ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE
MUNICIPAL DEL DIA 10 D’OCTUBRE DE 2011

Identificació de la sessió:
Data: 10 d’octubre de 2011
Inici: 21:08 hores
Fi: 22:15 hores
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni
Caràcter de la sessió: extraordinari i urgent
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.

Ratificació, si s’escau, de la urgència de la convocatòria.
Aprovació, si s’escau, de la modificació de crèdit 1/2011 del pressupost
prorrogat per a 2011.

Desenvolupament de la sessió:
Inicialment el Sr. alcalde ofereix la paraula al públic assistent per si algú vol
comentar alguna qüestió relacionada o no amb l’ordre del dia d’avui.
Atès que ningú fa ús de la paraula es dóna inici a la sessió plenària.
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1. RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA.
El Sr. alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Deulofeu diu que, malgrat que en el darrer Ple es va dir que s’acceleraria
la convocatòria d’aquesta sessió per aprovar la modificació de crèdit que va
quedar sobre la taula, està sorprès per la rapidesa amb què s’ha convocat, quan
tot just s’han fet dues reunions informatives i no hi ha hagut prou diàleg per
mirar de consensuar les propostes presentades. Crec –diu- que hagués estat
millor arribar a un acord sobre quin era el dia més adequat per convocar aquest
Ple. Votarem, doncs, en contra d’aquest punt perquè no estem d’acord en com
s’han fet les coses.
El Sr. Corpas recorda que el darrer Ple els grups municipals van assumir el
compromís de no cobrar dietes per l’assistència a aquesta sessió. No sé –diu- si
cal votar aquesta qüestió.
El Sr. secretari explica que el fet de no cobrar dietes representa la renúncia a un
dret i, per tant, els regidors haurien de manifestar si hi estan o no d’acord.
El Sr. Deulofeu indica que els 7 regidors del grup municipal de CiU estan d’acord
en no cobrar dietes per la sessió d’avui.
El Sr. Corpas diu que els dos regidors de la CUP renuncien també al cobrament
que els correspondria.
La Sra. Montes s’afegeix a la renúncia.
Després d’aquestes intervencions i a proposta de l’Alcaldia, 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 7 vots en contra de les senyores
Costa i Lechuga i dels senyors Deulofeu, Garcia Ramírez, Negre, Perapoch i
Garcia Sala, el Ple municipal RATIFICA la urgència de la convocatòria
d’aquesta sessió extraordinària del Ple municipal.
2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 1/2011
DEL PRESSUPOST PRORROGAT PER A 2011.
El Sr. alcalde explica que la proposta de modificació de crèdit presentada per
l’equip de govern en el darrer Ple de 29 de setembre va quedar sobre la taula
per decisió de tots els grups municipals. La voluntat de tothom era poder
estudiar la proposta més extensament de cara a un nou Ple, la data del qual es
va apuntar per al dia 10 ò 11 d’octubre. Des d’aleshores s’han fet dues reunions
informatives amb regidors i personal tècnic per explicar totes les partides que
són objecte d’aquesta modificació de crèdit. També s’han fet trucades i s’han
enviat correus electrònics per aclarir els dubtes d’alguns regidors sobre
determinats temes. Han sigut uns dies de diàleg constant, amb el propòsit

2

d’arribar a un acord que considerem prioritari per no aturar determinats serveis
bàsics que l’Ajuntament de Sant Celoni presta als seus ciutadans. Divendres
passat –diu- em vaig trobar al Sr. Deulofeu a la Jornada de la gent gran i li vaig
comentar que entenia que el dia 10 d’octubre havia quedat més o menys clar
com a data per a la celebració d’aquest Ple extraordinari i urgent, i la seva
resposta va ser que el grup municipal de CiU mantenia l’esmena presentada.
El Sr. Deulofeu diu que el Sr. alcalde el va venir a trobar quan estava parlant
amb altres persones en una sala plena de gent, per dir-li que li arribaria la
convocatòria del Ple per avui dilluns. La meva resposta –diu- va ser que havíem
de parlar més d’aquest tema per mirar d’acostar postures, ja que només
s’havien fet dues reunions informatives.
El Sr. alcalde reitera que l’equip de govern sempre ha tingut la voluntat de diàleg
amb els grups de l’oposició, com s’ha vist en les reunions celebrades. En aquest
sentit, estem d’acord –diu- amb l’esmena presentada pel grup municipal de la
CUP perquè marca unes prioritats que nosaltres també considerem bàsiques com
és el tema de l’educació. No hem d’oblidar que actualment estem funcionant
amb el pressupost prorrogat de 2010 i que tenim tota una sèrie d’obligacions
que no poden esperar al pressupost de 2012. Com ja vaig dir en el meu discurs
d’investidura, tinc la mà estesa per parlar amb tothom, no vull entrar en
picabaralles, m’agrada treballar i buscar el consens. Hem de tenir en compte
també els moments complicats que estem vivint i, com alcalde, el primer que
faig és exigir-me responsabilitat, la mateixa que demano a tots els regidors i
regidores per mirar de tirar endavant l’Ajuntament. Crec que Sant Celoni s’ho
mereix. Com ja es va comentar, estem oberts a revisar les prioritats de la nostra
proposta de modificació de crèdit. En algunes partides hi ha total coincidència
per part de tots els grups, especialment en matèria d’educació. Per contra, hem
acceptat que algunes inversions s’esperin al pressupost de 2012.
Pel que fa a la mecànica de votació en aquest punt, cal recordar que en el Ple de
29 de setembre el grup municipal de CiU va presentar una esmena que no es va
poder informar per part de l’interventor en aquell moment. En l’expedient que es
porta avui al Ple figura un informe negatiu de l’interventor respecte d’aquesta
esmena de CiU perquè no recull l’obligació de fer front al pagament d’un préstec
de gairebé 300.000 € que s’ha de començar a pagar el proper mes de novembre,
i perquè s’utilitzaven 60.000 € de disminució d’interessos per a una qüestió que
la llei no permet (aquests diners s’han de destinar a amortitzar deute). Avui el
grup municipal de CiU ha presentat una altra esmena que substitueix aquella.
L’hauríem de debatre i votar per veure si prospera. Posteriorment hauríem de fer
el mateix amb l’esmena presentada pel grup municipal de la CUP.
El Sr. secretari indica que, per imperatiu de l’article 92 del Reglament
d’organització i funcionament dels ens locals, les modificacions de crèdit han
d’anar preceptivament informades. L’esmena que acaba de presentar el grup
municipal de CiU no ha tingut temps de ser informada i, en tot cas, es farà
constar així en acta.
El Sr. alcalde diu, en efecte, l’esmena de CiU s’ha presentat sense temps per
poder ser informada per la Intervenció i, per tant, no compleix aquest requisit
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legal. Però el Ple –diu- és un òrgan sobirà i per no coartar l’actuació de CiU, si
tothom hi està d’acord podem donar pas al debat d’aquesta esmena.
El Sr. Deulofeu diu que en el Ple anterior ja va comentar de paraula que
incorporava a l’esmena una partida per a l’amortització del crèdit. En l’informe
de l’interventor no s’ha tingut en compte aquesta explicació que es va donar al
Ple en el seu moment. L’esmena que presentem avui per substituir l’anterior sí
incorpora els reparaments indicats per l’interventor. Entenc que caldria un
informe que ara mateix no hi és, però em consta que les modificacions que hem
incorporat permetran que l’informe sigui favorable.
El Sr. alcalde recorda que en el seu moment el Sr. secretari i el Sr. interventor ja
van indicar que de viva veu no es podien presentar esmenes a una modificació
de crèdit perquè no donava temps a poder-les informar.
El Sr. interventor diu que la presentació d’esmenes de viva veu o per escrit amb
anterioritat al Ple, sense temps suficient per poder-les estudiar i valorar,
impossibilita l’emissió del preceptiu informe establert a l’article 177.2 del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
A continuació pren la paraula el Sr. Garcia Sala. Ens sorprèn –diu- que en la
intervenció del Sr. alcalde es digui que s’ha buscat el consens en aquest tema.
Des del nostre punt de vista, el que s’ha fet en realitat és un monòleg per part
de l’equip de govern. La resta de grups municipals –diu- hem mirat d’entendre
les raons d’aquesta modificació de crèdit, sense que en cap moment els regidors
amb responsabilitats de gestió ens preguntessin què en pensàvem de la seva
proposta. Les reunions han sigut bàsicament informatives, i val a dir que algunes
partides no se’ns han explicat (els 45.000 € de l’Àrea d’Entorn i els 10.000 € de
l’Àrea d’Economia, per exemple). En aquestes reunions la pregunta més
important que nosaltres vam fer és si existeix un pla d’ajust de la despesa
municipal. L’única resposta que ens va donar el govern és que s’han estalviat
24.000 € de la Festa Major i 16.000 € més d’altres activitats. Nosaltres entenem
que a això no se li pot dir un pla d’ajust... En cap moment no se’ns ha justificat
que pugui haver un equilibri pressupostari entre els ingressos i les despeses
municipals en el futur, ni tampoc se’ns ha explicat el pla de l’equip de govern per
mantenir sanejats els comptes de l’Ajuntament.
Com he dit abans, ens sorprèn que no tenim cap justificació de moltes de les
partides d’aquesta modificació de crèdit. Ens ha sobtat, per exemple, que es
destinessin 24.000 € per arreglar els ascensors i garantir uns requeriments de
seguretat; finalment vam veure que no era així i que d’aquesta quantitat només
7.000 € tenien aquesta finalitat. Encara estem per entendre perquè s’havien
posat 24.000 €. Segons vostès hi havia un error de 12.000 €. Tot i això, en la
nostra esmena respectem la pràctica totalitat de les partides destinades a
educació de la modificació de crèdit que proposa l’equip de govern. Entenem que
bàsicament són per als nous equipaments que s’han posat en funcionament i per
a algunes actuacions que s’han realitzat durant l’any i a les que s’ha de fer front.
Pel que fa a l’àmbit d’Esports, en la nostra esmena donem suport a tot el que
són els nous equipaments, però pel que fa a la resta de partides pensem que
s’ha de tenir una visió més àmplia de quines són les necessitats generals del
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poble, que no han de ser estrictament les que han determinat els tècnics. En la
nostra opinió, les inversions s’han d’incloure al pressupost de 2012, on s’han de
poder discutir les prioritats, en comptes de deixar que siguin els tècnics qui
decideixin. Finalment pel que fa a les partides d’Espai Públic entenem que si es
poden fer coses és precisament perquè disposem d’estalvis i, en general, no els
hi donem suport.
Estar oberts al diàleg no significa que l’equip de govern faci una proposta i la
resta de grups l’hàgim d’acceptar sense que se’ns pregunti la nostra opinió. S’ha
donat molta urgència a aquesta modificació de crèdit i se’ns vol fer creure que
totes les partides són súper-necessàries, quan sabem que teníem temps per
mirar de consensuar una proposta. Hi ha moltes partides que no sabem a quins
interessos responen i no estem convençuts que siguin de l’interès general del
poble. L’únic que veiem és que comencem a gastar molt més enllà del que ens
permet el pressupost i això implica que entrem en una situació de despesa
incontrolada. Cadascú li pot dir com vulgui, nosaltres li diem mala gestió. En tres
mesos d’aquest nou govern s’esvairà bona part dels estalvis aconseguits en els
darrers exercicis i quan vinguin mals temps no tindrem diners per afrontar
despeses probablement més necessàries –conclou el Sr. Garcia Sala-.
Pren la paraula el Sr. Masferrer i explica que el grup municipal de la CUP ha
presentat també una esmena perquè no estan gens d’acord amb moltes de les
partides de la modificació de crèdit proposada per l’equip de govern. Òbviament
–diu- preferim la nostra pròpia esmena a la del grup municipal de CiU. Quan
presentem la nostra esmena ja explicarem quins són els eixos que hem
prioritzat.
Pren la paraula la Sra. Montes i diu que, al seu entendre, no veu que hi hagi
ganes d’arribar a un consens en aquest punt entre els diferents grups polítics
municipals. Sembla que cadascú ha tirat pel seu cantó... No veig –diu- tanta
diferència entre les esmenes presentades pels grups de CiU i de la CUP. El que sí
veig és que es dóna per bo tot el que preconitzen els tècnics de les àrees, que
ens posen unes xifres al davant i ens diuen què és el més important que s’ha de
fer. Com deia el regidor de CiU, Sr. Garcia Sala, no veig que existeixin uns
criteris d’estalvi de cara al futur. Què passarà d’aquí a mig any? Com contindrem
la despesa? Es podria estalviar, per exemple, en contractes externs com el
servei de neteja. De les partides incloses en aquesta modificació de crèdit
algunes criden especialment l’atenció. La reparació d’un cotxe per 6.000 € o
l’adquisició de papereres per 800 € cada una, per exemple. Estic d’acord que no
es pot paralitzar l’Ajuntament amb la no aprovació d’aquesta modificació de
crèdit. Però també veig que es tracta d’unes prioritats que ens han vingut
donades pels tècnics i que no hi ha un plantejament d’estalvi de cara al futur,
amb unes línies d’actuació concretes i uns criteris de treball. I això és el que jo
opino dels números que tenim sobre la taula.
Intervé el Sr. alcalde i diu que el grup municipal del PSC votarà en contra de
l’esmena presentada pel grup de CiU per diverses raons. Ens trobem –diu- en la
situació d’haver d’aprovar aquesta modificació de crèdit perquè algú no va fer la
feina quan l’havia de fer. Vostès (referint-se als regidors de CiU) no van fer la
feina d’aprovar el pressupost de 2011 i aplicar un pla d’ajust des del mes de
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gener d’aquest any, que és quan s’havia d’haver fet. I això ho ha de tenir molt
clar la gent que ens escolta. I si no van fer el pressupost d’enguany va ser
perquè venien eleccions, perquè calia fer un pla d’estalvi, perquè hi havia un
desviament d’1.700.000 € entre els ingressos i les despeses i perquè no hi va
haver la valentia de posar-se a treballar. Al desembre de 2010 vam demanar a
l’equip de govern de CiU d’asseure’ns i parlar del pressupost perquè tothom
podia endevinar que la situació no seria bona. El temps ens ha demostrat que la
situació actual és pitjor del que es podia preveure en aquell moment. No oblidem
que el pressupost de 2010 incorporava un ingrés de més de 800.000 € de l’IBI
de l’autopista, que ara no s’ingressarà. Tampoc no es preveia que aquest any
comencem a pagar un nou préstec de 300.000 € (que CiU s’havia oblidat en la
seva esmena), que l’any vinent comencem a pagar un altre préstec de més de
200.000 € i, com és normal, no es podien pronosticar les retallades que ara
estem patint de la Generalitat de Catalunya en el finançament dels serveis de
l’Escola de música i l’Escola bressol, entre d’altres coses.
D’altra banda, voldria indicar al Sr. Garcia Sala, per a la seva informació, que
certament l’anterior govern municipal va deixar un romanent de tresoreria de
1.400.000 €, però el que no es diu és que per resolucions de l’Alcaldia durant els
primers mesos del 2011 ja es van gastar més de 400.000 € per pagar factures
pendents de 2010. Els números s’han de posar tots sobre la taula... I aquesta és
la realitat: estem aquí perquè no hi va haver voluntat i valentia per fer el
pressupost de 2011 perquè era un pressupost difícil. Més difícil serà el
pressupost de 2012, però nosaltres el presentarem, dialogarem i intentarem
consensuar-lo amb algun dels grups municipals. Esperem que prevalgui el sentit
de la responsabilitat que convé a Sant Celoni per tal de poder aprovar un
pressupost que, com hem vist, és una eina totalment necessària, i més en
moments difícils com els actuals. Així, doncs, el nostre grup votarà en contra de
l’esmena presentada per CiU.
El Sr. Masferrer diu que el grup municipal de la CUP també hi votarà en contra
perquè donarà suport a la seva pròpia esmena.
Intervé de nou el Sr. Deulofeu per contestar alguna de les afirmacions que s’han
fet. Val la pena –diu- que diguem les coses pel seu nom, per a informació de les
persones que ens escolten i per atenció a la veritat. No és cert que s’aturin els
serveis bàsics de l’Ajuntament pel fet de no aprovar aquesta modificació de
crèdit, com ha dit el Sr. alcalde. Fins a final d’any es pot aprovar una modificació
de crèdit, sense que res quedi aturat. Mentrestant es poden fer canvis interns de
partides i reservar la modificació de crèdit per al final de l’exercici, en funció de
quin sigui el resultat econòmic. No cal que ens posem nerviosos pel fet de no
aprovar aquesta modificació de crèdit perquè segurament no impedirà tirar
endavant la major part de les propostes que tenim sobre la taula. En qualsevol
cas, nosaltres som sensibles a temes que considerem prioritaris com és
l’educació. De fet, a la nostra primera esmena ja reconeixíem la major part de
les partides d’educació i en la nova esmena que presentem avui hem incorporat
alguna partida més. Per tant, que la gent de Sant Celoni estigui tranquil·la
perquè no s’aturarà cap servei, s’aprovi o no avui aquesta modificació de crèdit.
És cert que estem funcionant amb un pressupost prorrogat, com ja va passar
l’any 2009 i això no va impedir que es fes tota la feina que calia i que es tanqués
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aquell exercici amb un romanent de tresoreria positiu. Que el pressupost estigui
prorrogat no té res a veure amb fer una millor o pitjor gestió dels recursos. És
cert que genera algunes dificultats tècniques, però la decisió del que es vol o no
gastar depèn de l’equip de govern, si treballa com diu que té intenció de fer.
Nosaltres –continua el Sr. Deulofeu- apel·lem a la responsabilitat de tots plegats
perquè els propers anys probablement encara seran més difícils. Voldria recordar
que l’any 2006, com va dir el Sr. Bueno en el darrer Ple, es va tancar amb un
romanent de tresoreria d’1.300.000 € i que aquest any 2010 s’ha tancat amb un
romanent d’1.400.000 €. Però hi ha una gran diferència entre els dos exercicis:
al 2006 hi van haver 2.000.000 € més d’ingressos, fruit de l’activitat urbanística
(plusvàlues, impost de construccions), ingressos que no s’han produït al 2010,
cosa que ens va obligar a fer un important ajust econòmic i a afinar molt en la
despesa per mantenir els serveis. L’austeritat aplicada ens ha permès fins i tot
ampliar serveis, eliminant despeses innecessàries. Malgrat la reducció tan
important d’ingressos, els últims exercicis pressupostaris s’han tancat amb
romanents positius. I avui no seria possible aquesta modificació de crèdit si no
s’hagués fet una bona gestió econòmica en els últims anys. Per això, em sap
greu que el Sr. alcalde digui que el govern anterior va fer una mala gestió
econòmica simplement perquè enguany funcionem amb pressupost prorrogat.
Demano, doncs, seriositat. És cert que una part del romanent de l’últim any és
fruit del famós 5% de retallada de sous dels funcionaris, però no es pot negar la
bona feina feta en conjunt. Els anys 2008 i 2009 el govern municipal de CiU va
haver de fer front a dos crèdits que havien de començar a ser amortitzats.
Aquest 2011 i el proper 2012 hi haurà dos nous crèdits que caldrà assumir. Això
forma part de la dinàmica normal de funcionament d’un ajuntament i no ens
hem d’alertar. Quan, en el seu moment, el Ple va aprovar aquests crèdits tots
érem conscients que caldria amortitzar-los, però vam considerar que eren
necessaris perquè tenien com a finalitat tota una sèrie d’inversions essencials
per al municipi. Si en el futur immediat es preveu una minva d’ingressos, la
situació econòmica per al 2012 pot ser francament difícil. I si ara no comencem a
posar mesures d’ajust i utilitzem més del 50% del romanent de tresoreria de
2010, ens quedarà només el 50% d’aquest romanent per utilitzar en el futur.
Una vegada tapats els forats de la despesa corrent amb aquesta modificació de
crèdit, ja no en podrem tapar més de forats. Creiem que el romanent de
tresoreria no ha de servir només per cobrir desajustos en la despesa corrent.
Entenem que és molt important mantenir la major part possible d’aquest
romanent de tresoreria de 2010 per a les necessitats que puguem tenir en el
futur. Per això, ens resulta difícil acceptar la proposta de l’equip de govern, quan
no hem visualitzat una feina d’anàlisi i d’ajust de la situació econòmica
municipal. Si a final d’any es fa necessari tornar a utilitzar la resta del romanent
en una altra modificació de crèdit, no sé què farem l’any vinent. Trobem a faltar,
doncs, una visió de conjunt de la situació i una anàlisi de com ajustar la despesa
per veure si som capaços de mantenir els serveis de cara als propers anys.
Considerem -conclou el Sr. Deulofeu- que la nostra proposta s’ajusta millor a la
línia d’actuació que vam portar al llarg del nostre mandat i que ha fet possible
disposar del romanent de tresoreria que avui podem utilitzar. Tenim la sensació
que en tres mesos de govern s’hauran gastat més de la meitat dels estalvis que
hem fet entre tots els ciutadans.
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Intervé novament el Sr. Masferrer i diu que, després d’escoltar a uns i altres, els
regidors de la CUP estan una mica sorpresos d’aquesta picabaralla política entre
els dos grups municipals majoritaris, i més quan l’actual pressupost prorrogat va
ser aprovat per un pacte entre aquests dos grups. El pressupost municipal conté
infinitat de partides –diu-, i ara us esteu discutint per quatre partides d’aquesta
modificació de crèdit, la majoria prou insignificants en comparació amb el total
del pressupost que vàreu aprovar. Cal recordar que l’actual pressupost
(prorrogat de 2010) va ser votat favorablement pel grup socialista a canvi de la
incorporació de dues places d’agent a la plantilla de la Policia Municipal i després
d’un debat amb un to en excés alarmista sobre la seguretat ciutadana al nostre
municipi. Aquestes dues places de policia eren, en la nostra opinió, del tot
innecessàries en el context econòmic en què ens trobem i representen un cost
anual per a l’Ajuntament d’entre 70.000 i 80.000 € (en 12 anys, 1.000.000 €).
L’equip de govern de CiU va accedir a aquesta demanda a canvi del suport dels
socialistes al pressupost de 2010. Després d’aquestes estratègies polítiques, en
la nostra opinió el debat d’avui és més tacticisme que una altra cosa. Vàreu
aprovar conjuntament un pressupost de 17.000.000 € i ara us baralleu per
50.000 € de diferència entre una proposta i l’altra. Ens sembla tot un circ
polític... Nosaltres el que farem és treballar i mirar quins temes són realment
necessaris i quins no ho són, de la mateixa manera que en el seu moment vam
defensar que no calia ampliar el número de policies. Creiem més necessàries
moltes altres coses i així ho defensarem.
Pren la paraula el Sr. alcalde i diu que, sense ganes d’entrar en cap picabaralla,
vol deixar clar al Sr. Deulofeu que en cap moment ha qualificat de dolenta la
gestió econòmica del govern anterior. Jo no he parlat mai –diu- de mala gestió,
només he dit que del romanent de tresoreria de 2010, que era d’1.400.000 €,
s’ha destinat la quantitat de 400.000 € al pagament de factures de 2010. També
voldria dir que una bona part de les despeses incloses en aquesta modificació de
crèdit són per causa d’una “previsió de despesa insuficient en el pressupost
prorrogat”, i d’altra banda s’han posat en funcionament nous equipaments
(l’escola Montnegre, el nou pavelló) que, com és normal, s’han de dotar
econòmicament per evitar que s’aturin. També he de dir que la primera esmena
presentada per CiU, i que s’ha rectificat, preveia menys de la meitat de la
proposta econòmica de l’equip de govern en matèria d’educació. La subvenció a
l’escola bressol “El calaix”, l’adequació del pati de l’escola Montnegre, el
transport d’alumnes als cursets de natació i a les activitats de l’Ateneu, el
menjador de l’escola bressol “El blauet”... són qüestions bàsiques i
indispensables que no tenien partida al pressupost de 2010 o que la tenien
insuficient. Per això, hem arribat a un acord amb el grup municipal de la CUP per
mantenir íntegra la partida d’educació, que considerem vital. Amb aquesta
modificació de crèdit el que estem fent és dotar econòmicament determinades
partides no previstes al pressupost o altres que ja estan esgotades, i així s’ha
explicat a nivell tècnic en les reunions que s’han fet. No faré tremendisme.
L’actual pressupost està a les acaballes i ens cal un treball conjunt per intentar
consensuar el pressupost de 2012, que haurà de marcar els serveis que es
consideren prioritaris i que haurà de definir un pla d’ajust de la despesa
municipal. Tots els grups ja han manifestat la seva opinió. Ara passarem a votar
l’esmena que presenta el grup municipal de CiU.
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Després d’aquestes intervencions, per 9 vots en contra de les senyores Miracle,
De la Encarnación i Coll i dels senyors Castaño, Arenas, Bueno, Tardy, Corpas i
Masferrer, 7 vots a favor de les senyores Costa i Lechuga i dels senyors
Deulofeu, Garcia Ramírez, Negre, Perapoch i Garcia Sala, i l’abstenció de la Sra.
Montes, el Ple municipal REBUTJA L’ESMENA del grup municipal de CiU a la
proposta de modificació de crèdit presentada per l’equip de govern.
~~~~~~~~~~
El Sr. alcalde explica que ara cal passar a debatre i votar l’esmena presentada
pel grup municipal de la CUP.
Pren la paraula el Sr. Corpas i diu que, en primer lloc, també voldria referir-se a
la falta de consens que ha esmentat el regidor Sr. Garcia Sala. Segurament –
diu- el nostre grup no ha fet les coses del tot bé, però hem preparat la nostra
esmena a consciència per a que se la miressin la resta de grups polítics. La vam
enviar diumenge, probablement amb poc temps per poder-la estudiar
adequadament, però és que en el Ple anterior va semblar que era molt urgent
aprovar aquesta modificació de crèdit. A les reunions els tècnics ens van
informar d’on provenia tota la despesa, partida per partida, i més o menys les
vam entendre totes. Alguna explicació com la inversió de 45.000 € al pàrking de
La Salle la vam rebre per correu electrònic. Potser no hem arribat al consens que
preteníem, però el temps se’ns ha tirat a sobre i no hi hagut altra manera de ferho. La intenció per la nostra part hi era i, per això, vam enviar la nostra proposta
a tots els grups el diumenge.
Respecte del contingut de la nostra esmena, hem partit d’uns paràmetres inicials
que per a nosaltres són bàsics. El primer és l’educació. Prous retallades tenim en
aquesta matèria per part de la Generalitat de Catalunya com per seguir retallant
a nivell municipal. Però voldria deixar clar que no aprovarem la partida per a
l’adquisició de papereres (amb un cost de 800 € per paperera) perquè trobem
que és una burrada i que, en el temps que estem, coses com aquesta s’haurien
de repensar... Pel que fa a les inversions contemplades en aquesta modificació
de crèdit, no hi estem en contra, però no compartim la seva urgència. Potser en
temps de bonança es podrien aplicar amb rapidesa, però ara cal pensar-les bé, i
més quan l’equip de govern vol pactar els pressupostos abans de final d’any.
En aquest sentit jo demanaria un treball conjunt de tots els grups polítics per
preparar el pressupost de 2012 i que no passi com aquest any.
Per entrar en el detall de les partides d’aquesta modificació de crèdit, les hem
dividit en dos blocs: la despesa corrent i les inversions. Pel que fa a la despesa
corrent, no hem volgut posar cap trava. La majoria de les partides són per crèdit
insuficient en el pressupost prorrogat. I respecte de les inversions, repeteixo,
ens ha sorprès la urgència de voler realitzar una sèrie d’actuacions d’ara fins a
final d’any. Esperem que no sigui per compromisos de l’equip de govern amb
entitats o persones a títol individual de Sant Celoni, o que no sigui tampoc pel
fet que la gent vegi que hi ha moviment polític abans de final d’any. Desitgem
que la urgència d’aquestes inversions obeeixi a una bona intenció de millorar el
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poble. L’esmena que presentem des de la CUP és coincident amb la proposta de
l’equip de govern pel que fa a cultura i educació. Respecte de les àrees d’espai
públic i d’esports hem trobat algunes partides, com les papereres que he
comentat abans o el manteniment un vehicle per 6.000 €, que són una bestiesa i
no es corresponen amb les necessitats de Sant Celoni. Ens agradaria que
donéssiu suport a la nostra esmena i que pogués ser aprovada amb el consens
de tothom. Però segur que les presses amb què s’ha hagut de preparar i el poc
temps per estudiar-la no hi han contribuït. Voldria emplaçar l’equip de govern a
promoure un treball conjunt a l’hora de preparar les Ordenances fiscals i el
pressupost de l’any vinent.
La Sra. Montes diu que s’està parlant molt de treball conjunt i de propostes de
consens. Ahir al vespre –diu- em va arribar la proposta de la CUP i ara, abans
d’entrar al Ple, la nova esmena de CiU. Me les estic mirant i comparant, i segur
que totes les propostes contenen bones idees. Sembla, però, que resultarà
aprovada l’esmena de la CUP... Ja he sentit altres vegades en aquest Ple el bon
propòsit d’emplaçar-nos a treballar conjuntament i en concòrdia. Però a l’últim
moment, se’ns posen els papers sobre la taula i tot ja està més o menys decidit.
Torno a dir que en aquest feix de números hi ha propostes segurament
acceptables per part de tots els partits. El que no veig de cap manera és la
intenció d’estalviar i què retallarem per reduir despeses. Al desembre estarem
un altre cop dient que ens hem de posar d’acord, però hauríem de començar des
d’ara mateix a marcar-nos uns criteris i uns objectius, i a parametritzar cap on
volem anar políticament. Tots aquests números s’han fet des d’unes àrees
municipals que tenen unes necessitats i unes preocupacions, i que estan
involucrades en un treball que defensen a mort. Hem de ser nosaltres els
regidors i regidores, que per això estem aquí, els que hem de marcar unes línies
d’estalvi, que no veig en aquesta modificació de crèdit. Potser no s’ha fet mai,
però tampoc els moments actuals no són com els d’anys enrere. Al meu criteri,
hem de començar des d’ara mateix a marcar-nos unes pautes d’estalvi.
Intervé de nou el Sr. Deulofeu i diu que li sorprèn que s’hagi votat a favor de la
urgència d’aquest Ple, però alhora es digui que tot plegat ha anat massa de
pressa i no s’ha donat el temps adequat per buscar un acord de conjunt. Després
de la informació que ens va donar l’equip de govern –diu- els grups polítics hem
fet la nostra reflexió i hem fet les nostres aportacions, però certament no s’ha
donat la possibilitat de trobar un consens. La proposta de la CUP ens va arribar
ahir al vespre i s’ha fet difícil poder-la treballar en aquest poc temps. Nosaltres
hem votat contra la urgència de la convocatòria d’aquest Ple perquè entenem
que en realitat no era tan imprescindible celebrar-lo avui. Es podia haver fet
tranquil·lament d’aquí a uns dies i no passava absolutament res. Probablement,
amb més temps, haguéssim trobat un consens i tots plegats haguéssim donat
una altra imatge... En el Ple cada grup exposa les seves opinions i posa en valor
els seus criteris. En el nostre cas, crec que tenim el dret de defensar la feina feta
durant el mandat anterior, quan aquesta feina és criticada o qüestionada. Des
d’aquest punt de vista, jo no em dedicaré a criticar el posicionament dels altres
grups. Cadascú defensa allò que creu que és millor per a Sant Celoni i, en
qualsevol cas, les sessions són públiques i la gent que ens escolta pot formar-se
la seva opinió. Si no penséssim així, no hauríem presentat una esmena en el Ple
anterior i no l’hauríem reajustada partir de les consideracions que s’han fet en

10

les reunions i després de parlar amb l’interventor. La voluntat és buscar
solucions per a que l’Ajuntament tiri endavant. Som els primers que tenim ganes
de que això sigui així. Comparteixo l’opinió de la Sra. Montes que la situació
econòmica actual és molt complicada i cal que des d’ara mateix l’Ajuntament
comenci a fer els ajustos que toquen. I aquest és el problema de l’actual equip
de govern. No hem vist com s’entomarà la despesa municipal en aquest últim
trimestre de l’any i de cara als propers anys. Les decisions que es prenen avui
tindran un efecte sobre les situacions de futur. Aquesta és la realitat i, per això,
trobem a faltar un pla d’ajust.
Estem d’acord amb moltes de les partides en matèria d’educació que ha citat el
Sr. alcalde, però tenim dubtes respecte d’alguna d’elles. Per exemple, es
contempla una despesa per adequar el pati de l’escola Montnegre quan, en
principi, està previst que la Generalitat de Catalunya assumeixi aquesta inversió,
que és a qui correspon fer-ho. Per la informació que tenim, sembla que això serà
aviat. Resulta, doncs, innecessari que l’Ajuntament faci aquesta despesa quan en
un termini no gaire llarg de temps es farà l’actuació definitiva. Crec que val la
pena explicar-ho... Si d’aquí a uns mesos veiem que les coses s’allarguen,
sempre podem incloure una partida en una modificació de crèdit abans no acabi
l’any. I això es podria dir de també d’altres partides. Per la informació que se’ns
ha passat, sembla que a aquestes alçades de l’any estem en un percentatge
d’execució de despeses molt semblant al de l’any passat per aquesta època, a
l’entorn del 60% del pressupost. Una bona part del 40% restant està ja
compromès, però segurament algunes coses es podrien bloquejar i utilitzar els
diners per temes més prioritaris. És aquest pla d’ajust que reclamem que es
treballi per mirar de tancar el pressupost de manera més equilibrada i evitar que
ara ens gastem bona part del romanent de tresoreria que podria sevir més
endavant per cobrir necessitats més importants. Des del grup municipal de CiU
considerem que les inversions s’han de plantejar amb una visió de, com a
mínim, tota la legislatura, establint molt clarament quines han de ser les
prioritats. Ens hauria agradat que l’equip de govern fes una proposta d’aquestes
característiques. Ela animo a fer aquesta reflexió i a que la puguem treballar
d’una manera conjunta. El nostre vot serà contrari a la moció presentada pel
grup municipal de la CUP atès que no hi ha hagut la possibilitat real d’asseure’ns
per intercanviar opinions i buscar el punt d’acord més proper a uns i altres, i
perquè nosaltres hem fet la nostra proposta, que vam treballar de cara al darrer
Ple, que hem seguit treballant i que pensem que està prou reflexionada.
El Sr. alcalde diu que els grups polítics municipals han disposat exhaustivament
de tota la informació d’aquesta modificació de crèdit i han exposat la seva
postura al respecte. Crec –diu- que en els moments actuals ens cal molt diàleg
per mirar de buscar un consens. És veritat que caldria tenir una visió de
funcionament de l’Ajuntament a mig i llarg termini, però això ja s’hauria d’haver
començat a enfocar des del gener d’aquest any. Com he dit, dialogarem i
posarem tots els temes sobre la taula. Ara mateix, hem començat a recopilar
informació sobre els diversos contractes de serveis que tenim vigents a
l’Ajuntament per veure si podem fer algun tipus de modificació que ens permeti
ajustar la despesa sense incomplir les nostres obligacions legals i replantejant
com hauran de ser els nous contractes en el cas d’aquells que estan a punt de
finalitzar. D’altra banda, a principis de la setmana vinent tenim intenció de
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començar a parlar amb els grups municipals sobre la modificació de les
Ordenances fiscals de cara al proper exercici, que van molt lligades amb el
pressupost municipal i que s’estan preparant a nivell tècnic. No serà fàcil arribar
a pactes, però entre tots hem de ser capaços de tirar-ho endavant. L’any 2008
els grups de CiU i de la CUP van pactar el pressupost; l’any 2010 el vam pactar
nosaltres amb CiU; avui hem pactat una esmena amb la CUP. Tot això entra dins
la normalitat democràtica de confrontar idees i poder arribar a acords.
La Sra. Montes diu que tot això està molt ben dit, però proposa que es formi un
equip de persones per gestionar i posar sobre el paper totes les propostes
d’estalvi i d’ajust de la despesa. Cal –diu- analitzar totes les despeses de
l’Ajuntament, veure quines poden ser prescindibles o quines es poden reduir, i
establir prioritats. I tot això s’ha de fer amb una visió més enllà de les àrees de
gestió, perquè és evident que cada tècnic defensa el treball de la seva àrea.
El Sr. Masferrer comenta que tothom ha parlat de veure com podem estalviar,
però també ens hauríem de plantejar –diu- la manera d’incrementar els
ingressos. Quan ens reunim per parlar de les Ordenances fiscals, la CUP està
disposada, per exemple, a incrementar l’impost sobre les activitats econòmiques,
que només paguen les empreses amb una facturació de més d’1 milió d’euros.
No es tracta només de retallar, sinó també de buscar els diners allà on són.
El Sr. Deulofeu diu que més que un diàleg, ell considera que el que s’ha produït
és un monòleg per part de l’equip de govern. Certament –diu- s’ha donat una
determinada informació, però no ens hem assentat a discutir-la de veritat. El
grup socialista ha arribar a un acord amb el grup de la CUP, però vénen 4 anys
molt complicats i que caldrà més diàleg. Per tant, animo a fer-ho d’una manera
diferent a com s’ha fet en aquesta ocasió. Després de reflexionar si havíem de
recolzar o no l’esmena de la CUP, creiem que hem de ser seriosos i coherents
amb el nostre plantejament, i com que no hem vist una feina de l’equip de
govern a l’hora de confeccionar un pla d’ajust, ens costa donar un taló en blanc
per fer ús d’uns recursos que ha costat molt d’estalviar. De fet, l’auditoria que es
va fer l’any 2007, quan encara no s’havia entrat en crisi, ja alertava clarament
de la utilització que s’havia fet en anys anteriors dels ingressos procedents de la
construcció per generar despesa corrent. De fet, l’anàlisi de dades és molt clara:
es veu com s’incrementen els ingressos, però com augmenta també la despesa
en una proporció molt més alta. De fet, l’auditoria indicava que d’aquests
ingressos, fruit del cicle econòmic, uns 700.000 € podrien ser més o menys
estructurals, però es van equivocar perquè en els últims anys no han arribat ni
als 300.000 €. L’auditoria advertia que, si es continuaven donant aquestes
circumstàncies, es produiria uns situació de crisi econòmica important a
l’Ajuntament, com la que hem hagut de fer front al llarg del nostre mandat. Això
ha significat fer molts ajustos, però encara caldrà fer-ne més. Nosaltres estarem
al costat de l’equip de govern per fer-ho possible, però sempre que es portin els
deures fets. Entenem que polir-se els estalvis en aquests primers tres mesos de
govern i no plantejar com ajustar pressupostàriament l’Ajuntament significarà
problemes en el futur. Sense això, serà difícil arribar a acords amb nosaltres.
El Sr. alcalde repeteix el seu oferiment de mà estesa a tots els grups municipals.
Hem buscat un acord –diu- per aprovar aquesta modificació de crèdit i hem
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actuat amb responsabilitat. En els propers dies tindrem el repte d’aprovar les
Ordenances fiscals per al 2012 i, lligat amb això, el pressupost municipal de l’any
vinent. Us emplaço a tots a un treball conjunt, amb la voluntat d’arribar al
consens, pel bé del nostre municipi.
Després d’aquestes intervencions, per 9 vots a favor de les senyores Miracle, De
la Encarnación i Coll i dels senyors Castaño, Arenas, Bueno, Tardy, Corpas i
Masferrer, 7 vots en contra de les senyores Costa i Lechuga i dels senyors
Deulofeu, Garcia Ramírez, Negre, Perapoch i Garcia Sala, i l’abstenció de la Sra.
Montes, el Ple municipal APROVA L’ESMENA del grup municipal de la CUP a
la proposta de modificació de crèdit presentada per l’equip de govern, que es
transcriu a continuació.
ESMENA DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP A LA MODIFDICACIO DE CREDIT
PRESENTADA PER L’EQUIP DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI
1. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit mitjançant concessió de
crèdit extraordinari i suplement de crèdit número 1/2011, al següent tenor:
SUPLEMENT DE CREDIT
07.342A0.210
07.342B0.22199
07.342C0.212
07.342C0.22199
07.342D0.212
07.342F0.212
07.342C0.22100
05.150A0.214
05.150A0.22103
05.155A0.210
05.155D0.210
05.441A0.22799
05.450B0.212
05.942A0.465
07.338H0.22706
07.324A0.489
07.337C0.22706
07.321C0.212
07.321C0.22700
07.321C0.22100
07.321D0.213
07.321D0.22706
07.338A0.210
07.337C0.22706
07.323C0.22199
07.323C0.22706
02.320A0.22102
02.338A0.22706
02.320A0.22700
00.931A0.22708
00.011A0.911

Infraestructures i béns naturals
Altres subministraments
Edificis i altres construccions
Altres subministraments
Edificis i altres construccions
Edificis i altres construccions
Energia elèctrica
Elements de transport
Combustibles i carburants
Infraestructures i béns naturals
Infraestructures i béns naturals
Altres treballs realitzats
Edificis i altres construccions
A comarques
Estudis i treballs tècnics
Ajuts entitats
Estudis i treballs tècnics
Edificis i altres construccions
Neteja
Energia elèctrica
Maquinaria i instal·lacions
Estudis i treballs tècnics
Infraestructures i béns naturals
Estudis i treballs tècnics
Altres subministraments
Estudis i treballs tècnics
Gas
Estudis i treballs tècnics
Neteja
Serveis de recaptació
Préstecs sector públic
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2.000,00
700,00
4.600,00
1.000,00
1.200,00
5.500,00
18.000,00
2.000,00
2.000,00
29.000,00
500,00
10.000,00
10.000,00
226,86
12.000,00
8.000,00
11.000,00
13.020,00
6.000,00
1.500,00
5.151,00
24.000,00
9.300,00
11.000,00
4.500,00
12.263,00
4.500,00
4.300,00
15.000,00
10.000,00
82.407,60

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

00.011A0.913
07.342C0.22102
TOTAL

Préstecs sector privat
Gas

209.747,99 €
3.000,00 €
533.416,45 €

FINANÇAMENT DEL SUPLEMENT DE CRÈDIT
87000
00.011A0.31000
TOTAL

Romanent tresoreria despeses generals
Baixa crèdit partida Interessos

473.416,45 €
60.000,00 €
533.416,45 €

CREDIT EXTRAORDINARI
07.342F0.22100
07.342F0.22101
07.342F0.22102
07.342Z0.63203
05.150A0.212
05.150A0.22002
05.150A0.22100
05.150A0.22199
05.150A0.22700
05.155B0.210
05.155C0.22199
05.155D0.219
05.165A0.22706
05.450A0.22199
05.450B0.210
05.450B0.22199
05.450C0.22199
05.450C0.22706
05.450D0.213
05.450D0.219
05.450Z0.629
07.321B0.223
07.321C0.223
07.342Z0.629
TOTAL

Energia elèctrica
Aigua
Gas
Inversió pavelló d’esports
Edificis i altres construccions
Material informàtic no inventariable
Energia elèctrica
Altres subministraments
Neteja i lavabo
Infraestructures i béns naturals
Altres subministraments
Altre immobilitzat material
Estudis i treballs tècnics
Altres subministraments
Infraestructures i béns naturals
Altres subministraments
Altres subministraments
Estudis i treballs tècnics
Maquinaria,instal·lacions
Altre immobilitzat material
Adequació ascensors
Transports
Transports
Barana pavelló

11.000,00 €
3.000,00 €
7.000,00 €
17.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
4.000,00 €
1.200,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
500,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
5.000,00 €
12.300,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
1.500,00 €
2.000,00 €
6.000,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
10.000,00 €
113.500,00 €

FINANÇAMENT DEL CRÈDIT EXTRAORDINARI
87010
87000
TOTAL

Romanent tresoreria despeses finançament afectat 33.000,00 €
Romanent tresoreria despeses generals
80.500,03 €
113.500,00 €

2. Exposar al públic l'expedient de la seva raó durant quinze dies hàbils a partir del
següent al de la publicació de l'oportú anunci en el Butlletí Oficial de la Província,
conforme determinen els articles 177 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals. En cas que
durant el referit període no es presenti cap reclamació, l'acord inicial es considerarà
definitivament aprovat.
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I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22:15 hores i
s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en dono fe.
L’alcalde
Joan Castaño Augé

El secretari
Ramon Oriol Grau
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