ha demostrat, en aquest cas és molt important i no
es pot minimitzar.
Creiem que cal un calendari de tancament de les centrals nuclears ubicades a
Espanya i a Catalunya i definir paral·lelament un gran acord social per anar fent
el trànsit cap a les energies renovables, de forma que l’any 2025 la generació
d’electricitat de les centrals nuclears ja no sigui necessària.
Mentrestant s’han d’implantar les millores de seguretat en les existents, i
renovar les llicencies d’operació per períodes no superiors als 5 anys. Caldrà
també resoldre la gestió dels residus nuclears d’alta activitat, que nosaltres
creiem que s’ha de fer en magatzems i no en les piscines de les centrals actuals
que, com s’ha demostrat en l’accident de Fukushima, pot esdevenir un
problema.
El tancament de les centrals s’ha d’anar fent progressivament, com ja s’ha
començat a fer durant el govern socialista amb el tancament de la central de
Zorita l’any 2006 i el programat de la nuclear de Garoña per al 2013, assegurant
que la transició cap a les energies renovable es faci garantint el subministrament
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energètic, l’estabilitat dels preus de l’electricitat i la seguretat de les operacions
de les centrals nuclears.
Per tot això, a proposta del grup municipal del PSC i amb el consens de la resta
de grups municipals, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal
ACORDA:
1. Demanar al Ministerio de Industria que els nous límits i condicions d’operació
més rigorosos en matèria de seguretat que ha establert el Consell de Seguretat
Nuclear el passat mes de juliol s’imposin com a obligatoris als propietaris a partir
del l’1 de gener de 2012.
2. Demanar al govern de l’Estat l’aprovació d’un calendari de tancament de les
centrals nuclears, començant per les més antigues, i preveure les mesures de
dinamització econòmica de les zones afectades per la desaparició dels llocs de
treballs d’aquestes centrals.
3. Fer arribar aquest acord a la presidència i grups polítics amb representació al
Congrés dels Diputats i al Parlament de Catalunya, al Ministeri d’Indústria, al
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, a la
Direcció General d’Energia i Mines, al Consell de Seguretat Nuclear (CSN) i a la
Agrupació de Municipis en Àrees amb Centrals Nuclears (AMAC).
~~~~~~~~~~
Abans de passar a la part de la sessió de control de l’equip de govern, el Sr.
alcalde informa que hi ha dos punts més no continguts a l’ordre del dia que es
proposa sotmetre a consideració del Ple per la via d’urgència. Es tracta de
l’aprovació definitiva de la fase 4 del projecte de rehabilitació de l’equipament de
Can Ramis i de la designació dels regidors suplents de la comissió de delimitació
amb els municipis limítrofs.
Respecte del projecte de Can Ramis –diu- estàvem pendents de l’arribada de
l’últim informe preceptiu, que se’ns havia avançat per fax, i que avui finalment
ha tingut entrada a l’Ajuntament. Es proposa aprovar el projecte per poder optar
a possibles subvencions i evitar que algun canvi normatiu l’invalidés i ens
obligués a modificar-lo.
Pel que fa al segon tema es proposa designar un substitut per a cada grup
municipal (excepte en el cas d’ICV) per si algun regidor titular tingués problemes
d’agenda per assistir a les reunions convocades.
El Sr. Corpas pregunta si pot delegar aquesta tasca en algun company de la seva
formació política que no sigui regidor.
El Sr. alcalde respon que en aquest cas no és possible perquè es tracta d’una
comissió integrada també per tècnics de la Generalitat de Catalunya i s’ha de
constituir amb les degudes formalitats.
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Després d’aquestes intervencions, per unanimitat dels 17 regidors presents,
s’acorda APROVAR LA URGÈNCIA de sotmetre a consideració del Ple ambdues
propostes i es procedeix a tractar el seu contingut.

APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S’ESCAU, DEL PROJECTE DE
REHABILITACIÓ DE L’EQUIPAMENT DE CAN RAMIS, FASE 4
El projecte de rehabilitació de l’equipament de Can Ramis, fase 4, redactat per
l’arquitecta Eva Porcel Adan amb un pressupost de 2.312.384,42 €, IVA inclòs,
va ser aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió del 7.10.2010.
El projecte inclou les obres necessàries per garantir les condicions tècniques de
seguretat, estabilitat i solidesa i adequació dels diferents espais a l’ús cultural
destinat a exposicions temporals (planta baixa), permanents (plantes 1a i 2a) i
tallers educatius.
L’anunci d’informació pública es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província
de 29.10.2010.
Consta a l’expedient certificat del secretari de la corporació conforme el projecte
ha estat exposat al públic durant el termini de trenta dies i no s’ha presentat cap
al·legació al respecte.
L’edifici de Can Ramis està catalogat a nivell local amb el grau de protecció
integral d’edifici dins del Catàleg de patrimoni històrico-artístic incorporat al Pla
general d’ordenació. D'acord amb el grau de protecció integral de l'edifici
assenyalat pel Pla general d'ordenació no es requereix informe dels Serveis
Territorials del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, però sí
consta a l’expedient informe favorable previ del tècnic municipal de Cultura, atès
que l’edifici històric és un bé cultural d'interès local (BCIL).
Es va sol·licitar a la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i
Salvaments del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació el
seu informe preceptiu.
La tècnica de la Unitat de Prevenció de la Direcció General de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvaments del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i
Participació va emetre informe al respecte requerint l’aportació de documentació
que justifiqués que la fase 4 del projecte de rehabilitació de l’equipament de Can
Ramis estava inclosa a la documentació de la fase 3 del projecte, la qual ja havia
estat informada favorablement per aquesta Unitat de Prevenció.
Es va trametre a la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i
Salvaments informe del tècnic municipal en el qual consta la documentació
tècnica i administrativa que justifica que aquesta Direcció General ja va informar
la fase 4 del projecte, que restaria integrada en la fase 3 amb les mesures
correctores descrites.
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Per fax ha tingut entrada en aquest Ajuntament el dia 28.9.2011 informe de la
tècnica del Servei de Prevenció de la Direcció General de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvaments del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i
Participació de data 23.9.2011 on consta que, vista la documentació presentada,
es ratifica en el contingut de l’informe de data 10.6.2010 RS 2377, per a
l’aprovació de la fase 3 i, per tant, emet informe favorable al projecte de
rehabilitació de l’equipament de Can Ramis, fase 4, condicionat a l’adopció d’un
seguit de mesures de seguretat contra incendis.
Els usos d’aquest equipament públic municipal de Can Ramis són el sociocultural,
les exposicions, els tallers educatius i la ràdio.
La Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats, tipifica com a annex III les activitats d’espectacles públics i activitats
recreatives no incloses en la legislació específica que regula aquesta matèria en
els termes que s’estableixi per reglament, el qual encara no s’ha aprovat.
La classificació de l’activitat de l’equipament municipal també està
desenvolupada a la Llei 11/2009 de 6 de juliol, de regulació administrativa dels
espectacles públics i les activitats recreatives i en el seu reglament de Decret
112/2010, de 31 d’agost, que defineix a l’annex I els espectacles públics com les
representacions, les actuacions, les exhibicions, les projeccions, les competicions
o les activitats d’altre tipus adreçades a l’entreteniment o al lleure, realitzades
davant de públic i dutes a terme per artistes, intèrprets o actuants, que
intervenen per compte d’una empresa o per compte propi, punt II.2.c i punt
II.2.g.
D’acord amb l’article 29.7) de la Llei 11/2009, resten exempts de llicència
municipal els establiments oberts al públic de titularitat del mateix ajuntament.
En aquests casos la llicència d’activitat queda subsumida en l’aprovació del
projecte d’obres.
Vist l’informe emès per l’enginyer tècnic municipal, en el qual s’assenyalen
mesures de seguretat i de protecció del medi ambient.
La Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis
en establiments, activitats, infraestructures i edificis, inclou l’equipament de Can
Ramis en el seu annex I, concretament en el punt 16, com a establiment
d’espectacles públics, i per tant, està sotmès al control preventiu de
l’Administració de la Generalitat, i previ a la seva entrada en funcionament,
requereix de l’acte de comprovació prevista a l’article 25 de dita llei.
Vistos els articles 234 i 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
D’acord amb els articles 9.3, 36 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
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Vista la Llei 11/2009 de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles
públics i les activitats recreatives i el seu reglament de Decret 112/2010, de 31
d’agost.
Vista la Llei 3/2010 del 18 de febrer de prevenció i seguretat en matèria
d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Atès que la urgència de l’aprovació del projecte d’obres ve donada per la
necessitat de tenir aprovat definitivament el projecte per poder accedir a
qualsevol convocatòria de subvenció externa que permeti obtenir el finançament
suficient per executar les obres.
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple
municipal ACORDA:
1. Aprovar definitivament el projecte de rehabilitació de l’equipament de Can
Ramis, fase 4, redactat per l’arquitecta Eva Porcel Adan, amb un pressupost de
2.312.384,42 €, IVA inclòs, amb la incorporació de les mesures correctores
imposades per la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments
del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, i les prescrites
per l’enginyer tècnic municipal:
1. Les previstes en el projecte tècnic.
2. Instal·lació elèctrica protegida de conformitat amb les normes del
Reglament electrotècnic per a baixa tensió, aprovat pel Real Decret 842/2002,
de 2 d’agost, i instruccions complementàries per aplicació d’aquest reglament.
3. Instal·lació de punts d'enllumenat d'emergència, segons els plànols.
Aquestes llums d’emergència han de complir les UNE EN 60.598-2-22 i la
norma UNE 20 392 o EN 20.062 segons la lluminària.
4. Compliment del vigent Codi d’accessibilitat. Decret 135/1995 de 24 de
març de desplegament de la Llei 20/1991 de 25 de novembre de promoció de
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i d’aprovació del Codi
d’accessibilitat.
5. Les proposades pels tècnics municipals i la corporació, prèvia inspecció de
les instal·lacions.
6. Aïllament acústic del local i cada màquina segons sigui convenient, de
manera que impedeixi la transmissió de sorolls als habitatges pròxims.
7. Complir les Ordenances de seguretat i salut en el Treball. Llei 31/1995, de
8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
8. Compliment dels articles d’aplicació del vigent Codi tècnic de l’edificació
segons Reial Decret 314/2006 i Decret 241/1994.
9. Les instal·lacions de protecció contra incendis s’hauran de fer d’acord amb
el Reglament que els és d’aplicació (RD 1942/1993 i actualitzacions).
S’efectuarà el manteniment mínim de les instal·lacions de protecció contra
incendis que cita l’apèndix 2 del Reglament d’instal·lacions de protecció contra
incendis (RD 1942/1993 i actualitzacions).
10. Compliment del Reglament de les ITE i Instruccions Tècniques
complementaries del Reial Decret 1027/2007.
11. La senyalització i els rètols d’informació general de caràcter fix que
s’instal·lin hauran d’estar redactats, com a mínim, en llengua catalana, segons
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allò establert a l’article 32.2 de la Llei 1/1998, de 7de gener, de política
lingüística.
12. Compliment de la Llei 28/2005 de 26 de desembre, de mesures
sanitàries davant al tabaquisme i reguladora de la venda, subministrament,
consum i la publicitat dels productes de tabac.
13. Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental
de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.
14. L’aforament màxim permès ha de constar en la llicència, així com en un
rètol indicatiu col·locat a l’entrada de l’establiment, d’acord amb el que
estableixen l’article 23 del Decret 239/1999, de 31 d’agost, pel qual s’aprova
el catàleg dels espectacles, les activitats recreatives i els establiments
públics sotmesos a la Llei 10/1990, i l’article 9.1 del Decret 200/1999, de 27
de juliol, pel qual es regula el dret d’admissió als establiments públics on es
realitzen espectacles i activitats recreatives, respectivament.
15. Compliment del Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual
s’estableixen els criteris higienico-sanitaris per a la prevenció i control de la
legionel·losi.
16. Disposar d’un Pla d’autoprotecció d’acord amb l’apartat 3 de l’annex IV.B
del Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, de
18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la
Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració
ambiental i se n’adapten els annexos.
17. Complimentar les mesures correctores proposades i advertiments segons
l’informe de la Direcció General de Prevenció Extinció d’Incendis i
Salvaments, emès amb el número 25/6859 i amb codi d’arxiu V0209/V0733
i el de ratificació de la fase 4,que són les següents:
- A l’edifici de Can Ramis, cal complir les longituds de recorregut
d’evacuació màximes admeses d’acord amb la taula 3.1 del CTE DB SI 3
fins a sortides de planta vàlides, considerant que l’arrencada d’una
escala no protegida que tingui un ull o forat central amb una àrea en
planta més gran que 1,30 m2 (o si la planta està comunicada amb altres
per buits diferents dels de les escales) no es pot considerar sortida de
planta, d’acord amb la definició de sortida de planta de l’annex del CTE
DB SI A.
- Cal ampliar la dotació de boques d’incendi equipades (BIEs), detecció i
alarma al sector S2 corresponent a l’edifici de la ràdio, ja que l’ús
principal de l’establiment és de pública concurrència i tota zona de
l’establiment amb un ús diferent del principal cal dotar-la de les
instal·lacions de protecció contra incendis que li corresponguin segons el
seu ús i dimensions, a més de les exigibles a l’establiment d’acord amb
la taula 1.1 del CTE DB SI 4.
- S’ha de completar la instal·lació d’extintors d’eficàcia mínima 21A 113B
en número suficient per tal que la distància a cobrir des de qualsevol
punt ocupable no superi els 15 m de recorregut. Els extintors de CO2
són complementaris per a risc elèctric i se n’ha de disposar al costat de
quadres elèctrics, quadres de distribució, etc.
- Les zones o locals susceptibles de ser classificats com a locals de risc
d’acord amb la taula 2.1 del CTE DB SI 1 (magatzems de materials
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combustibles de més de 100 m3) hauran de complir amb les condicions
de les zones de risc especial integrades en edificis establertes a l’apartat
2 del CTE DB SI 1.
- Els elements estructurals principals dels edificis han de garantir una
resistència al foc segons l’apartat 3 del CTE DB SI 6, en funció de l’ús
del sector considerat i l’alçada d’evacuació de l’edifici.
Les condicions a complir en referència a la protecció del medi ambient són:
1. Contaminació atmosfèrica: els fums, gasos i vapors que generi l’activitat es
canalitzaran fins la teulada de l’edifici mitjançant xemeneia d’alçada suficient
per tal d’assegurar-ne una adequada dispersió. En cas que el tiratge natural no
sigui suficient, s’instal·laran sistemes actius d’extracció mitjançant ventilador/s
impulsor/s de característiques adequades.
2. Mesures relatives a la gestió de residus:
2.1) De manera general, l’activitat haurà de gestionar els seus residus
segons uns objectius de reducció, reutilització, reciclatge i valorització,
d’acord amb les disposicions legals vigents i, de manera específica, d’acord
amb les indicacions del Pla de gestió comarcal dels residus del Vallès
Oriental. En concret, caldrà que l’interessat faci separació de les diferents
tipologies de residus en origen i que faci ús adequat dels canals de
recollida existents per a la seva correcta gestió.
2.2) L’ús dels sistemes públics de recollida de residus per part de l’activitat
s’ajustarà a les tipologies de residus admissibles en cada cas, prohibint-se
específicament dipositar-hi residus de tipus industrial i qualsevol residu de
tipus especial, excepte en el cas que es faci ús de sistemes expressament
habilitats a l’efecte.
2.3) Es prohibeix deixar els residus generats per l’activitat a l’exterior de la
via pública, sense fer ús adequat dels contenidors o altres dispositius i
sistemes de recollida habilitats a l’efecte.
2.4) Sens perjudici tot l’anterior, l’activitat haurà d’adequar la gestió dels
seus residus d’acord amb les indicacions addicionals que en el futur es
realitzi per part dels serveis tècnics municipals.
3. Aigües residuals: L’activitat resta subjecta a les disposicions del Títol II de
l’Ordenança d’abocaments d’aigües residuals respecte les limitacions als
abocaments, sens perjudici del compliment d’altres aspectes exigibles.
4. Sorolls i vibracions:
4.1. L’activitat resta subjecta a les determinacions de la normativa
aplicable pel que respecta a pertorbacions per soroll i vibracions
(Ordenança de policia i bon govern del municipi de Sant Celoni, Normes
urbanístiques del Pla general municipal d’ordenació de Sant Celoni, Llei
16/2002 i Decret 176/2009).
4.2. L’activitat disposarà de les mesures correctores adequades i
suficients per tal de garantir que els nivells de pertorbació per soroll i
vibracions durant el seu funcionament no sobrepassin els valors límit
que estableix la normativa aplicable D’acord amb això, l'activitat no
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podrà generar emissions de soroll i vibracions que donin lloc a nivells
d’immissió superiors als límits següents:
a) En relació a la normativa municipal:
Tipus
d’ambient

EXTERIOR

INTERIOR

Tipus de zona o receptor
Zona Sanitària
(de 8-21 h / 21-8 h)
Zona de vivendes i oficines
Zona industrial i de magatzems
Habitatges
Establiments sanitaris i de repòs
Biblioteques, museus, sales de
concerts. Esglésies i oratoris
públics
Hotels i similars. Centres docents
Cinematògrafs, teatres i sales de
conferències
Oficines i despatxos de pública
concurrència
Grans magatzems, restaurants i
establiments anàlegs

Límit
diürn:
de 8 a 22
h (LAeq)

Límit
nocturn:
de 22 a 8
h (LAeq)

Origen de
l’emissió

45 dBA

35 dBA

Activitat

55
70
55
25

45
55
45
20

Activitat
Activitat
* (NOTA 1)
Activitat

dBA
dBA
dBA
dBA

dBA
dBA
dBA
dBA

30 dBA

30 dBA

Activitat

40 dBA

30 dBA

Activitat

40 dBA

40 dBA

Activitat

45 dBA

45 dBA

Activitat

55 dBA

55 dBA

Activitat

* (NOTA 1)
* (NOTA 2)
Activitat en
Vivenda
30 dBA
edifici de
vivendes
* NOTA 1: Instal·lacions dels serveis d’aire condicionat i ventilació (ventiladors,
condicionadors tipus finestra, unitats evaporadores i condensadores, compressores, bombes,
torres de refredament i d’altres), muntacàrregues i ascensors, instal·lació de calefacció i
aparells similars
* NOTA 2: Discoteques, sales de festes, bars d’ambientació musical.
Habitatges

35 dBA

30 dBA

b) En relació a la Llei 16/2002 i al Decret 176/2009:
• L’activitat no pot sobrepassar els valors límits d’immissió sonora a
l’ambient exterior i a l’ambient interior establerts als annexos 3 i 4 de la
Llei 16/2002 respectivament.
• L’activitat ha d’adoptar les mesures necessàries per no transmetre a
l’espai interior de les edificacions destinades a habitatge o usos
residencials, hospitalaris,educatius o culturals, vibracions que
contribueixin a superar els valors límit d’immissió fixats en l’annex 7 de
la Llei 16/2002.
5. El cabal mitjà diari, el cabal màxim abocat i l’horari autoritzat per
l’abocament restaran limitats a:
• El cabal mitjà diari
• El cabal màxim abocat
• Horari d’abocament

1,8 m3/d
657 m3/any
de les 6:00 h a les 22:00 h
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2. Per la posada en funcionament de l’equipament caldrà disposar d’informe
tècnic municipal favorable de compliment de mesures, així com de l’acta de
comprovació favorable prevista a l’article 25 de la Llei 3/2010.
3. Publicar els corresponents anuncis, de conformitat amb l’article 38 del
Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals.
DESIGNACIÓ, SI S’ESCAU, DE REGIDORS SUPLENTS DE LA COMISSIÓ DE
DELIMITACIÓ AMB ELS MUNICIPIS LIMÍTROFS
D’acord amb el que disposen els articles 28 i següents del Decret 244/2007 pel
qual es regula la constitució i demarcació territorial dels municipis, les entitats
municipals descentralitzades i les mancomunitats de Catalunya, el Ple de
l’Ajuntament en sessió dde 21 de juliol de 2011 va actualitzar la composició de la
Comissió municipal de delimitació amb els municipis limítrofs de Fogars de la
Selva, Sant Feliu de Buixalleu i Riells i Viabrea, de manera que actualment esta
constituïda per les persones següents:
-

L’alcalde: Joan Castaño Augé
El regidor: Francesc Deulofeu Fontanillas
El regidor: Gerard Masferrer Marfil
La regidora: M. Carmen Montes Azcutia
El secretari: Ramon Oriol Grau
Els tècnics municipals: Anna Camps Tulleuda i Joan Pujals i Ribó

En relació a les regidores i regidors, es necessària la compareixença de la
majoria d’aquests càrrecs per a la vàlida reunió de la comissió.
Tenint en compte que les reunions les convoca normalment la Generalitat i que
es difícil que tots els regidors i regidores puguin assistir-hi, es convenient
designar els corresponents suplents per tal d’assegurar, en la mesura del
possible, la vàlida constitució de la comissió.
Per això, prèvia consulta als diferents grups municipals i a proposta de l’Alcaldia,
per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Designar els regidors suplents de la Comissió municipal de delimitació amb els
municipis limítrofs de Fogars de la Selva, Sant Feliu de Buixalleu i Riells i
Viabrea, següents:
- El regidor/a Sr Marià Perapoch Valls, com a suplent del regidor Sr. Francesc
Deulofeu Fontanillas
- El regidor Sr. Daniel Corpas Cullet, com a suplent del regidor Sr. Gerard
Masferrer Marfil
2. Notificar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local de la
Generalitat de Catalunya i als ajuntaments afectats, per al seu coneixement i als
efectes oportuns.
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17. INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDIA I
PEL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA EN ELS MESOS DE JULIOL I
AGOST DE 2011.
La corporació PREN CONEIXEMENT de les resolucions dictades per l’Alcaldia i
pel regidor de Seguretat Ciutadana en els mesos de juliol i agost de 2011,
l’extracte de les quals es relaciona a continuació:
RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES DE JULIOL DE 2011
Dia
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
11
11
11
11
11
11
11
11

Extracte
Abonar factures corresponents a beques de menjador escolar
Aprovar una certificació d’obres
Delegar les funcions d’Alcaldia durant uns dies a la segona tinent d’alcalde
Autoritzar el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal
Retornar un dipòsit urbanístic
Retornar un dipòsit urbanístic
Retornar un dipòsit urbanístic
Retornar un dipòsit urbanístic
Retornar un dipòsit urbanístic
Aprovar la revisió de la renda del lloguer d’una finca
Aprovar la concessió d’una bonificació per aportacions a la deixalleria
Facilitar a una comunitat de propietaris una còpia del projecte del seu edifici
Atorgar diversos ajuts socials per a l’adquisició de material escolar
Concedir una subvenció sobre l’Impost de béns immobles per a famílies nombroses
Declarar aprovada la modificació dels estatuts de la Fundació Acció Baix Montseny
Concedir una llicència d’obres per canalització de gas natural
Concedir una llicència d’obres menors
Concedir una llicència municipal per a la legalització d’una obra
Concedir una llicència d’obres
Concedir una llicència d’obres
Aprovar la modificació d’una obra
Retornar un dipòsit urbanístic
Autoritzar a un ciutadà a poder disposar d’una plaça d’aparcament de vehicle reservada
Suspendre una resolució de retorn de dipòsit urbanístic
Retornar un dipòsit urbanístic
Notificar la incoació d’un expedient de responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament
Corregir un error comès en un acord de Junta de Govern Local
Donar de baixa una taxa generada per l’estada d’un vehicle al dipòsit municipal
Aprovar les liquidacions de la taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic
Aprovar el text refós d’un projecte d’urbanització
Aprovar una certificació d’obres
Facilitar a un particular còpia dels plànols d’un habitatge
Aprovar una factura de despeses de l’estació depuradora d’aigües residuals
Atorgar un termini per al compliment de requeriments en matèria de contaminació acústica
Aprovar liquidacions de la taxa per tancament de carrers
Autoritzar el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal
Concedir una llicència municipal per estesa de línia elèctrica
Determinar la dedicació dels regidors que formen part de l’equip de govern municipal
Acordar la sol·licitud de subscripció a un conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
Autoritzar la retirada d’un vehicle de la via pública
Aprovar una despesa per contractar l’assegurança d’un vehicle municipal
Aprovar una despesa per contractar l’assegurança d’un vehicle municipal
Aprovar una despesa per contractar una sessió de ball a la Plaça de la Vila
Atorgar una subvenció a una associació solidària de municipi
Atorgar una subvenció a una associació solidària de municipi
Aprovar una despesa per a la impermeabilització de la pista del camp d’esports
Concedir una llicència d’obres menors
Aprovar la gestió econòmica del lloguer d’instal·lacions esportives
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11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
18
18
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

Aprovar una despesa per contractar el subministrament de munició per a la Policia Local
Prendre coneixement de l’informe relatiu a les despeses i ingressos de l’Àrea de Comunitat
Mantenir la jornada laboral d’una treballadora municipal
Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola bressol municipal
Aprovar transferències de crèdit entre partides de l’estat de despeses del pressupost
Aprovar una despesa per contractar el subministrament de bústies comunitàries
Aprovar una despesa per contractar el subministrament de taules plegables
Aprovar una despesa per contractar un servei de vigilància d’exposicions
Declarar finalitzat un procediment de restauració de la legalitat urbanística
Aprovar els contractes de publicitat de l’emissora municipal de ràdio
Aprovar una relació d’obligacions reconegudes fins a 12 de juliol de 2011
Contractar una persona per desenvolupar un projecte de noves tecnologies i sostenibilitat
Aprovar els plans de treball d’agents d’ocupació i desenvolupament local
Aprovar la despesa per contractar l’assegurança obligatòria d’un vehicle municipal
Nomenar un agent de la Policia Local
Contractar un peó electricista per cobrir una plaça vacant
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Concedir una autorització per a l’ocupació de la via pública amb finalitats comercials
Concedir una autorització per a l’ocupació de la via pública amb finalitats comercials
Concedir una llicència de primera ocupació d’una nau industrial
Atorgar diversos ajuts socials per a l’adquisició de material escolar
Considerar justificada una subvenció atorgada a una associació solidària del municipi
Aprovar la modificació d’una obra
Concedir una excedència a una treballadora municipal
Prorrogar el contracte laboral d’un treballador municipal
Aprovar una despesa per contractar la substitució d’un vidre de la pista del camp d’esports
Delegar la signatura del director de l’Àrea d’Espai Públic
Aprovar una despesa pel subministrament de papereres per a la via pública
Atorgar ajuts socials a diverses famílies per assistència l’Escola de música i teatre
Donar-se per assabentat l’Ajuntament de la celebració d’un concert
Comunicar a l’Ajuntament de Campins el cost dels alumnes de l’Escola de música
Comunicar a l’Ajuntament de Fogars de Monclús el cost dels alumnes de l’Escola de música
Comunicar a l’Ajuntament de Riells i Viabrea el cost dels alumnes de l’Escola de música
Autoritzar a la secretària de l’alcalde per a la signatura de factures
Aprovar una certificació d’obres
Contractar treballs per fer un corriol en una zona verda del municipi
Aprovar una despesa pel subministrament d’un marcador electrònic per al camp de fútbol
Aprovar la modificació d’una obra
Contractar treballs per fer una rampa d’accés a una àrea de jocs infantils
Desestimar les al·legacions presentades sobre la revisió del preu d’un contracte
Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Aprovar una despesa per contractar el subministrament d’elements de senyalització
Aprovar la liquidació del servei de grua municipal (juny 2011)
Aprovar una relació de crèdits incobrables
Contractar els treballs per fer un corriol en una zona verda del municipi
Concedir una llicència d’obres menors
Concedir una llicència d’obres menors
Concedir una llicència d’obres menors
Prendre coneixement de l’informe sobre la gestió econòmica d’una sortida cultural
Aprovar un projecte de legalització d’una activitat industrial
Concedir una bestreta del salari a un treballador municipal
Delegar temporalment la signatura de la directora de Recursos Humans
Atorgar a una Junta de compensació una subvenció per despeses d’enllumenat públic
Aprovar una despesa pels treballs d’impressió dels programes de Festa Major
Concedir una llicència municipal d’obres
Concedir una llicència municipal d’obres
Aprovar una despesa per contractar els treballs de condicionament d’un terreny d’ús públic
Concedir una llicència de primera ocupació d’un habitatge
Nomenar la persona que ocuparà la presidència del Consell de Poble de La Batllòria
Aprovar una liquidació de la taxa per intervenció administrativa en activitats i instal·lacions
Aprovar una liquidació de la taxa per intervenció administrativa en activitats i instal·lacions
Aprovar una liquidació de la taxa per intervenció administrativa en activitats i instal·lacions
Aprovar una liquidació de la taxa per intervenció administrativa en activitats i instal·lacions

62

22
22
22
25
25
25
25
25
25
25
25
25
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

Aprovar una liquidació de la taxa per intervenció administrativa en activitats i instal·lacions
Aprovar la relació d’alumnes matriculats a l’Escola de música el curs 2011-2012
Aprovar la relació d’alumnes matriculats a l’Escola de teatre el curs 2011-2012
Aprovar una despesa per contractar el subministrament de bancs per a la via pública
Aprovar el pagament de gratificacions al personal laboral i funcionari
Aprovar la nòmina del personal laboral, funcionari i polític (juliol 2011)
Aprovar el pagament d’un complement de productivitat al personal funcionari i laboral
Aprovar una relació d’obligacions reconegudes fins a 25 de juliol de 2011
Concedir una autorització per ocupació de la via pública amb finalitats comercials
Concedir una autorització per ocupació de la via pública amb finalitats comercials
Retornar un dipòsit urbanístic
Retornar un dipòsit urbanístic
Aprovar una despesa per contractar els treballs d’anàlisi d’aigües residuals
Sol·licitar una subvenció a la Generalitat de Catalunya
Aprovar una despesa per a la instal·lació d’un punt de subministrament d’aigua
Aprovar la programació d’activitats culturals de l’Ateneu municipal
Aprovar una certificació d’obres
Aprovar una certificació d’obres
Aprovar una certificació d’obres
Aprovar una certificació d’obres
Atorgar una subvenció a una associació solidària del municipi
Atorgar una subvenció a una associació solidària del municipi
Considerar justificada una subvenció atorgada a una entitat solidària del municipi
Concedir una llicència d’obres menors
Estimar un recurs de reposició
Incoar un expedient de baixa de diverses inscripcions al Padró municipal d’habitants
Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola bressol municipal (juliol 2011)
Aprovar una transferència de crèdits entre partides de l’estat de despeses del pressupost
Aprovar un conveni marc amb l’Hospital de Sant Celoni
Declarar adjudicat un contracte per a la gestió del servei d’ajuda a domicili
Aprovar les despeses per atorgament de beques de menjador escolar
Ordenar la realització de tasques de neteja d’una parcel·la
Confirmar la disponibilitat pressupostària per a la redacció d’un catàleg de camins
Convertir un contracte laboral d’indefinit no fix a fix
Delegar expressament les funcions d’Alcaldia durant les vacances d’estiu de l’alcalde
Ordenar la realització de tasques de neteja d’una parcel·la
Aprovar una despesa per contractar un espectacle musical
Ordenar la realització de tasques de neteja d’una parcel·la
Ordenar la realització de tasques de neteja d’una parcel·la
Ordenar la realització de tasques de neteja d’una parcel·la
Concedir una autorització provisional per a la instal·lació d’una carpa d’ús recreatiu
Incoar un expedient d’ordre d’execució
Habilitar una funcionària com a secretaria accidental durant les vacances del secretari titular
Elevar a definitiva l’adjudicació provisional d’un contracte
Elevar a definitiva l’adjudicació provisional d’un contracte
Aprovar una despesa per contractar un espectacle musical
Aprovar una despesa per contractar espectacles i serveis per a la Festa Major
Aprovar una despesa per contractar espectacles i serveis per a la Festa Major
Aprovar una despesa per contractar espectacles i serveis per a la Festa Major
Aprovar una despesa per contractar es treballs de prevenció de la legionel·losi
Estimar un recurs de reposició interposat contra una resolució d’Alcaldia
Autoritzar al titular d’una targeta de minusvàlid per estacionar puntualment el vehicle a la vorera
Aprovar una despesa per contractar treballs de preparació d’un terreny

RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL MES
DE JULIOL DE 2011
Dia
4
4
20

Extracte
Estimar un recurs de reposició presentat per LGM
Estimar una al·legació presentada per RPC
Revocar una resolució de JFMG
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25
25

Resolució per acord d'incoació número 0017/2011
Proposta de sanció número 0018/2011

RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES D’AGOST DE 2011
Dia
1
1
1
2
3
3
3
4
4
5
8
8
11
11
11
12
12
16
16
16
17
17
18
18
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
26
26
26
29
30
31
31

Extracte
Delegar les funcions de l’Alcaldia en els tinents d’alcalde
Aprovar un preu públic
Interposar un contenciós contra un acord de la Comissió territorial d’Urbanisme
Comunicar el cessament dels usos d’una activitat d’explotació equina
Aprovar una factura de despeses de la depuradora d’aigües residuals
Incoar un expedient de quotes urbanístiques provisionals d’un projecte d’urbanització
Aprovar les quotes dels usuaris del servei d’atenció domiciliària (juny 2011)
Facilitar a un particular còpies compulsades d’una llicència d’obres
Aprovar les quotes dels usuaris del servei de teleassistència
Declarar la caducitat de diverses inscripcions en el Padró municipal d’habitants
Concedir una llicència d’obres
Retornar un dipòsit urbanístic
Concedir una llicència municipal per legalitzar unes obres de millora d’equipaments
Retornar un dipòsit per la gestió de runes
Retornar un dipòsit per la gestió de runes
Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Retornar un dipòsit per la reposició d’elements urbanístics
Incoar un expedient per donar de baixa diverses persones del Padró municipal d’habitants
Aprovar una despesa per contractar un espectacle cultural
Arxivar un expedient de baixa d’ofici del Padró municipal d’habitants
Corregir els errors comesosen un acord de la Junta de Govern Local
Aprovar el preu públic del servei de transport escolar obligatori
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Concedir una llicència de primera ocupació d’un habitatge
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Aprovar inicialment l’adequació del Pla d’actuació municipal per risc sísmic
Aprovar les liquidacions de la taxa per tancament de carrers
Aprovar les liquidacions de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic
Concedir una llicència de primera ocupació d’un habitatge
Retornar un dipòsit urbanístic i de gestió de runes
Aprovar el pagament de gratificacions per serveis extraordinaris al personal municipal
Atorgar un permís d’abocament d’aigües residuals a l’estació d’aigües residuals
Atorgar un permís d’abocament d’aigües residuals a l’estació d’aigües residuals
Aprovar la nòmina del personal laboral, funcionari i polític (agost 2011)
Aprovar el pagament de complements de productivitat als treballadors municipals
Retornar un dipòsit urbanístic
Retornar un dipòsit urbanístic
Retornar un dipòsit per la gestió de runes
Concedir una llicència d’obres menors
Retornar un dipòsit urbanístic
Retornar un dipòsit urbanístic
Prorrogar el contracte laboral d’una treballadora municipal
Retornar un dipòsit per la gestió de runes
Retornar un dipòsit per la gestió de runes
Arxivar un expedient de baixa d’ofici del Padró municipal d’habitants
Facilitar a un particular còpies de la modificació d’un projecte d’obres
Concedir una autorització per ocupació de la via pública amb finalitat comercial
Autoritzar l’ampliació de l’horari de terrasses durant la Festa Major
Aprovar una relació d’obligacions reconegudes elaborada per l’interventor accidental
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RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL MES
D’AGOST DE 2011
Dia
2
12
12
22
22

Extracte
Revocar la resolució de MAMG
Revocar la resolució d’APM
Resolució per acord d'incoació número 0019/2011
Resolució per acord d'incoació número 0020/2011
Proposta de sanció número 0021/2011

18. DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS URGENTS DE PERSONAL
REALITZADES PER L'ALCALDIA EN ELS MESOS DE JULIOL I AGOST DE
2011.
Durant el mes de juliol de 2011, i per raons de màxima urgència, l’Alcaldia va
contractar el personal que es descriu a continuació:
-

1 peó electricista per a la brigada municipal

També durant el mateix mes l’Alcaldia va contractar una persona, dins un Pla
extraordinari d’ocupació local del Servei d’Ocupació de Catalunya, per treballar en
un projecte de noves tecnologies i sostenibilitat.
Atès el que estableix l'article 291 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, sobre
contractació urgent de personal, l'Alcaldia INFORMA al Ple de les contractacions
temporals del següent personal, efectuades durant els mesos de juliol i agost de
2011, i la Corporació se’n dóna per assabentada:
Juliol 2011
Juan Manuel Jurado Garcia
Cristina Vila Guardi

peó electricista
tècnica mitjana (Pla extraordinari d’ocupació)

Agost 2011
19. PRECS I PREGUNTES.
Pregunta que formula el grup municipal d’ICV:
9

La Sra. Montes diu que alguns veïns de la Batllòria volen saber per
què s’ha tancat el camí que voreja la Tordera, propietat d’Inacsa,
que durant molts anys ha sigut un lloc de pas. Fins i tot –diu- es va
donar la circumstància que la Policia Local va desviar alguns vehicles
cap aquell pas a causa d’un accident ocorregut a la carretera C-35,
sense saber que estava tancat. No em sembla bé que es tanqui un
camí, encara que sigui de propietat particular.
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El Sr. alcalde diu que fa pocs dies va parlar d’aquest tema amb la Sra. Lechuga,
presidenta del Consell de Poble de la Batllòria, que com a batllorienca sap que
els terrenys que s’han tancat són propietat d’Inacsa. Mirarem si es pot trobar
una solució –diu- perquè es torni a obrir el camí ja que és un pas molt
freqüentat. Recordo –diu- que temps enrere Inacsa va posar uns blocs de
formigó a la part de finca amb accés des de la carretera C-35 (davant la mateixa
fàbrica) per impedir l’aparcament de vehicles. En qualsevol cas, el tancament
s’ha fet en una propietat privada.
La Sra. Montes pregunta si es pot tancar un camí que la gent utilitza
habitualment, sense comunicar-ho ni a l’Ajuntament ni al Consell de Poble.
El Sr. alcalde diu que si tanquessin la finca, que ho podrien fer, haurien de
demanar permís municipal, però el fet de posar unes pilones o uns blocs de
ciment no és objecte de llicència municipal.
La Sra. Lechuga diu que Inacsa està tancant tota la finca.
La Sra. Montes considera que no és correcte que es tanqui el camí perquè és un
pas que la gent utilitza i que, fins i tot, la policia i els bombers el tenen com a via
alternativa. Caldria una millor coordinació de les parts en aquest sentit.
Preguntes que formula el grup municipal de la CUP:
9

El Sr. Corpas diu que en el darrer Ple el grup municipal de la CUP va
preguntar sobre la continuïtat dels coordinadors d’àmbit. Se’ns va
respondre –diu- que la intenció de l’equip de govern era eliminar
aquests càrrecs. Volem saber com està aquest tema i com avança la
reestructuració interna de l’Ajuntament.

El Sr. alcalde respon que l’equip de govern està treballant en un esborrany del
nou organigrama municipal. Esperem –diu- tenir-lo acabat abans de final d’any i
poder-lo explicar a tots els grups municipals. La figura dels coordinadors d’àmbit
és qüestionable tal i com es va articular en el seu moment, però caldrà veure
com s’estructura finalment l’organigrama.

9

El Sr. Corpas diu que a l’octubre de 2009 el Ple municipal va aprovar
una moció amb l’objectiu d’apujar el sou al personal de la neteja
dels edificis municipals. L’equip de govern anterior no va aplicar mai
aquesta mesura. Volem saber si l’actual govern té previst fer-ho.

El Sr. alcalde explica que s’ha demanat a totes les empreses de serveis
contractades per l’Ajuntament que aportin els fulls salarials dels seus
treballadors, per fer la comparativa amb els salaris del personal municipal. La
nostra intenció –diu- és que els treballadors de les empreses contractades
tinguin un sou digne, dins les possibilitats que ens permeti l’actual situació
econòmica.
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Prec que formula el grup municipal de la CUP:
9

El Sr. Corpas diu que en la darrera sessió es va comentar que ho hi
havia cap inconvenient per a que els grups municipals poguessin
disposar dels expedients del Ple en format digital. En aquesta sessió
–diu- encara hem hagut de recórrer al sistema de les fotocòpies. Ens
agilitzaria molt la feina tenir digitalitzats els expedients.

El Sr. secretari respon que els expedients no estan digitalitzats, però les
propostes s’han passat per correu electrònic a tots els grups municipals.
El Sr. Masferrer diu que només han rebut les mocions per correu electrònic, però
no la resta de punts de l’ordre del dia.
La Sra. Montes diu que ella sí que ha rebut totes les propostes.
El Sr. Masferrer demana que abans del proper Ple s’enviïn també les propostes al
grup municipal de la CUP.
Prec que formula el grup municipal d’ICV:
9

La Sra. Montes demana poder fer un seguiment periòdic del
pressupost municipal, mensual millor que trimestral, per evitar que
a final d’any tinguem una discussió com la d’abans.

El Sr. alcalde diu que s’ha de veure si és operatiu que els grups municipals
puguin fer un seguiment mensual del pressupost. En qualsevol cas, les bases
d’execució del pressupost ja preveuen que es pugui donar informació trimestral
als grups, si la demanen.
El Sr. Deulofeu diu que, en la seva opinió, i per a un bon funcionament de
l’Ajuntament, seria positiu que els grups poguessin disposar d’informació
mensual del pressupost, tal i com està la situació econòmica en aquests
moments. Segurament que l’equip de govern disposa d’aquesta informació per a
la gestió del dia a dia. Es tractaria, doncs, de trametre-la als grups municipals.
Pregunta que formula el grup municipal de CiU:
9

La Sra. Lechuga pregunta di el Consell de Poble de la Batllòria
continuarà tenint un espai propi a “L’informatiu” per exposar els
seus temes, tot i que l’anterior president no l’utilitzava gairebé mai.

El Sr. alcalde diu que es seguirà aplicant el mateix criteri.
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I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 00:58 hores del
dia 30 de setembre de 2011 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
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