ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011

Identificació de la sessió:
Data: 24 de novembre de 2011
Inici: 21:03 hores
Fi: 23:23 hores
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 les actes de les sessions plenàries dels dies
29.9.11, 10.10.11 i 24.10.11.
Aprovació, si s’escau, de la incorporació d’un membre al Consell de poble de
la Batllòria en representació d’una entitat.
Ratificació, si s’escau, de la interposició de dos requeriments previs a la via
contenciosa administrativa i de tres recursos contenciosos administratius.
Aprovació, si s’escau, de la modificació del règim de dedicació de l’Alcaldia.
Aprovació provisional, si s’escau, de la taxa per l’ús privatiu dels horts
municipals.
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6.
7.
8.
9.

Aprovació inicial, si s’escau, de la segona modificació de crèdit del
pressupost de 2011.
Informació de les resolucions dictades per l'Alcaldia i pel regidor de
Seguretat Ciutadana en els setembre i octubre de 2011.
Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per
l'Alcaldia en els mesos de setembre i octubre 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 un veí de Sant Celoni per expressar la seva queixa davant
l’incivisme d’algunes persones, amos de gossos, que no retiren les deposicions
que els seus animals deixen als carrers de la nostra vila. El ciutadà proposa
algunes mesures que podrien evitar o minimitzar aquestes conductes poc
respectuoses amb l’espai públic.
El Sr. alcalde agraeix la intervenció i recull les propostes exposades.
Intervé una altra persona del públic per queixar-se de la manca de salubritat
d’un solar d’aquesta vila, amb unes obres inacabades, on s’hi acumula brutícia i
aigua estancada, que provoquen molèsties als veïns per les males olors que se’n
desprenen. També manifesta el seu descontentament per la poca informació
donada per l’Ajuntament sobre el perill de propagació del mosquit tigre.
El Sr. alcalde diu que l’Ajuntament no pot evitar que una obra quedi a mig fer,
però donarà instruccions als tècnics municipals per a que informin sobre si l’estat
de la finca pot representar algun perill per als veïns i, si s’escau, s’obligarà al
promotor a realitzar les actuacions necessàries per garantir la seguretat. Quant
al mosquit tigre -diu- des de l’Ajuntament s’ha informat a la ciutadania dels
consells que donen les autoritats sanitàries per evitar la seva propagació. Puc
compartir en part la seva preocupació, però hem de fugir de fer alarmisme.
Després d’aquestes intervencions, i atès que ningú més vol fer ús de la paraula,
es dóna inici a la sessió ordinària del Ple.
~~~~~~~~~~
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS PLENÀRIES
DELS DIES 29.9.11, 10.10.11 I 24.10.11.
El Sr. alcalde pregunta als membres de la corporació si han de formular alguna
observació a les actes de les sessions plenàries dels dies 29.9.11, 10.10.11 i
24.10.11, l’esborrany de les quals s'han 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 les referides actes.
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2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA INCORPORACIÓ D’UN MEMBRE AL
CONSELL DE POBLE DE LA BATLLÒRIA EN REPRESENTACIÓ D’UNA
ENTITAT.
Pren la paraula la Sra. Lechuga per donar la benvinguda al nou membre del
Consell de Poble de la Batllòria, que actuarà en representació de la Colla de
Geganters i Grallers, i anima a fer el mateix a les entitats que encara no tenen
cap membre en el Consell.
El Sr. alcalde aclareix que en qualsevol moment es poden anar afegint nous
membres al Consell de Poble de la Batllòria, ja sigui a títol individual o en
representació d’una entitat.
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.
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 es va nomenar 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, tal i com estableix l’article 12 del reglament.
Des de la Secretaria municipal es va sol·licitar a les associacions i entitats amb
seu a la Batllòria que designessin, per acord del seu màxim òrgan de govern, els
seus representants en el Consell de Poble; alhora, es va demanar a les persones
que en formaven part a títol individual en l’anterior etapa que manifestessin la
seva voluntat de continuar o no en el consell.
Paral·lelament es va penjar un ban de l’Alcaldia en diversos punts de la
Batllòria, oferint a tots els ciutadans i ciutadanes la possibilitat d’integrar la
nova composició del Consell de Poble, amb motiu d’aquest procés de renovació.
A la vista de les sol·licituds rebudes, el Ple municipal en sessió de 29 de
setembre de 2011 va aprovar la nova composició del Consell Plenari del Consell
de Poble de la Batllòria, tant les persones que representen a les entitats com
aquelles que actuen a títol individual.
Posteriorment s’ha rebut a l’Ajuntament de Sant Celoni una petició de la Colla de
Geganters i Grallers de la Batllòria proposant que el seu representant al Consell
de Poble de la Batllòria sigui el Sr. Jordi Izquierdo González.
En atenció a aquesta sol·licitud, 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 la incorporació del Sr. Jordi Izquierdo González al Consell de Poble de
la Batllòria, en representació de la Colla de Geganters i Grallers de la Batllòria.
2. Notificar aquest acord a l’interessat per al seu coneixement i als oportuns
efectes, amb expressió dels recursos a què tingui dret.
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3. RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA INTERPOSICIÓ DE DOS
REQUERIMENTS PREVIS A LA VIA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA I DE
TRES RECURSOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIUS.
El Sr. alcalde explica que el passat mes de febrer l’Ajuntament de Sant Celoni va
aprovar provisionalment el Pla especial del catàleg de masies i cases rurals del
municipi, que ha de permetre agilitzar la concessió de llicències d’obres en
aquest tipus d’habitatges. El Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya ha suspès l’aprovació del Pla fins que no es redacti un
Text refós que incorpori tota una sèrie de prescripcions, excloent bona part de
les masies. Creiem -diu- que aquesta decisió és un error i, per això, hem
interposat un requeriment previ a la via contenciosa administrativa i,
posteriorment, un recurs contenciós administratiu contra la suspensió del Pla.
D’altra banda, també el passat mes de febrer l’Ajuntament de Sant Celoni va
aprovar la modificació puntual del Pla general d’ordenació relativa al canvi de
classificació de Can Riera de l’Aigua per poder fer possible, tard o d’hora, la
construcció del nou hospital. La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona
també va suspendre l’aprovació d’aquesta modificació urbanística fins a la
redacció d’un Text refós que incorpori tota una sèrie de prescripcions. Des de
l’Ajuntament hem considerat que existia arbitrarietat i falta de motivació en
l’acord adoptat per la CTUB, així com incoherència en l’establiment de càrregues
d’urbanització i en els paràmetres d’edificació. Per aquest motiu, hem interposat
un requeriment previ a la via contenciosa administrativa i, posteriorment, un
recurs contenciós administratiu contra la suspensió del Pla.
Finalment, el mes de juny de l’any passat l’Ajuntament de Sant Celoni va
aprovar la proposta de delimitació de la trama urbana consolidada del municipi.
La Direcció General d’Urbanisme va resoldre aquesta delimitació, reduint-la
substancialment respecte del document aprovat pel Ple municipal, de manera
que algunes zones de Sant Celoni, considerades compatibles amb l’ús comercial,
en quedaven excloses. Aleshores vam presentar un recurs d’alçada contra
aquesta resolució, que va ser estimat parcialment pel Conseller de Territori i
Sostenibilitat, incorporant a la trama urbana només part de les zones que se’n
sol·licitava la seva inclusió. En últim terme, s’ha decidit interposar recurs
contenciós administratiu contra la resolució del conseller per la qual s’estima en
part el nostre recurs d’alçada.
Pren la paraula el Sr. secretari i explica que es proposa al Ple municipal la
ratificació de les resolucions de l’Alcaldia per les quals s’han interposat aquests
dos requeriments previs a la via contenciosa administrativa i aquests tres
recursos contenciosos administratius.
Intervé el Sr. Deulofeu per manifestar que el vot dels regidors de CiU serà
favorable a la proposta, en coherència al posicionament que van adoptar en el
Ple en aquests tres casos.
La Sra. Montes diu que el seu vot també serà favorable, però li han sobtat
algunes dades que s’indiquen a la proposta. Per exemple –diu-, el Pla especial de
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masies i cases rurals es va aprovar inicialment el 23 de juliol de 2010 i
provisionalment el 24 de febrer de 2011. Hem de suposar que, abans de portarlo al Ple, el document ha estat estudiat i revisat pels tècnics municipals. Però,
quan arriba a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona ens deneguen
l’aprovació definitiva i l’Ajuntament es veu obligat a interposar un requeriment
previ i un recurs contenciós administratiu. És que no hi una entesa prèvia amb la
CTUB? No s’intenta arribar a un pacte abans de la redacció dels documents? És
normal que tinguem tres recursos contenciosos administratius oberts? Cal no
oblidar que això comporta destinar uns diners del pressupost municipal a
contractar els advocats que ens han de defensar, així com un llarg temps de
tramitació legal dels recursos. Hauríem d’intentar analitzar per què s’han produït
aquests casos... Potser els documents que elabora l’Ajuntament s’haurien de
revisar millor abans de presentar-los a la Generalitat de Catalunya.
El Sr. alcalde explica que el Pla especial de masies i cases rurals és un document
de molta qualitat elaborat pels tècnics municipals, que van estudiar una per una
les masies del nostre territori. Però la decisió de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona depèn del tècnic que ho revisa, sense que hi hagi un
parer uniforme i homogeni entre els tècnics de la pròpia comissió. En aquest cas,
l’informe que es va emetre és molt restrictiu. Moltes vegades s’emeten informes
des dels despatxos de Barcelona sense tenir coneixement del territori ni de la
gent que hi habita. Malgrat el cost econòmic que pot tenir el plet, no ens podíem
conformar amb les restriccions que ens imposa la CTUB. Hem cregut que calia
defensar la recuperació de les masies i també facilitar l’activitat econòmica. El
requeriment previ a la via contenciosa administrativa no té cap cost econòmic
per a l’Ajuntament i el recurs contenciós administratiu només s’ha anunciat que
s’interposava. Per tant, de moment no hi ha cap despesa per a les finances
municipals. Segurament no farà falta arribar als tribunals perquè esperem que la
CTUB revisi la seva percepció del nostre Pla i tot s’acabi en una negociació, però
si es dóna el cas, nosaltres defensarem el que creiem que és millor per als
interessos del nostre territori.
Intervé novament la Sra. Montes i reitera que els contenciosos interposats són
tres: pel Pla especial de masies i cases rurals, per la modificació puntual del Pla
general d’ordenació relativa al canvi de classificació de Can Riera de l’Aigua i per
la delimitació de la trama urbana consolidada del municipi. Considero -diu- que
són temes prou importants que s’han d’estudiar adequadament abans de portarlos al Ple per a la seva aprovació. Ara mateix els tres temes estan en fals perquè
la CTUB ha considerat que alguna part d’aquests documents no és del tot
correcta.
El Sr. alcalde aclareix que ja ha explicat la situació del Pla especial de masies i
cases rurals. La modificació puntual del Pla general d’ordenació a Can Riera de
l’Aigua és un cas semblant –diu-. En el seu moment, quan es parlava de l’Àrea
residencial estratègica de Can Riera de l’Aigua no s’obligava l’Ajuntament a fer
les despeses que ara se’ns demana. No podem acceptar que si abans amb l’ARE
l’Ajuntament havia de gastar, per exemple, 300.000 €, ara se’ns digui que ens
constarà 1.000.000 €. Volem que es clarifiquin aquestes càrregues perquè
creiem que no tenen raó de ser. Abans tampoc no es condicionava la construcció
de l’hospital a la construcció de la rotonda de la carretera C-35. Entenem que tot
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això va en contra dels interessos del municipi. Pel que fa la trama urbana
consolidada, ara se’ns diu que la zona de Can Pàmies amb front a la carretera
comarcal no pot ser considerada zona comercial, quan abans se’ns havia dit el
contrari.
A continuació intervé el Sr. Deulofeu i explica que en els plans o projectes que
requereixen l’aprovació de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament acostuma a
fer contactes previs a nivell tècnic, però no sempre és possible saber què es
decidirà finalment. En el cas de la Comissió Territorial d’Urbanisme, els tècnics
que la conformen són diversos i es fa molt difícil tancar un acord previ. El que no
hem de fer com Ajuntament és reduir les nostres expectatives d’allò que creiem
que és necessari per al municipi, malgrat que puguem intuir que el projecte sigui
rebutjat, com en aquests tres casos. Si el projecte o pla és necessari s’ha de
lluitar fins on calgui en la defensa d’allò que necessita el territori.
Pren la paraula el Sr. Masferrer i diu que la CUP vol trencar una llança a favor
dels tècnics de l’Ajuntament. Considerem que en aquests tres casos s’ha fet una
bona feina i que tant els informes com les propostes tècniques són del tot
correctes. No obstant, hi ha organismes com la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Barcelona, amb molt poder, que demostren tenir una falta de transparència i
una incoherència innates. Amb pocs mesos de diferència –diu- la CTUB decideix
que a Can Riera de l’Aigua s’hi pot construir una ARE amb 1.000 habitatges (i
uns 3.000 habitants) i un hospital, sense necessitat d’una rotonda a la carretera
C-35. I, en canvi, ara aquesta mateixa CTUB ens diu que per construir només
l’hospital és imprescindible la rotonda. Creiem que aquest nou posicionament és
del tot inadmissible. Quant al Pla especial de masies i cases rurals, si el nostre
territori estigués 15 km més al nord, a la província de Girona, la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona hauria acceptat els paràmetres del nostre
projecte. Els criteris urbanístics no són homogenis en el territori i depenent de la
província a la que pertanys pots fer unes coses o unes altres, quan se suposa
que tots estem sotmesos a la mateixa llei. Amb tot, nosaltres votarem a favor
d’aquest punt, perquè creiem que cal lluitar per allò que és positiu per a Sant
Celoni, però volem posar de manifest la incoherència i poca transparència de les
institucions que entre tots paguem.
El Sr. alcalde aclareix que aquests requeriments previs a la via contenciosa
administrativa i aquests recursos contenciosos administratius es presenten en
defensa de l’autonomia local. Si creiem que una decisió és incoherent, cal que
anem a totes a l’hora de defensar allò que hem estat treballant seriosament.
Després d’aquestes intervencions i atès que
El Servei de Coordinació Jurídica i Recursos del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha requerit mitjançant trucada
telefònica l’acord pel qual es doni compte al Ple de l’Ajuntament de la interposició
dels requeriments previs davant d’aquest Departament.
L’Ajuntament de Sant Celoni ha interposat dos requeriments previs a la via
contenciosa administrativa i tres recursos contenciosos administratius relatius a
tres expedients de planejament que són els següents:
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Pla especial de catàleg de masies i cases rurals
1. El Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni en sessió de 24.02.2011 va aprovar
provisionalment el Pla especial del catàleg de masies i cases rurals de Sant
Celoni.
2. La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 12.05.2011 va
suspendre l’aprovació definitiva del referit pla especial fins que mitjançant un
text refós s’incorporessin les prescripcions de l’esmentat acord.
3. Es considerava que existia extralimitació en les competències de les
Comissions i que l’exclusió d’elements del catàleg, la prohibició d’ampliació de
volums i la limitació en la normativa urbanística respecte de la divisió horitzontal
no eren fonamentades.
4. L’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa permet formular requeriment previ a la via contenciosa
en el termini de dos mesos des del coneixement de l’acord que es considera lesiu.
5. El dia 18.07.2011 es va interposar requeriment previ a la via contenciosa davant
de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
6. El requeriment previ s’entenia rebutjat si dins el mes següent a la recepció, en
aquest cas fins el 18.08.2011, no era contestat.
7. Era necessari procedir a la designació del lletrat que hauria d’interposar el recurs
contenciós administratiu.
8. Per resolució de l’Alcaldia d’01.08.2011 es va resoldre interposar davant la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya contenciós contra l’acord de la Comissió Territorial d’urbanisme de
Barcelona en sessió de 12.05.2011 pel qual es va suspendre l’aprovació del Pla
especial de masies i cases rurals situades en sòl no urbanitzable de Sant Celoni, i
es va designar el lletrat Ramon Verdaguer Pous per a la seva interposició.
9. El dia 01.09.2011 el lletrat Ramon Verdaguer va presentar el recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya sobre el Pla especial de masies i cases rurals.
Modificació puntual de pla general a Can Riera de l’Aigua
1. El Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni en sessió de 24.02.2011 va aprovar
provisionalment la Modificació puntual del Pla general municipal d’ordenació
relativa al canvi de classificació de Can Riera de l’Aigua.
2. La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 16.06.2011 va
suspendre l’aprovació definitiva de la referida modificació puntual fins que
mitjançant un text refós s’incorporessin les prescripcions de l’esmentat acord.
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3. Es va considerar que existia arbitrarietat i falta de motivació en l’acord
adoptat, així com incoherència en l’establiment de càrregues d’urbanització i en
quant a les esmenes relatives als paràmetres d’edificació.
4. L’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa permet formular requeriment previ a la via contenciosa
en el termini de dos mesos des del coneixement de l’acord que es considera lesiu.
5.- El dia 22.08.2011 es va interposar requeriment previ a la via contenciosa
davant de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
6. El requeriment previ s’entenia rebutjat si dins el mes següent a la recepció, en
aquest cas fins el 22.09.2011, no era contestat.
7. Era necessari procedir a la designació del lletrat que hauria d’interposar el recurs
contenciós administratiu.
8. Per resolució de l’Alcaldia de 11.11.2011 es va resoldre interposar davant la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya contenciós contra l’acord de la Comissió Territorial d’urbanisme de
Barcelona en sessió de 16.06.2011 pel qual es va suspendre l’aprovació definitiva
de la Modificació puntual de pla general a Can Riera de l’Aigua, i es va designar el
lletrat Ramon Verdaguer Pous per a la seva interposició.
Delimitació de la Trama Urbana Consolidada de Sant Celoni
1.El Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni en sessió de 22.06.2010 va aprovar la
proposta de delimitació de la trama urbana consolidada de Sant Celoni.
2. El Director General d’Urbanisme va resoldre en data 08.10.2010 l’aprovació de la
delimitació de la trama urbana consolidada de Sant Celoni, reduint-la
substancialment respecte de la que havia aprovat el Ple municipal.
3. El 20.11.2010 l’Ajuntament va interposar recurs d’alçada contra l’esmentada
resolució, el qual va estar resolt pel Conseller de Territori i Sostenibilitat en data
17.03.2011, estimant en part el recurs d’alçada incorporant a la trama urbana
només part de les zones que se’n sol·licitava la inclusió.
4. Atès que s’excloïa de la trama urbana consolidada de Sant Celoni zones com el
centre comercial Altrium de Sant Celoni o les naus comercials de Can Pàmies de
recent construcció i amb clara vocació comercial a més de zones i àmbits situats
després de la riera del Pertegàs on hi ha el barri del Salicart d’ús residencial.
5. Per resolució de l’Alcaldia de data 18.4.2011 es va resoldre interposar davant la
Jurisdicció contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya contenciós contra l’acord del Conseller de Territori i Sostenibilitat de
17.03.2011, pel qual s’estima en part el recurs d’alçada interposat per l’Ajuntament
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contra la resolució del Director General d’Urbanisme de 8.10.2010, pel qual es va
aprovar la trama urbana consolidada de Sant Celoni.
6. També per resolució de l’Alcaldia de data 18.4.2011 es va resoldre contractar
amb J&Garrigues, SLP la representació de l’Ajuntament de Sant Celoni en el recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya sobre la delimitació de la Trama Urbana
Consolidada de Sant Celoni.
7. El dia 08.09.2011 J&Garrigues, SLP va presentar el recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya sobre la delimitació de la Trama Urbana Consolidada de Sant
Celoni.
Per tot això, a proposta de l’Alcaldia, en ús de les atribucions que li confereix la
legislació vigent i en concret l’article 21,1,K) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i previ dictamen de la Comissió informativa
de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple
municipal ACORDA:
1. Ratificar la interposició del requeriment previ a la via contenciosa administrativa
el dia 18.07.2011 contra l’acord adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de
12.05.2011, relatiu a la suspensió de l’aprovació definitiva del Pla especial del
catàleg de masies i cases rurals de Sant Celoni.
2. Ratificar la interposició del requeriment previ a la via contenciosa administrativa
el dia 22.08.2011 contra l’acord adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de
16.06.2011, relatiu a la suspensió de l’aprovació definitiva de la Modificació puntual
del Pla general municipal d’ordenació relativa al canvi de classificació de Can Riera
de l’Aigua de Sant Celoni.
3. Ratificar la resolució de l’Alcaldia de data 18.04.2011 per la qual es va resoldre
interposar davant la Jurisdicció contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya contenciós contra l’acord del Conseller de Territori i
Sostenibilitat de 17.03.2011 que estima en part el recurs d’alçada interposat per
l’Ajuntament contra la resolució del Director General d’Urbanisme de 08.10.2010
d’aprovació de la trama urbana consolidada de Sant Celoni.
4. Ratificar la resolució de l’Alcaldia d’01.08.2011 per la qual es va resoldre
interposar davant la Jurisdicció Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya contenciós contra l’acord de la Comissió Territorial
d’urbanisme de Barcelona en sessió de 12.05.2011 pel qual es va suspendre
l’aprovació del Pla especial del catàleg de masies i cases rurals situades en sòl no
urbanitzable de Sant Celoni.
5. Ratificar la resolució de l’Alcaldia de 11.11.2011 per la qual es va resoldre
interposar davant la Jurisdicció Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya contenciós contra l’acord de la Comissió Territorial
d’urbanisme de Barcelona en sessió de 16.06.2011 pel qual es va suspendre
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l’aprovació definitiva de la Modificació puntual de pla general a Can Riera de
l’Aigua.
6. Facultar el Sr. alcalde tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a la
efectivitat i execució d’aquest acord.
4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE
DEDICACIÓ DE L’ALCALDIA.
Pren la paraula el Sr. Bueno i explica que actualment el règim de dedicació de
l’alcalde de l’Ajuntament de Sant Celoni és del 100% de la jornada laboral. A
més, el Sr. Castaño ostenta el càrrec de president del Consorci per a la Gestió de
Residus del Vallès Oriental, que fins ara no estava retribuït econòmicament, però
que ho serà a partir de l’any vinent. Per això, -diu- es proposa modificar la
dedicació de l’alcalde, passant del 100% al 90% de la jornada laboral amb la
conseqüent reducció salarial, de manera que el 10% restant de la jornada el
pugui dedicar a la presidència del consorci. Encara que es tracti d’una quantitat
petita, això reduirà el capítol 1 de personal del pressupost municipal.
Intervé el Sr. Corpas i diu que, després de debatre aquest tema, la CUP voldria
comentar algunes qüestions. En primer lloc, -diu- ens sembla incoherent que a la
proposta es parli de racionalitzar la despesa pública quan el passat mes de juliol
el Ple va votar els sous de l’alcalde i dels regidors i l’únic grup que va apostar per
una rebaixa important dels salaris va ser el grup municipal de la CUP. Ja
aleshores vam criticar aquests sous astronòmics que els polítics us assigneu i ho
seguirem criticant sempre, encara que en aquest tema sembla que no ens
entendrem mai... Quan l’alcalde i els regidors de l’equip de govern us vàreu
assignar aquests salaris apel·làveu al pes de la responsabilitat. Quatre mesos
després, la nostra pregunta és: ara aquesta responsabilitat baixarà o seguirà
essent la mateixa? També volem recordar que fa quatre anys, quan l’anterior
alcalde es va atorgar una dedicació del 90%, el grup municipal socialista
(aleshores a l’oposició) va posar el crit al cel. Per últim, voldria dir que des de la
CUP ens oposem totalment a l’acumulació de càrrecs en una sola persona,
especialment quan es tracta de càrrecs públics.
El Sr. alcalde considera que en aquest país la classe política és la més criticada i
sovint se’ns atribueix –diu- quantitats que no tenen res a veure amb la realitat.
En la meva opinió, els polítics tenim una responsabilitat i dediquem moltes més
hores a la nostra feina de les que tenim assignades, perquè la feina a fer és
molta. En el Ple del passat 7 de juliol el nou equip de govern va fer una
racionalització de la despesa amb l’aprovació de les dedicacions i les retribucions
d’alcalde i regidors. El sou de l’alcalde de Sant Celoni està per sota, per exemple,
del sou de l’alcaldessa de Cardedeu (que els regidors de la CUP d’aquell
Consistori van considerar normal per tractar-se del sou d’un alcalde). La gent
que ens escolta -diu- ha de saber que els òrgans de govern d’organismes com el
Consell Comarcal del Vallès Oriental o el Consorci per a la Gestió de Residus del
Vallès Oriental, que presideixo des de fa uns dies, han d’estar formats
forçosament per regidors o alcaldes de la comarca. No es tracta d’acumulació de
càrrecs, sinó de càrrecs indirectes derivats del fet de ser regidor o alcalde. En el
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meu cas, s’ha fet constar una dedicació del 10% de la jornada laboral a la
presidència del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental, quan a la
pràctica la dedicació real serà del 15% o del 20%. Com s’ha comentat, en la
majoria de casos la dedicació dels alcaldes és molt superior al 100% i voldria
deixar molt clar que el càrrec d’alcalde s’exerceix de manera totalment
voluntària. Jo he tingut sempre molt clar que no es tracta de fer diners, ni
tampoc m’he queixat mai de la dedicació que el càrrec comporta. Crec que cal
treure ferro al tema i que hem de ser molt clars amb el que cobrem els
representants municipals, quina és la nostra dedicació i la responsabilitat que
això comporta. En aquest sentit, a Sant Celoni estem per sota de les
recomanacions de l’Associació Catalana de Municipis i de la Federació de
Municipis de Catalunya en relació a les retribucions dels càrrecs polítics.
Seguidament pren la paraula la Sra. Costa i demana que es resolguin alguns
dubtes que el grup municipal de CiU té plantejats:
- Per què abans el president del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès
Oriental no cobrava un sou i a partir de 2012 sí?
- Quina aportació fa l’Ajuntament de Sant Celoni a aquest consorci?
- Com es finança el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental?
- Què representa la funció de president a nivell de dedicació?
- Quin serà el sou que cobrarà el Sr. Castaño per aquest 10% de dedicació?
- Cobrarà també per dietes o despeses de transport?
- Quins altres càrrecs ocupa també el Sr. Castaño?
Cal recordar –continua la Sra. Costa- que al juliol de 2007 el grup municipal del
PSC deia públicament que els ciutadans i ciutadanes de Sant Celoni es mereixen
un alcalde amb el 100% de dedicació al municipi. D’entrada, els regidors de CiU
no tenim inconvenient en votar afirmativament la proposta que avui es porta al
Ple, però ens agradaria saber la resposta a les qüestions que hem plantejat, tant
per nosaltres com per la gent de Sant Celoni.
El Sr. alcalde respon que quan es parla d’altres càrrecs s’ha d’entendre aquells
càrrecs indirectes, derivats del fet de ser alcalde o regidor, com ha explicat
abans. En aquest sentit, val a dir que fa pocs dies es va constituir a l’Ajuntament
de Barcelona el Consell de Governs Locals, en què hi ha una representació dels
alcaldes de tot Catalunya. Tal com s’ha acordat, la pertinença a aquest òrgan de
nova creació no comporta cap percepció per assistències, gratificacions, dietes,
viatges, etc. Les persones membres assumim personalment les despeses que es
produeixin.
D’altra banda, el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental és un
ens mancomunat que es va crear en el seu dia per prestar dos tipus de serveis
als municipis de la comarca: el servei de deixalleria (en tenim 25 de fixes i una
de mòbil) i el servei de recollida selectiva. A aquests serveis s’hi ha d’afegir el
tractament dels residus orgànics (que es recullen al contenidor marró) i que es
tracten en una planta que ha començat a funcionar el passat mes d’abril a
Granollers, la construcció de la qual s’ha finançat bàsicament gràcies a
subvencions dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional i de la
Generalitat de Catalunya.
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Els recursos econòmics del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental
procedeixen de la venda de tots els productes que es recullen a les deixalleries i
als contenidors de selectiva per al seu reciclatge, dels ingressos obtinguts amb
les taxes que es cobren als industrials per abocar residus a les deixalleries i de
les quotes que paguen els ajuntaments en funció del número de rebuts per la
recollida d’escombraries de cada municipi. Considero que aquest és un bon
exemple de servei mancomunat. Cal tenir en compte també que la planta
d’aprofitament dels residus orgànics produeix un compost que és fa servir per
abonar els camps de conreu, evitant així l’ús de productes químics, i que el
passat mes d’octubre es van obtenir uns 80.000 € d’ingressos amb la venda
d’energia elèctrica generada mitjançant gas metà biològic obtingut amb el
tractament dels residus orgànics. La previsió és que quan la planta porti un any
seguit de funcionament s’obtindrà un milió d’euros només amb la venda de
l’energia elèctrica generada, i això farà reduir les aportacions anuals dels
ajuntaments que integren el consorci.
La meva dedicació com a president del Consorci per a la Gestió de Residus del
Vallès Oriental serà d’unes quantes hores a la setmana, en funció de les
reunions, activitats, visites, etc. que hi hagi, però sense un horari fix. Per a mi
ha estat un honor que els municipis de la comarca m’hagin escollit per ser-ne el
president. El percentatge de dedicació serà del 10%, el mateix que té el
president del Consell Comarcal. El salari s’ha d’acabar de determinar. Quan el
sàpiga us el puc fer saber, però nosaltres no vam preguntar mai què cobrava
l’anterior alcalde pel seu treball a temps parcial a l’Hospital de Sant Celoni.
Considero que el que s’ha de valorar és la feina i la seva responsabilitat.
Intervé la Sra. Costa per deixar clar que l’exercici professional a nivell privat i el
fet d’ocupar un càrrec públic són dues coses molt diferents.
El Sr. Bueno diu que els sous dels càrrecs polítics proposats per l’equip de
govern, i aprovats pel Ple municipal el passat mes de juliol, estan per sota dels
llindars recomanats per les entitats municipalistes. Ara -diu- el fet que el nostre
alcalde presideixi aquest consorci suposarà una reducció de la despesa per a
l’Ajuntament. Penso que la rebaixar de la seva dedicació al municipi del 100% al
90% de la jornada no suposarà en absolut una reducció de la seva
responsabilitat cap a Sant Celoni perquè tots els que estem aquí (alcalde,
regidors i regidores, amb o sense dedicació) destinem moltes hores a l’exercici
del nostre càrrec públic. També considero que no es poden comparar els casos
del Sr. Deulofeu i del Sr. Castaño perquè es tracta de supòsits diferents. En
aquest cas, l’alcalde es rebaixa la dedicació perquè legalment ho ha de fer per
exercir dos càrrecs públics directament relacionats. En canvi, en l’anterior
legislatura es donava el cas que el Sr. Deulofeu, només pel fet de ser alcalde,
ostentava el càrrec de president del Patronat de l’Hospital i al mateix temps hi
exercia com a metge. Per això, nosaltres vam fer la reflexió de que en algun
moment es podria confondre si actuava com a metge de l’Hospital o com a
president del Patronat. Naturalment cadascú es pot dedicar a l’activitat
professional que vulgui, però en el cas que ens ocupa estem parlant de l’exercici
de dos càrrecs públics que es complementen, i la retribució per un dels càrrecs
suposa una disminució en la retribució de l’altre.
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Intervé de nou el Sr. Corpas i diu que el cas que ha citat el Sr. alcalde del sou de
l’alcaldessa de Cardedeu no és un bon exemple perquè en aquell consistori la
CUP només té dos regidors. En els Ajuntaments on està governant la CUP els
alcaldes s’han assignat un sou entre 1.300 i 1.400 € mensuals, amb la mateixa
responsabilitat que pugui tenir l’alcalde de Sant Celoni. També s’ha comentat diu- que el passat mes de juliol es va fer una racionalització important de la
despesa pel que fa als càrrecs públics, però sabeu perfectament que per a
nosaltres era insuficient. En aquest sentit mai ens posarem d’acord... Pel que fa
l’acumulació de càrrecs públics, derivada del fet d’ostentar el càrrec d’alcalde,
són les institucions que ens governen les que ho permeten. En una època de crisi
com l’actual no hauria d’estar permesa aquesta acumulació. Finalment, voldria
recordar les paraules del Sr. alcalde quan va dir que dedicaria el 100% dels seus
esforços a l’Ajuntament de Sant Celoni. Resulta incoherent que ara redueixi la
seva dedicació al nostre municipi. D’altra banda, agraïm al grup municipal de CiU
que hagi mantingut amb coherència el seu discurs de fa 4 anys.
La Sra. Montes diu que el seu vot serà a favor de la proposta perquè els diners
surten del mateix lloc, de la butxaca dels ciutadans, i perquè suposa que el Sr.
Castaño continuarà tenint la mateixa dedicació i responsabilitat cap al nostre
municipi, o almenys ho intentarà.
El Sr. alcalde aclareix, en relació al comentari del Sr. Corpas, que la majoria de
municipis en què governa la CUP són més petits que Sant Celoni. Les
comparacions s’han de fer entre municipis amb un número d’habitants semblant.
Ocupar el càrrec d’alcalde de l’Ajuntament de Sant Celoni -diu- significa una
dedicació de més del 100%. El fet que es proposi aprovar una reducció del
percentatge de dedicació és una qüestió formal per deixar clar que em dedico
també a un altre càrrec amb una dedicació del 10%. Però, a efectes pràctics, en
un cas i en l’altre, la meva dedicació anirà molt més enllà del 90% i del 10%.
La Sra. Costa insisteix en què, en el seu moment, el grup municipal socialista va
arribar a dir que Sant Celoni es mereixia un alcalde al 100% de dedicació i va
criticar durament al Sr. Deulofeu per la seva dedicació del 90% de la jornada.
Nosaltres –diu- apostem perquè les persones que es dediquen a la política
puguin mantenir la seva carrera professional, per no haver d’acabar vivint de la
política. Al nostre entendre, però, és molt diferent percebre diverses retribucions
públiques que tenir una retribució pública i mantenir la teva carrera professional.
Malgrat tot, votarem a favor de la proposta.
Intervé la Sra. Montes i diu que, en la seva opinió, el problema no és el sou que
pugui guanyar l’alcalde de Sant Celoni. Per a què la gestió política sigui realment
efectiva per a la societat –diu-, el càrrec d’alcalde d’una població important com
la nostra ha de tenir una retribució que comporti una situació normal de
benestar per a qui ocupa el càrrec. D’altra manera només es dedicarien a la
política els rics, els jubilats o els que tinguessin la vida solucionada. La persona
que representa un ajuntament ha de tenir un sou en consonància amb la tasca
que desenvolupa, malgrat que s’ha de reconèixer que hi ha massa càrrecs en
altres organismes públics amb sous molt elevats. Per a mi el problema real és la
manca de confiança en els càrrecs públics i la poca transparència de la política.
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El Sr. Masferrer considera que sí és el moment de parlar del sou de l’alcalde
perquè la proposta que s’ha portat al Ple és precisament per modificar aquest
sou. Ahir mateix –diu- apareixia una notícia a la premsa dient que les persones
que tenen la sort de tenir feina a l’Estat espanyol cobren menys de 18.000 €
anuals. Per contra, el sou de l’alcalde de Sant Celoni multiplica aquesta quantitat
per més de 2. Òbviament els càrrecs públics amb dedicació exclusiva han de
cobrar de les institucions a les que representen perquè sinó només s’hi podrien
dedicar els rics, però han de cobrar una quantitat no desmesurada. Ara mateix,
el sou de l’alcalde de Sant Celoni, com el d’altres municipis, és “un caramel”
perquè ve establert per uns llindars que marca l’Associació de municipis de
Catalunya i que nosaltres no acceptem com a referència, ja que provenen dels
mateixos que cobren aquestes retribucions. Per a nosaltres la referència és la
realitat del carrer. Voldria recordar que fa quatre mesos, durant les converses
posteriors a les Eleccions municipals i abans de ser nomenat alcalde, el Sr.
Castaño es va comprometre amb la CUP a dedicar el 100% de la seva jornada a
l’Ajuntament de Sant Celoni. Li volem preguntar si tots els seus compromisos
duraran tan poc temps?
El Sr. alcalde respon que el seu salari actual és de 2.300 € nets al mes. En
efecte –diu- em vaig comprometre a dedicar-me al 100% al meu municipi, i ho
estic fent perquè exerceixo càrrecs en qualitat de representant municipal al
Consell Comarcal, al Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental i al
Consell de Governs Locals de nova creació. El fet d’assumir responsabilitats que
depassen l’àmbit municipal és una obligació que també significa treballar per al
municipi. M’han escollit president del Consorci comarcal per a la Gestió de
Residus i, assumint la meva responsabilitat, ho tiraré endavant, tal com faré
amb la meva tasca com alcalde de Sant Celoni al 100% de dedicació, encara que
sobre el paper es parli del 90%.
Pren la paraula el Sr. Deulofeu i diu que, en principi, no tenia intenció
d’intervenir en aquest punt pel fet d’haver estat alcalde. Però he trobat a faltar –
diu- un punt d’autocrítica per part de l’equip de govern, sobretot perquè durant
la campanya electoral el Sr. Castaño va criticar que jo dediqués a l’Alcaldia
només una part de la meva jornada. La falta de coherència acaba sortint a la
llum en un moment o altre. El Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès
Oriental és un organisme que fa una tasca important a la nostra comarca, però
Sant Celoni utilitza els serveis del consorci de manera molt inferior a com ho fan
altres municipis. Per tant, tot el temps que destinarà el Sr. Castaño a presidir el
consorci és un temps que dedicarà a molts altres municipis. Entenc que estigui
satisfet per la seva elecció, però podia haver renunciat perfectament al càrrec en
coherència amb el seu compromís de dedicació plena a l’Alcaldia, sobretot quan
aquesta qüestió ha sigut durant 4 anys objecte de les seves crítiques cap al
govern municipal anterior. En moltes ocasions jo havia dit que el percentatge de
dedicació s’estableix per fixar una remuneració econòmica, però la dedicació real
són moltíssimes més hores. El càrrec d’alcalde exigeix una dedicació amplíssima
i, segurament, si comptéssim el preu per hora que representa, seria el sou més
baix de tot l’Ajuntament. Em sap greu que allò que tant s’havia criticat abans,
ara es posi sobre la taula sense cap reflexió ni autocrítica al respecte.

15

El Sr. alcalde reconeix que potser el grup municipal del PSC es va equivocar
quan va dir que no era ètic que l’alcalde anterior exercís la tasca de president del
Patronat de l’Hospital de Sant Celoni alhora que estava professionalment a les
ordres del seu gerent. No obstant, el tema ja es va discutir en el seu moment, es
va aprovar i no s’ha tornat a qüestionar en cap més altre Ple en tots aquests
anys. El Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental -diu- presta a
Sant Celoni els serveis de recollida selectiva, de tractament de la matèria
orgànica i de la deixalleria municipal. A més, teòricament, en breu es clausurarà
l’abocador de Santa Maria de Palautordera i haurem d’utilitzar els serveis del
consorci en tota la seva amplitud, com fan la majoria d’ajuntaments, el que
significa portar les escombraries a la planta de transferència de Granollers per
després portar-les on s’escaigui.
Després d’aquestes intervencions i atès que
L’alcalde de Sant Celoni ocupa, entre d’altres, el càrrec de president del Consorci
per a la gestió dels residus del Vallès Oriental. Aquest càrrec, fins ara no
retribuït, passarà a ser-ho a partir del proper mes de gener de 2012, amb una
dedicació parcial del 10% de la jornada.
Tenint en compte que, tal com disposa l’acord del Ple municipal de juliol de
2011, el càrrec d’alcalde de Sant Celoni té un règim de dedicació exclusiva, es fa
necessari modificar aquest règim, tant per causes de compatibilitat dels càrrecs
com per raons de racionalització de la despesa pública.
Vist l’informe de Secretaria emès a l’efecte.
D’acord amb el que estableixen la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim
local, el Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya i la Llei 53/1984 d’incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques.
A proposta del regidor d’Economia i previ dictamen de la Comissió informativa de
Serveis Comunitaris, per 15 vots a favor de les senyores Miracle, De la
Encarnación, Coll, Costa, Lechuga i Montes i dels senyors Castaño, Arenas,
Bueno, Tardy, Deulofeu, Garcia Ramírez, Negre, Perapoch i Garcia Sala, i 2 vots
en contra dels regidors Corpas i Masferrer, el Ple municipal ACORDA:
1. Modificar el règim de dedicació per al desenvolupament del càrrec l’alcalde de
Sant Celoni establert per acord del Ple de 7 de juliol de 2011, que passarà a ser
parcial del 90% de la jornada, amb reducció proporcional de la retribució.
2. Aquesta reducció s’aplicarà en règim de compatibilitat i de manera automàtica
al moment en què s’incorpori efectivament amb dedicació parcial al Consorci per
a la gestió dels residus del Vallès Oriental i es mantindrà mentre duri aquesta.
3. Publicar la part dispositiva d’aquest acord al Butlletí oficial de la província de
Barcelona de conformitat amb l’article 75.5 de la Llei 7/1985 reguladora de les
bases de règim local i notificar-ho al Consorci per a la gestió dels residus del
Vallès Oriental.
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5. APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE LA TAXA PER L’ÚS
PRIVATIU DELS HORTS MUNICIPALS.
El Sr. alcalde explica que fa uns anys va sorgir la iniciativa de dotar Sant Celoni
d’horts municipals per posar a disposició dels ciutadans. El projecte s’ha fet
realitat aprofitant les obres de canalització d’Aigües Ter Llobregat de connexió de
la planta dessalinitzadora de la Tordera i l’estació de tractament d’aigües del Ter.
L’aprofitament dels moviments de terra d’aquesta canalització ha permès
adequar una part de la façana fluvial de la Tordera com a espai d’horta pública
municipal a un preu molt inferior al que es va pressupostar inicialment. El
resultat de l’actuació ha sigut l’obtenció de 49 parcel·les d’horta amb la seva
corresponent caseta d’eines, que es dotaran d’aigua per al reg.
El que cal ara –diu- es regular la utilització d’aquests horts i la seva assignació
entre els ciutadans que ho sol·licitin. Una part dels horts es destinarà de forma
gratuïta a famílies socialment necessitades. La resta tindrà un preu mòdic anual
per a despeses de neteja, gestió de residus i subministrament d’aigua. Pensem
que a finals de gener es podrà iniciar l’ús d’aquests espais d’horta pública. Avui
es porta al Ple la proposta per aprovar provisionalment la imposició de la
taxa per l’ús privatiu d’aquests horts municipals situats al Molí de les Planes.
Intervé la Sra. Montes i diu que, en la seva opinió, la creació d’aquest espai
d’horta pública és una bona idea per al municipi. Haurem de ser molt curosos –
diu- a l’hora de fer-ne difusió entre tota la ciutadania per a que tothom hi pugui
optar, i molt transparents quan sortegem els horts entre els sol·licitants.
El Sr. Corpas diu que els regidors de la CUP votaran a favor de la proposta
perquè es tracta precisament d’una iniciativa de la pròpia CUP, en la que van
posar molta il·lusió, i es felicita perquè el projecte s’hagi fet realitat. Lamentem,
però, no haver pogut participar en les bases de selecció –diu- perquè algunes
coses no ens acaben d’agradar.
La Sra. Costa diu que el grup municipal de CiU vol posar en valor la tasca per
l’equip tècnic que ha participat en fer realitat el projecte: les àrees d’Entorn,
Espai Públic i Comunitat, i els àmbits de Patrimoni Natural, Sostenibilitat i
Administració General. Els expedients són densos i s’ha fet molta feina a l’hora
de veure experiències semblants d’altres municipis. Ens fa molta il·lusió –diu- la
posada en marxa d’aquest projecte i esperem tot funcioni molt bé. Volem
destacar que inicialment l’equip de govern anterior veia difícil d’executar el
projecte pel seu elevat cost, però gràcies a una bona gestió i aprofitant les obres
de canalització d’ATLL, el pressupost final va quedar reduït a menys d’una quarta
part. Així mateix, s’ha de valorar el bon treball de desmantellament dels antics
horts, donant opció als qui volien continuar treballant-hi. Tot plegat no va ser
gens fàcil.
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La Sra. de la Encarnación recorda que, una setmana abans que la Junta de
Govern Local aprovés les bases reguladores de la concessió dels horts públics, es
va fer una reunió amb tots els grups municipals per posar en comú el tema i
aclarir dubtes. A la reunió –diu- hi va assistir un membre de la CUP i, com que
en el transcurs dels dies següents no va manifestar res en contra, vam suposar
que estava d’acord amb les bases. De tota manera, se’n pot tornar a parlar.
El Sr. Corpas diu que no hi va haver massa temps de revisar tot l’expedient.
La Sra. de la Encarnación reitera que no hi ha cap problema en tornar-ne a
parlar.
El Sr. alcalde diu que s’hauria d’aprovar avui provisionalment la taxa per a que
pugui ser operativa el mes de gener, però sempre es pot revisar i variar durant
el període d’exposició pública de l’expedient.
Intervé el Sr. Deulofeu i diu el grup municipal de CiU també en voldria tornar a
parlar perquè hi ha algun aspecte que es podria afinar una mica més.
Després d’aquestes intervencions i
Vist l'expedient instruït per a la imposició i ordenació de la Taxa per a l’ús
privatiu dels horts municipals situats al Molí de les Planes i l’Ordenança fiscal
reguladora de la mateixa.
Vista la memòria de la regidora de Cultura, l'informe de la Intervenció municipal
i altra documentació obrant a l’expedient.
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 provisionalment la imposició de la Taxa per a l’ús privatiu dels horts
municipals situats al Molí de les Planes i l’Ordenança fiscal reguladora de la
mateixa.
2. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord
provisional, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent
al de la darrera publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí oficial de la
província i en un dels diaris de major difusió de la província.
Durant el període d’exposició pública, les persones que tinguin un interès directe
o resultin afectades en els termes previstos a l’article 18 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que
estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se
presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats i es
publicarà el text íntegre de l’Ordenança al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.
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6. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA SEGONA MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT DEL PRESSUPOST DE 2011.
Intervé el Sr. Bueno per explicar que es porta al Ple una nova modificació de
crèdit del pressupost de 2011. Es tracta –diu- d’un acte de tràmit per donar
compliment a allò que disposa el Reial Decret Legislatiu 8/2010, de 20 de maig,
pel que s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit púbic.
Aquesta norma legal ens obliga a reduir un 5% el sou dels treballadors
municipals i a destinar aquest import a compensar el romanent de Tresoreria
negatiu, o a reduir l’endeutament municipal (si el romanent és positiu) o a
inversions (si no existeix deute). Per imperatiu legal, l’Ajuntament de Sant
Celoni ha de destinar la quantitat procedent de la reducció salarial dels
treballadors a amortitzar part del seu deute. Estem parlant de 304.365 €
corresponents a l’exercici de 2011.
El Sr. Deulofeu diu que el grup municipal de CiU votarà a favor de la proposta
per tractar-se d’una obligació legal regulada per Reial Decret Llei. L’any passat
també es va fer així, computant l’import corresponent al mig any d’aplicació de
la norma.
El Sr. Masferrer diu que aquests 304.365 € provenen de la retallada dels sous
del personal de l’Ajuntament, arran d’una norma legal dictada per l’anterior
govern socialista de l’Estat espanyol. L’any passat quan es va debatre en el Ple
municipal l’aplicació d’aquest Reial Decret Llei –diu- des del grup municipal de la
CUP ja vam mostrar el nostre rebuig a que la crisi l’hagin de pagar els
treballadors i no els especuladors. La llei, però, ens obliga aprovar aquesta
modificació de crèdit i no sabem fins a quin punt podem votar lliurement...
El Sr. secretari aclareix que es tracta de formalitzar una obligació legal.
El Sr. Masferrer diu que, si es tracta de formalitzar una obligació, la CUP
s’abstindrà en la votació perquè és absurd votar una cosa que la llei ens obliga a
aprovar i ens priva d’expressar-nos lliurement.
La Sra. Montes diu que ella no ho considera un punt de tràmit. Existeix una
diferència -diu- de 22.100 € entre la manera legal de computar la reducció
salarial i la forma com ho ha calculat l’Ajuntament. Per tant, es porta al Ple una
proposta que no s’ajusta al que diu la llei. D’altra banda, la quantitat de 304.365
€, equivalent al 5% dels salaris dels treballadors municipals, em sembla una
suma molt elevada i em sobta molt l’import que representa aquest 5% en
concepte de les gratificacions i els complements de productivitat que perceben
els treballadors, a banda el seu sou base. Penso que caldria fer una
racionalització dels llocs de treball i una redistribució de les tasques, mitjançant
un nou organigrama que estableixi un sistema de treball amb persones
ambivalents, que puguin canviar de tasca en funció del volum de feina. És
necessari objectivar els costos de personal perquè representen una part molt
important de la despesa municipal. Amb tot, el grup municipal d’ICV votarà a
favor de la proposta.
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El Sr. alcalde explica que les àrees municipals ja tenen el seu organigrama, però
moltes coses que s’apliquen a l’empresa privada no es poden aplicar de la
mateixa manera a l’Administració pública, que està molt més encorsetada. És
cert –diu- que caldria buscar la polivalència de les persones, amb l’objectiu d’una
major efectivitat i productivitat, i segurament en el futur sortiran lleis que
permetran més mobilitat i flexibilitat dels treballadors, amb l’objectiu d’assolir
una major qualitat dels serveis. Actualment, però, el funcionament de
l’Administració pública està regulat per una legislació específica que s’ha de
complir. Ara estem parlant del 5% de reducció salarial, arran del Reial Decret
Llei aprovat l’any passat, però sembla que per desgràcia hi haurà més retallades
en els sous públics.
La Sra. Montes diu que ella ja entén que un enginyer no pot fer de metge, ni un
metge pot fer d’enginyer, però el personal administratiu i tècnic mitjà sí que pot
fer diverses tasques, per molt reglamentat que estigui el funcionament de
l’Administració pública.
El Sr. alcalde explica que l’equip de govern està treballant en un nou
organigrama municipal, a nivell polític i de personal, perquè en el moment actual
cal optimitzar i aprofitar tots els recursos disponibles. L’equip de govern haurà
d’adoptar les decisions que cregui convenients per tal de continuar donant
serveis al municipi, i això pot suposar l’adopció de mesures que potser no
agradaran a tothom. La responsabilitat d’estar al davant d’una Administració
significa fer allò que es considera més convenient, malgrat que vagi en contra
del que voldrien altres persones.
Després d’aquestes intervencions i
Atès allò disposat a l’article 14 del Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por
el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.
Vist l’informe emès per la directora de Recursos Humans de l’Ajuntament de
Sant Celoni en data 15 de setembre de 2011, en quan al càlcul dels recursos
afectats a les finalitats de l’article 14 del referit RDL 8/2010.
Vist també l’informe emès per l’interventor accidental en data 10 de novembre
de 2011.
D’aquests informes resulta que per complir amb l’objectiu del RDL 8/2010, és a
dir, reduir un 5% en termes anuals els crèdits pressupostats per a retribucions
del personal per al període gener a desembre 2011, en compliment de l’article
22 de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2011, els recursos
afectats corresponents al pressupost de la Corporació prorrogat per a enguany
són 304.365,52 €, d’acord amb els càlculs que s’adjunten a l’informe de la
directora de Recursos Humans de data 15 de setembre de 2011, distribuïts de la
forma següent:
‐
‐
‐

Personal funcionari: 119.376,78 €
Personal laboral: 162.522,59 €
Complement de productivitat: 19.391,04 €
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‐

Gratificacions per serveis extraordinaris: 3.075,12 €

Els recursos afectats s’han de destinar a les finalitats previstes a l’article 14 del
RDL 8/2010 d’acord amb l’ordre de preferència establert al referit article i, en el
cas de l’Ajuntament de Sant Celoni, per disposar d’un romanent de tresoreria
positiu procedent de la liquidació del pressupost de 2010, la destinació ha de ser
la disminució de l’endeutament municipal. Per poder destinar-los a aquesta
finalitat s’ha de tramitar una modificació de crèdit mitjançant transferència de
crèdit entre partides amb distint grup de funció, l’aprovació de la qual correspon
al Ple de l’Ajuntament, tal com estableix l’article 178.2 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 22 de juliol de 2010, va acordar aplicar amb
efectes d’1 de juny de 2010 al personal funcionari i laboral municipal les
mesures retributives establertes en el RDL 8/2010, d’acord amb els criteris de la
Resolución de 25 de mayo de 2010 de la Secretaría de Estado de Hacienda y
Presupuestos, por la que se dictan instrucciones en relación con las nóminas de
los funcionarios i la voluntat expressada per la Comissió paritària de seguiment
del conveni en acta de 2 de juliol de 2010, pel qual motiu la disminució de les
retribucions en valor absolut és inferior a la quantitat que resultaria de l’aplicació
estricta del RDL 8/2010.
Amb els criteris aplicats per calcular la reducció de les retribucions a
l’Ajuntament de Sant Celoni, la disminució efectiva dels recursos afectats en
termes d’homogeneïtat anual és inferior en 22.100,08 € per a la que
correspondria si es donés compliment estricte a les estipulacions del RDL
8/2010, l’afectació ha de donar compliment al RDL, per tant, ha de ser per un
total de 304.365,52 €.
Malgrat que els informes emesos per l’interventor accidental sotasignant en
dates 27 d’agost de 2010 i 10 de novembre de 2011 posen de manifest la
necessitat que el Ple de l’Ajuntament prengui l’acord de modificar el complement
específic del personal funcionari i de les retribucions del personal laboral per tal
d’assolir que la disminució de les retribucions sigui la fixada al RDL 8/2010, de
l’informe de la directora de Recursos Humans de data 15 de setembre de 2011
resulta que com que ni l’Administració de l’Estat ni la de la Generalitat de
Catalunya han aplicat la norma amb l’objectiu d’obtenir una reducció real de les
retribucions del 5% de mitjana anual (segons l’article 22 del RDL 8/2010),
existeixen dubtes raonables sobre quina ha estat la voluntat real del legislador
en aquesta matèria.
Pel qual motiu, a proposta del regidor d’Economia i previ dictamen de la
Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 15 vots a favor de les senyores
Miracle, De la Encarnación, Coll, Costa, Lechuga i Montes i dels senyors Castaño,
Arenas, Bueno, Tardy, Deulofeu, Garcia Ramírez, Negre, Perapoch i Garcia Sala,
i 2 abstencions dels regidors Corpas i Masferrer, el Ple municipal ACORDA:
1. Aprovar inicialment l’expedient de transferència de crèdits entre partides de
l'estat de despeses del pressupost de la Corporació per a 2011, al següent tenor:
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TRANSFERÈNCIES DE CREDIT DE PARTIDES PERTANYENTS A DIFERENT ÀREA DE
DESPESA DEL VIGENT PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ
Partides de despeses amb crèdits en baixa:
Org.
00
00
00
00
00
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
03
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
05
05
05
05
05
05
05
05
05
06
06
06
06
06

Pro.
931A0
931A0
931A0
931A0
931A0
920A0
920A0
920A0
920A0
920A0
920B0
920B0
920B0
920B0
920B0
920C0
920F0
920F0
925A0
925A0
925A0
925A0
925A0
320A0
330A0
133A0
230A0
230A0
230A0
230A0
230A0
231A0
231A0
231A0
231A0
231A0
231A0
232A0
232D0
313F0
150A0
150A0
170A0
170A0
170A0
170A0
170A0
170A0
450A0
172B0
241A0
241A0
241A0
241A0

Eco.
120
121
130
150
151
120
121
130
150
151
120
121
130
150
151
130
127
137
120
121
130
150
151
130
130
130
120
121
130
150
151
120
121
130
131
150
151
130
130
130
130
131
120
121
130
131
150
151
130
130
120
121
130
131

Descripció
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
LABORAL FIX
PRODUCTIVITAT
GRATIFICACIONS
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
LABORAL FIX
PRODUCTIVITAT
GRATIFICACIONS
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
LABORAL FIX
PRODUCTIVITAT
GRATIFICACIONS
LABORAL FIX
CONTRIBUCIONS A PLANS I FONS DE PENSIONS
CONTRIBUCIONS A PLANS I FONS DE PENSIONS
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
LABORAL FIX
PRODUCTIVITAT
GRATIFICACIONS
LABORAL FIX
LABORAL FIX
LABORAL FIX
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
LABORAL FIX
PRODUCTIVITAT.
GRATIFICACIONS
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
LABORAL FIX
LABORAL TEMPORAL
PRODUCTIVITAT
GRATIFICACIONS
LABORAL FIX
LABORAL FIX
LABORAL FIX
LABORAL FIX
LABORAL TEMPORAL
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
LABORAL FIX
LABORAL TEMPORAL
PRODUCTIVITAT
GRATIFICACIONS
LABORAL FIX
LABORAL FIX
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
LABORAL FIX
LABORAL TEMPORAL
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IMPORT
4.757,30
5.060,06
2.950,96
1.169,64
233,65
3.575,23
4.007,96
1.034,09
1.238,50
195,26
4.262,97
4.185,92
1.060,65
1.172,41
184,84
2.336,58
493,65
629,75
1.772,67
1.650,75
4.641,38
514,06
81,05
966,63
1.881,77
985,42
2.435,53
2.761,85
1.149,56
922,31
145,41
1.832,91
1.324,37
8.682,74
1.218,72
341,36
53,82
1.459,43
1.657,43
2.883,63
9.037,66
1.558,04
875,31
662,19
6.587,41
1.074,89
170,68
26,91
9.104,11
1.459,43
1.816,65
1.324,37
1.459,43
664,94

06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
08

241A0
241A0
430A0
430A0
430A0
430A0
491A0
491A0
491A0
491A0
491A0
491A0
491B0
912A0
912A0
912A0
912A0
912A0
320A0
320A0
320A0
320A0
320A0
321A0
321B0
321C0
321D0
321D0
321D0
321D0
323A0
323B0
323C0
323F0
330A0
330A0
330B0
330B0
330B0
330B0
332C0
332C0
332C0
332C0
332D0
337A0
337A0
337A0
337A0
337A0
338A0
338A0
338A0
338A0
338A0
340A0
341B0
342A0
342B0
342C0
342D0
924A0
132A0

150
151
120
121
150
151
120
121
130
131
150
151
130
120
121
130
150
151
120
121
131
150
151
130
130
130
120
121
130
150
131
131
130
130
130
131
120
121
150
151
120
121
150
151
130
120
121
130
150
151
120
121
130
150
151
130
131
130
130
130
130
130
120

PRODUCTIVITAT
GRATIFICACIONS
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
PRODUCTIVITAT
GRATIFICACIONS
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
LABORAL FIX
LABORAL TEMPORAL
PRODUCTIVITAT
GRATIFICACIONS
LABORAL FIX
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
LABORAL FIX
PRODUCTIVITAT
GRATIFICACIONS
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
LABORAL TEMPORAL
PRODUCTIVITAT
GRATIFICACIONS
LABORAL FIX
LABORAL FIX
LABORAL FIX
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
LABORAL FIX
PRODUCTIVITAT
LABORAL TEMPORAL
LABORAL TEMPORAL
LABORAL FIX
LABORAL FIX
LABORAL FIX
LABORAL TEMPORAL
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
PRODUCTIVITAT
GRATIFICACIONS
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
PRODUCTIVITAT
GRATIFICACIONS
LABORAL FIX
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
LABORAL FIX
PRODUCTIVITAT
GRATIFICACIONS
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
LABORAL FIX
PRODUCTIVITAT
GRATIFICACIONS
LABORAL FIX
LABORAL TEMPORAL
LABORAL FIX
LABORAL FIX
LABORAL FIX
LABORAL FIX
LABORAL FIX
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
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341,36
53,82
900,32
662,19
170,68
26,91
875,31
662,19
2.608,99
511,86
170,68
26,91
2.561,82
1.000,37
662,19
1.160,78
170,68
26,91
1.387,65
1.212,44
365,62
342,03
53,92
1.028,66
966,63
966,63
549,91
550,25
20.723,48
198,37
1.074,08
3.358,31
1.018,30
13.189,25
8.115,10
1.462,47
711,34
546,50
144,50
22,78
732,95
546,50
144,50
22,78
4.673,15
950,34
662,19
1.459,43
170,68
26,91
784,30
605,49
1.459,43
170,68
26,91
3.405,59
433,09
966,63
994,82
2.347,76
5.874,95
1.048,51
19.506,24

08
132A0 121
08
132A0 130
08
132A0 150
08
132A0 151
08
134A0 131
09
151A0 120
09
151A0 121
09
151A0 130
09
151A0 131
09
151A0 150
09
151A0 151
09
152A0 130
TOTAL BAIXES

RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
LABORAL FIX
PRODUCTIVITAT
GRATIFICACIONS
LABORAL TEMPORAL
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
LABORAL FIX
LABORAL TEMPORAL
PRODUCTIVITAT
GRATIFICACIONS
LABORAL FIX.

28.075,02
2.068,90
9.626,20
1.517,64
357,41
7.363,35
7.630,05
7.694,30
3.842,86
2.211,72
348,69
2.299,12
304.365,52

Partides de despeses amb altes de crèdits:
Org. Pro.
00
1A0

Eco.
913

Descripció
AMORTITZACIÓ PRESTECS A MIG I LLARG FORA S.P.

Import
304.362,52

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 reguladora de les hisendes
locals. En cas que durant el referit període no es presenti cap reclamació, l'acord
inicial es considerarà definitivament aprovat.
7. INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDIA I PEL
REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA EN ELS SETEMBRE I OCTUBRE DE
2011.
La corporació PREN CONEIXEMENT de les resolucions dictades per l’Alcaldia i
pel regidor de Seguretat Ciutadana en els mesos de setembre i octubre de 2011,
l’extracte de les quals es relaciona a continuació:
RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES DE SETEMBRE DE 2011
Dia
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Extracte
Aprovar la despesa per contractar diversos serveis de la Festa Major de setembre
Aprovar una certificació obres
Aprovar la despesa per contractar els treballs d’arranjament d’una escola
Aprovar la despesa per contractar un servei per impartir cursos d’anglès
Aprovar la despesa per contractació espectacles de la Festa Major de setembre
Autoritzar l’ús temporal d’un espai municipal
Retornar un dipòsit per a la gestió de runes
Retornar un dipòsit urbanístic
Concedir una bestreta del salari a un treballador municipal
Reconèixer a un treballador municipal l’antiguitat del servei prestat
Prorrogar el contracte de diverses treballadores de l’Escola bressol municipal
Ampliar la jornada laboral d’un treballador municipal
Contractar un coordinador del servei d’informació del Parc Montnegre - Corredor
Autoritzar a un ciutadà l’estacionament temporal del seu vehicle sobre la vorera
Aprovar una liquidació de la taxa d’activitats i instal·lacions
Aprovar una liquidació de la taxa d’activitats i instal·lacions
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1
1
1
1
2
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
13
13
13

Aprovar una despesa per fer un aixecament topogràfic de parcel·les
Donar de baixa una llicència de gual
Efectuar el canvi de nom de la liquidació econòmica de diverses parcel·les
Aprovar una liquidació de la taxa per parada al mercat setmanal
Aprovar la despesa per contractar personal de suport per a la Festa Major
Donar conformitat al projecte de construcció d’un edifici destinat a Museu del Bosc
Desestimar un recurs de reposició
Aprovar la despesa per al lloguer d’equips de so i llum per la Festa Major
Facilitar a un particular còpia dels plànols d’un habitatge
Modificar l’horari laboral d’un treballador municipal
Contractar una persona per a l’Escola bressol municipal
Declarar la caducitat de diverses inscripcions en el Padró municipal d’habitants
Aprovar la despesa per comprar 3.000 unitats de justificants de rebuda de correus
Aprovar la despesa per renovar l’assegurança d’un vehicle municipal
Aprovar la despesa per contractar la impressió de cartells informatius
Aprovar una certificació d’obres
Aprovar la despesa per contractar serveis de col·laboració amb les activitats de Festa Major
Aprovar un contracte de comodat per ocupar temporalment diverses finques
Autoritzar la instal·lació de les parades de fira de la Festa Major
Aprovar la despesa per contractar espectacles i serveis de la Festa Major
Aprovar la despesa per contractar subministraments i serveis de la Festa Major
Aprovar la despesa per contractar la impressió del programa “Entrefestes 2011”
Aprovar la despesa per a la neteja de grafits i aplicació d’antigrafits
Aprovar la despesa per al manteniment de la gespa artificial del camp de futbol municipal
Aprovar la despesa per a la realització d’un taller de cuina per a infants
Aprovar la despesa per contractar personal de servei, control i seguretat de la Festa Major
Aprovar la despesa per a la renovació de l’assegurança d’un vehicle municipal
Aprovar la despesa per a la renovació de l’assegurança d’un vehicle municipal
Aprovar la despesa per a la renovació de l’assegurança d’un vehicle municipal
Aprovar un contracte de comodat per ocupar temporalment diverses finques
Aprovar la despesa pel correfoc de la Festa Major
Desestimar un recurs interposat contra una resolució de l’Alcaldia
Aprovar la despesa pel lloguer, transport i muntatge d’un escenari
Aprovar la despesa pel subministrament de palla per a activitats de la Festa Major
Sol·licitar al Departament de Treball i Ocupació una subvenció per a la pròrroga d’un contracte
Concedir una bestreta del salari a un treballador municipal
Concedir una autorització per a la instal·lació de taules i cadires a la via pública
Cessar del seu càrrec a un treballador municipal
Assignar un nou càrrec a un treballador municipal
Donar-se l’Ajuntament per assabentat de la realització d’una actuació musical
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Aprovar una despesa per a la revisió general d’un vehicle municipal
Concedir una bestreta del salari a un treballador municipal
Contractar un treballador per al “Projecte Impuls 2010–2011”
Determinar dia i hora de lliure accés a les zones d’estacionament de zona blava
Aprovar una certificació per obres de millora al servei d’abastament d’aigua potable
Aprovar una certificació per obres de millora al servei d’abastament d’aigua potable
Aprovar una certificació per obres de millora al servei d’abastament d’aigua potable
Aprovar una certificació per obres de millora al servei d’abastament d’aigua potable
Aprovar una certificació per obres de millora al servei d’abastament d’aigua potable
Aprovar una certificació per obres de millora al servei d’abastament d’aigua potable
Aprovar una certificació per obres de millora al servei d’abastament d’aigua potable
Aprovar una certificació per obres de millora al servei d’abastament d’aigua potable
Aprovar una certificació per obres de millora al servei d’abastament d’aigua potable
Aprovar una certificació de les obres de rehabilitació d’un equipament municipal
Aprovar la despesa per treballs d’impressió d’una guia educativa
Retornar un dipòsit per a la gestió de runes
Incoar expedient per esbrinar una possible responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament
Aprovar la liquidació del servei de grua municipal (juliol 2011)
Contractar un treballador per a tasques de tutoria del Pla de transició al treball
Autoritzar el canvi de titularitat d’un nínxol del cementiri municipal
Autoritzar el canvi de titularitat d’un nínxol del cementiri municipal
Autoritzar el canvi de titularitat d’un nínxol del cementiri municipal
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13
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
16
16
16
16
16
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

Aprovar la despesa per a la contractació d’un curs
Concedir llicència municipal per a l’ampliació d’un tram de línia elèctrica
Concedir una llicència municipal d’obres
Aprovar la modificació d’una obra
Concedir una bestreta del salari a un treballador municipal
Aprovar la transferència de crèdits entre partides de l’estat de despeses del pressupost
Retornar un dipòsit urbanístic
Incoar un expedient de responsabilitat patrimonial
Incoar un expedient de responsabilitat patrimonial
Incoar un expedient per donar de baixa a diverses persones del Padró municipal d’habitants
Aprovar la concessió d’una bonificació en la taxa de recollida d’escombraries
Concedir una llicència municipal d’obres
Autoritzar les obres de reparació de la façana d’un habitatge
Aprovar la liquidació trimestral del cànon per la prestació del servei d’aigua
Aprovar la liquidació dels ingressos obtinguts al bar del camp municipal d’esports
Arxivar un expedient de baixa al Padró municipal d’habitants
Aprovar les liquidacions de la taxa per tancament de carrers (agost 2011)
Aprovar les liquidacions de la taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic
Facilitar a un interessat una còpia d’un projecte bàsic d’obres
Concedir una llicència de divisió horitzontal
Aprovar una relació d’obligacions reconegudes
Atorgar una llicència d’abocament amb camió cisterna a l’EDAR
Concedir una targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb disminució
Concedir una targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb disminució
Aprovar les quotes dels usuaris del servei d’atenció domiciliaria
Donar de baixa una llicència de gual
Facilitar a un particular còpia dels plànols d’un habitatge
Autoritzar el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal
Concedir una llicència municipal d’obres
Declarar aprovat el Reglament regulador de la Comissió municipal de Protecció Civil
Convocar una plaça de peó de jardineria
Retornar una fiança de runes
Retornar un dipòsit urbanístic
Retornar un dipòsit urbanístic
Retornar un dipòsit urbanístic
Declarar aprovada la Revisió del Pla d’actuació municipals per risc d’incendis forestals
Aprovar les sol·licituds de subvencions en el marc del Catàleg de serveis i activitats locals DiBa
Aprovar la concessió d’una bonificació de la taxa per recollida d’escombraries
Aprovar una certificació d’obres
Aprovar una certificació d’obres
Aprovar la despesa per a l’arranjament de la coberta d’un equipament municipal
Denegar la concessió d’una bonificació de la taxa per la recollida d’escombraries
Aprovar la modificació d’una obra
Aprovar la modificació d’una obra
Concedir una llicència de primera ocupació d’un habitatge
Aprovar la despesa per treballs d’arranjament del pati d’una escola municipal
Concedir una bestreta del salari a un treballador municipal
Concedir l’ajornament i el fraccionament d’un preu públic
Retornar un dipòsit urbanístic
Retornar un dipòsit urbanístic
Declarar un vehicle com a residu sòlid urbá i autoritzar la seva retirada de la via pública
Aprovar la despesa per contractar un servei de vigilància d’exposicions
Aprovar una relació de valors de crèdits incobrables de l’Organisme de gestió tributària
Declarar un vehicle com a residu sòlid urbá i autoritzar la seva retirada de la via pública
Aprovar una certificació d’obres
Atorgar una subvenció a una Junta de compensació del municipi
Atorgar una llicència d’abocament al clavegueram públic
Incoar un expedient d’ordre d’execució relatiu a l’evacuació d’aigües fecals
Notificar el tràmit d’audiència a l’interessat d’un expedient de responsabilitat patrimonial
Notificar el tràmit d’audiència a l’interessat d’un expedient de responsabilitat patrimonial
Aprovar una sol·licitud d’ampliació d’una parada del mercat setmanal
Aprovar el canvi de nom d’una parada del mercat setmanal
Donar de baixa una autorització de venda al mercat setmanal
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22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
23
23
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30

Aprovar la gestió econòmica de diversos cursos organitzats per l’Ajuntament
Desestimar una reclamació de responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament
Donar de baixa una parada del mercat setmanal
Donar de baixa una parada del mercat setmanal
Aprovar la gestió econòmica d’activitats organitzades a l’Escola de música
Canvi de destí d’una subvenció de Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, anualitat 2012
Facilitar còpia del projecte d’una la llicència d’obres a una Comunitat de propietaris
Atorgar un permís d’abocament d’aigües residuals a l’EDAR
Aprovar la liquidació d’una activitat d’oci i lleure
Concedir una llicència d’obres menors
Aprovar un projecte de reparació i consolidació de diverses finques
Aprovar la relació d’alumnes matriculats a l’Escola bressol municipal, curs 2011-2012
Concedir una autorització per a la col·locació de taules i cadires a la via pública
Aprovar la nòmina del personal funcionari, laboral i polític
Aprovar la despesa per un servei d’assistència jurídica
Incoar expedient per donar de baixa diverses inscripcions al Padró municipal d’habitants
Incoar expedient per donar de baixa diverses inscripcions al Padró municipal d’habitants
Aprovar el pagament de gratificacions per serveis extraordinaris a diversos treballadors
Considerar justificada la subvenció sol·licitada per una entitat
Aprovar el pagament de complements de productivitat a diversos treballadors municipals
Deixar sense efecte una reclamació formulada per Ajuntament per al pagament de factures
Concedir una bestreta del salari a un treballador municipal
Prorrogar el contracte d’una treballadora municipal
Aprovar una transferència de crèdit entre partides de l’estat de despeses del pressupost
Aprovar la concessió d’ajuts socials per a l’adquisició de llibres escolars
Concedir una targeta d’aparcament de vehicle per a persones amb disminució
Desestimar la petició de suspensió de l’executivitat d’un acord de modificació d’una obra
Aprovar la despesa per contractar la redacció d’un projecte de connexió d’aigües residuals
Concedir una targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb disminució
Retornar un dipòsit urbanístic
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Concedir una llicència d’obres menors
Concedir una llicència d’obres menors
Retornar un dipòsit urbanístic
Contractar dues persones per al programa del Pla educatiu d’entorn
Aprovar una transferència de crèdits entre partides de l’estat de despeses del pressupost
Reclamar la responsabilitat per danys produïts al mobiliari urbà
Reclamar la responsabilitat per danys produïts al mobiliari urbà
Reclamar la responsabilitat per danys produïts al mobiliari urbà
Reclamar la responsabilitat per danys produïts al mobiliari urbà
Seleccionar els participants a la fira artesana de Sant Martí 2011
Aprovar la liquidació del servei de grua municipal(agost 2011)
Autoritzar la instal·lació d’una parada de venda de castanyes a la via pública
Donar-se l’Ajuntament per assabentat d’una actuació musical
Arxivar un expedient de queixa d’un ciutadà
Desestimar unes al·legacions relatives a la incompatibilitat d’una activitat econòmica
Concedir llicència municipal per a la tinença i conducció de gos potencialment perillós
Concedir llicència municipal per a la tinença i conducció de gos potencialment perillós
Concedir llicència municipal per a la tinença i conducció de gos potencialment perillós
Concedir llicència municipal per a la tinença i conducció del gos potencialment perillós
Aprovar la relació d’obligacions reconegudes 17/2011 de bestreta de caixa fixa 9/2011
Arxivar un expedient de baixa al Padró municipal d’habitants
Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola de música (setembre 2011)
Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola de teatre (setembre 2011)
Concedir una autorització per a la col·locació de taules i cadires a la via pública
Aprovar una liquidació de la taxa de parades al mercat setmanal
Aprovar la despesa per contractar una assegurança de responsabilitat civil
Aprovar la despesa per organitzar una sessió de ball a l’Ateneu
Aprovar la despesa per organitzar una sessió de ball a l’Ateneu
Corregir un error de fet incorregut en la concessió d’una llicència d’abocament
Aprovar la despesa corresponent a un curs de monitors d’activitats de lleure
Fixar la suma a reclamar a una empresa en procediment concursal
Autoritzar el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal
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30
30
30
30
30
30
30

Concedir una autorització per a la col·locació de taules i cadires a la via pública.
Incoar un expedient de baixa al Padró municipal d’habitants
Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Atorgar una targeta d’aparcament per a persones amb disminució
Aprovar la concessió d’ajuts socials per a nens escolaritzats en escoles bressol
Aprovar la concessió d’ajuts socials per a nens escolaritzats en escoles bressol
Aprovar la concessió d’ajuts socials per a nens escolaritzats en escoles bressol

RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL MES
DE SETEMBRE DE 2011
Dia
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
26
26
26
26

Extracte
Estimar l’al·legació presentada per MEAG
Desestimar el recurs de reposició presentat per RBL
Desestimar l’al·legació presentada per FJBP
Estimar l’al·legació presentada per JCA
Estimar l’al·legació presentada per RCdP
Estimar l’al·legació presentada per MCF
Estimar l’al·legació presentada per MACM
Estimar el recurs de reposició presentat per MACM
Desestimar l’al·legació presentada per FCM
Estimar l’al·legació presentada per NDC
Desestimar l’al·legació presentada per LD
Desestimar l’al·legació presentada per FJEB
Desestimar l’al·legació presentada per REL
Desestimar l’al·legació presentada per RHP
Desestimar l’al·legació presentada per JMJR
Desestimar l’al·legació presentada per LMM
Estimar l’al·legació presentada per AME
Estimar l’al·legació presentada per PPS
Estimar l’al·legació presentada per ERR
Estimar l’al·legació presentada per XSM
Estimar el recurs de reposició presentat per JSP
Desestimar l’al·legació presentada per RSG
Resolució per acord d'incoació número 0022/2011
Proposta de sanció número 0023/2011
Desestimar el recurs de reposició presentat per EBC
Estimar el recurs de reposició presentat per JHR
Estimar l’al·legació presentada per AMT
Estimar l’al·legació presentada per SRS

RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES D’OCTUBRE DE 2011
Dia
3
3
3
3
3
4
5
5
5
5
5
5
5
6
6

Extracte
Requerir la Junta de Compensació de Can Coll per a que esmeni un error detectat en un escrit
Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Atorgar una llicència d’abocament al clavegueram públic
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Aprovar la despesa per a la contractació de l’assegurança d’un vehicle municipal
Aprovar la despesa per a la contractació de l’assegurança d’un vehicle municipal
Aprovar la despesa per a la contractació de l’assegurança d’un vehicle municipal
Aprovar la despesa per a la contractació de l’assegurança d’un vehicle municipal
Aprovar la concessió de bonificacions a famílies amb infants escolaritzats en escoles bressol
Declarar la caducitat de diverses inscripcions en el padró municipal d’habitants
Atorgar un permís d’abocament a l’estació depuradora d’aigües residuals
Ratificar la participació municipal en un conveni marc per afavorir l’accessibilitat al municipi
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6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
19
19
19
19
20
20
20
20
20
21

Retornar dos dipòsits urbanístics
Aprovar la modificació d’un projecte d’obres
Aprovar la modificació d’un projecte d’obres
Convocar una plaça de tècnic mitjà d’orientació laboral
Sol·licitar l’admissió a una convocatòria per a la concessió dels Premis Catalunya d’Educació
Determinar la composició de la Comissió de seguiment del bar del camp d’esports
Aprovar les liquidacions de la taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic
Acceptar la renúncia a una llicència d’obres
Aprovar la modificació d’un projecte d’obres
Aprovar la despesa per al subministrament de 500 unitats de pins de l’Ajuntament
Contractar un tècnic auxiliar per cobrir una baixa temporal a la biblioteca municipal
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Concedir una llicència d’obres
Concedir una llicència d’obres
Concedir una llicència d’obres
Prorrogar el contracte per a la prestació del servei de recollida d’animals abandonats
Concedir una autorització per a la col·locació de taules i cadires a la via pública
Desestimar una sol·licitud de baixa del padró de recollida d’escombraries
Concedir una autorització per a la col·locació de taules i cadires a la via pública
Donar de baixa una llicència de parada al mercat setmanal
Donar de baixa una llicència de parada al mercat setmanal
Aprovar la devolució dels dipòsits dels equips de la Copa de futbol sala 2011
Incoar expedient per donar de baixa una persona del padró municipal d’habitants
Concedir una llicència de primera ocupació d’un habitatge
Aprovar els contractes de publicitat a l’emissora municipal de ràdio
Concedir una bestreta del salari a un treballador municipal
Incoar expedient per esbrinar una possible responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament
Arxivar una reclamació presentada per no existir responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament
Aprovar una despesa per contractar el subministrament de material informàtic
Concedir una llicència d’ocupació temporal d’un espai municipal
Concedir una llicència d’obres a Gas Natural SA
Facilitar l’accés d’un ciutadà a un expedient d’obres
Aprovar la despesa per la revisió de màscares protectores per a la Policia Local
Aprovar una relació d’obligacions reconegudes feta per l’interventor accidental
Acceptar la renúncia a una llicència d’entrada de vehicles
Contractar tres persones per a tasques administratives
Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Suspendre una resolució de retorn d’un dipòsit de runes
Aprovar les liquidacions per tancament de carrers (setembre 2011)
Aprovar la concessió de bonificacions per a cursos al Centre municipal d’expressió
Aprovar la despesa pel lloguer i el muntatge de carpes per a la “Tardor gastronòmica”
Aprovar la despesa per un curs de formació de personal
Prendre coneixement d’un informe emès per l’interventor accidental
Convocar una plaça inclosa en l’oferta pública d’ocupació 2008
Incoar expedient per donar de baixa una persona del padró municipal d’habitants
Estimar una reclamació de responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament i fixar-ne la indemnització
Notificar un tràmit d’audiència als interessats d’un expedient
Modificar l’import d’un ajut per a l’adquisició de llibres
Aprovar una relació de crèdits incobrables emesa per l’Organisme de Gestió Tributària
Aprovar una despesa per contractar visites guiades
Notificar el tràmit d’audiència a l’interessat d’un expedient
Aprovar la despesa pel servei de vigilància d’exposicions
Aprovar una certificació d’obres
Facilitar a un particular còpia d’una llicència d’obres
Autoritzar la senyalització d’una plaça d’aparcament de vehicle reservada
Aprovar la despesa per contractar els treballs de redacció d’un projecte
Facilitar a un interessat còpia d’una llicència de primera ocupació d’un habitatge
Prendre coneixement d’un informe emès per l’interventor accidental
Concedir una llicència d’obres menors
Convocar una plaça de tècnic mitjà de comunicació
Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola bressol municipal (setembre 2011)
Sol·licitar l’adhesió de l’Ajuntament al Pla pel dret a l’habitatge
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21
21
21
21
21
21
21
21
24
24
24
25
25
25
25
25
25
26
26
26
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
30
31

Autoritzar la instal·lació d’una parada de venda de castanyes a la via pública
Donar per desistida una sol·licitud d’instal·lació d’una activitat comercial
Aprovar una despesa per contractar un espectacle cultural
Acordar la resolució d’un contracte menor
Retornar un dipòsit per a la gestió de runes
Retornar un dipòsit per a la gestió de runes
Aprovar una liquidació d’alta en el mercat setmanal
Aprovar una liquidació d’alta en el mercat setmanal
Arxivar un expedient incoat arran de la queixa d’un ciutadà
Aprovar la gestió econòmica de la Festa Major de la Batllòria
Aprovar la liquidació del servei de retirada de vehicles (setembre 2011)
Aprovar la nòmina corresponent al mes d’octubre de 2011
Aprovar una proposta de baixa al padró de l’impost de vehicles
Sol·licitar un certificat digital de la FNMT per a un treballador municipal
Aprovar el pagament de gratificacions al personal de l’Ajuntament
Aprovar el pagament de complements de productivitat al personal de l’Ajuntament
Sol·licitar una subvenció al Departament d’Empresa i Ocupació
Aprovar la concessió de bonificacions per aportacions a la deixalleria municipal
Aprovar una relació de pagaments en concepte de bestreta de caixa
Contractar set persones per a tasques de reforç als tallers d’estudi
Concedir al grup municipal de CiU una llicència d’ocupació temporal via pública
Concedir al grup municipal de CiU una llicència d’ocupació temporal via pública
Aprovar una certificació d’obres
Aprovar una certificació d’obres
Corregir el redactat d’un acord de divisió horitzontal d’una finca
Concedir una llicència d’obres menors
Retornar un dipòsit urbanístic
Aprovar una despesa per contractar la redacció d’un projecte de connexió d’aigües residuals
Concedir una pròrroga per a l’execució d’unes obres
Incoar expedient per la restitució de danys produïts al subsòl de la vorera a diversos carrers
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Concedir una llicència d’obres
Denegar una pròrroga per a l’execució d’unes obres
Denegar una pròrroga per a l’execució d’unes obres
Concedir una llicència de primera ocupació d’un habitatge
Retornar un dipòsit urbanístic de gestió de runes
Aprovar les quotes dels usuaris del servei de teleassistència per a la gent gran
Retornar un dipòsit per a la gestió de runes
Estimar una sol·licitud de baixa de la taxa d’escombraries
Donar de baixa una llicència de parada al mercat setmanal
Aprovar ajuts socials per a activitats d’educació permanent
Aprovar la generació de crèdits a partides de l’estat de despeses del pressupost municipal
Aprovar un contracte de manteniment d’impressores

RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL MES
D’OCTUBRE DE 2011
Dia
4
4
4
4
4
4
4
4
4
10
18
18
18

Extracte
Estimar l’al·legació presentada per AAD
Desestimar l’al·legació presentada per FAF
Declarar la caducitat de diversos expedients
Desestimar l’al·legació presentada per AGO
Estimar l’al·legació presentada per SGM
Desestimar l’al·legació presentada per FLB
Desestimar l’al·legació presentada per MAMG
Estimar l’al·legació presentada per JOR
Estimar el recurs de reposició presentat per JPSB
Resolució per acord d'incoació número 0024/2011
Desestimar l’al·legació presentada per MCC
Declarar la caducitat de diversos expedients
Desestimar l’al·legació presentada per AEV
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18
18
18
18
18
18
18
21
28
28

Estimar l’al·legació presentada per MEA
Estimar l’al·legació presentada per FGAE
Estimar l’al·legació presentada per MPR
Estimar l’al·legació presentada per LRM
Estimar l’al·legació presentada per MCRO
Estimar l’al·legació presentada per JARR
Desestimar l’al·legació presentada per AVC
Revocació actes administratius de BHdR
Resolució per acord d'incoació número 0025/2011
Proposta de sanció resolució número 0026/2011

8. DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS URGENTS DE PERSONAL
REALITZADES PER L'ALCALDIA EN ELS MESOS DE SETEMBRE I OCTUBRE
DE 2011.
Durant els mesos de setembre i octubre de 2011, i per raons de màxima urgència,
l’Alcaldia va contractar el personal que es descriu a continuació:
Setembre 2011:
-

1
1
1
2

coordinador de serveis d’informació del Parc Montnegre-Corredor
monitora per cobrir la baixa d’una altra monitora de l’Escola bressol municipal
tècnica mitjana com a tutora del programa de Pla de transició al treball
administratius per fer tasques de vetllador a l’Institut Baix Montseny

Octubre 2011:
-

1 tècnic auxiliar per cobrir la baixa d’una altra tècnica auxiliar de la biblioteca
municipal
3 administratius per als tallers d’estudi dins del Pla educatiu d’entorn
7 administratius com a monitors d’activitats extraescolars dins el Pla educatiu
d’entorn

També durant els mateixos mesos, 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, el Ple municipal PREN CONEIXEMENT de les
contractacions temporals del següent personal, efectuades durant el mesos de
setembre i octubre de 2011:
Setembre
Sergi Travessa Danés
Vanina Gimeno Breton
Glòria Martori López
Carlos Nieto Rodríguez
Silviya Miladenova
Joana Amadó Costa

coordinador de serveis d’informació
monitora d’Escola bressol
tècnica mitjana
administratiu
administrativa
tècnica mitjana (Pla extraordinari d’Ocupació)
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Octubre
Juan Francisco Sánchez Aguililla
Ernest Mena Vera
Martí Colominas Gener
Pau Mikel Salvadó Larrinaga
Antonio Martínez Rovira
Alba Montané Collet
Mireia Travesset Campañà
M. Mercedes Pérez Alonso
Samuel Penalva Segarra
Rocio Molina Sánchez
Esther Besora Baraldès

tècnic auxiliar
administratiu
administratiu
administratiu
administratiu
administrativa
administrativa
administrativa
administratiu
administrativa
administrativa

9. PRECS I PREGUNTES.
Pregunta que formula el grup municipal de CiU:
9 El Sr. Perapoch pregunta si finalment es construirà l’aparcament
públic per a vehicles que estava projectat al costat del dipòsit
d’aigües de La Salle, i quina previsió d’ús hi ha per als terrenys de
La Forestal.
El Sr. alcalde respon que el projecte d’aparcament de vehicles al dipòsit de La
Salle seguirà endavant, però primer s’han d’acabar d’enllestir els dipòsits de Can
Sans. Quan aquests nous dipòsits puguin entrar en funcionament, prèvies les
comprovacions oportunes, es podrà enderrocar el dipòsit de La Salle i construir
l’aparcament.
D’altra banda, s’estan acabant les obres d’urbanització del sector de La Forestal.
La idea –diu- és aprofitar l’espai destinat a equipament municipal (al costat de la
via) per destinar-lo també a aparcament gratuït per a vehicles.
El Sr. Deulofeu proposa que, quan s’enderroqui el dipòsit d’aigua de La Salle, es
conservi algun element que permeti recordar-ne l’emplaçament i la seva funció
emblemàtica per al municipi, com es va fer en el seu moment amb les
xemeneies de Can Pàmias.
El Sr. alcalde diu que es conservarà la figura que hi ha al capdamunt del dipòsit.
Val a dir, però, que amb el pas dels anys l’estructura del dipòsit de La Salle s’ha
deteriorat molt perquè està fabricat amb bigues de ciment que presenten
aluminosi. Fa temps –diu- que tenim el neguit de que algun dia pugui ensorrarse, amb el perill que això comportaria.
Preguntes que formula el grup municipal d’ICV:
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9 La Sra. Montes diu que en els darrers 2 mesos l’Ajuntament ha
formalitzat 12 contractes laborals, uns a càrrec de la Corporació i
altres finançats per altres Administracions. Voldria saber –diuquins criteris de selecció s’utilitzen, perquè en alguns casos són
persones inscrites a la borsa de treball de l’Ajuntament, altres
s’han contractat a través del Servei municipal d’ocupació, alguns
han passat un procediment de selecció i en el cas dels 10
administratius del Pla educatiu d’entorn no hi ha hagut cap procés
selectiu. També voldria saber per què aquests últims s’han
contractat amb la categoria d’administratius (C1) i no d’auxiliars
administratius (C2)?
El Sr. alcalde respon que per les funcions que desenvolupen aquestes persones
cal que tinguin la categoria d’administratius. Un auxiliar administratiu fa tasques
de suport i, teòricament, no té autonomia, al contrari que els administratius. En
aquest cas, els administratius contractats per al Pla educatiu d’entorn fan
tasques relacionades amb les activitats extraescolars i el seu salari està
parcialment finançat per la Generalitat de Catalunya. La resta de contractes
formalitzats per l’Ajuntament en aquests últims mesos s’han fet per substituir
treballadors o treballadores en situació de baixa laboral.
La Sra. Montes pregunta quin criteri de selecció s’ha seguit en el cas dels
administratius del Pla educatiu d’entorn, perquè a l’expedient no s’indica. D’altra
banda, -diu- les dues persones que s’han contractat com a vetlladors de l’IES
Baix Montseny també tenen la categoria d’administratius.
La Sra. de la Encarnación convida la Sra. Montes a passar per l’Àrea d’Educació.
Allà li aclariran –diu- tots els dubtes i li explicaran els criteris que se segueixen
per determinar aquestes categories.
El Sr. alcalde recorda que qualsevol regidor o regidora pot adreçar-se a
qualsevol de les àrees municipals per informar-se dels criteris adoptats en la
contractació de determinats llocs de treball. En alguns casos, es contracta
persones que s’han presentat a processos de selecció anteriors i que han quedat
inscrites en una borsa de treball. També es pot donar el cas de persones que ja
han treballat a l’Ajuntament i que formen part d’aquesta borsa.
9 La Sra. Montes pregunta en quina situació es troba actualment el
Centre de dia.
El Sr. alcalde respon que a començaments de gener el Centre de dia estarà en
condicions d’entrar en funcionament. Avui ha arribat un comunicat a l’Hospital de
Sant Celoni en aquest sentit –diu-. Hem de tenir en compte que hi haurà 20
places lliures i 20 places concertades (18 de les quals ja estan ocupades). Ara es
començarà a informar d’aquest servei a les famílies: les prestacions, els horaris,
el cost i el lloc on adreçar la petició, que és a l’Hospital de Sant Celoni.
El Sr. Deulofeu intervé per explicar que el govern del Sr. Zapatero va crear els
famosos Plans E, que en la seva majoria es van destinar a millorar l’espai públic
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dels municipis, intervencions a vegades no del tot necessàries. A Sant Celoni –
diu- podem estar satisfets perquè es va fer un bon ús d’aquests recursos.
Gràcies als Plans E s’han construït el Centre de formació Sax Sala i el Centre de
dia. Val a dir que no ha sigut fàcil posar en funcionament el Centre de dia, atesa
la situació econòmica actual. Si no tinguéssim ja l’equipament construït, no seria
possible en aquests moments plantejar-nos de tenir un servei d’aquestes
característiques a Sant Celoni.
9 La Sra. Montes pregunta si l’equip de govern té intenció d’iniciar
contactes amb les indústries del municipi per conèixer els tipus
d’operaris que necessiten i oferir des de l’Ajuntament l’adequada
formació a les persones. Es tractaria –diu- d’adequar l’oferta a la
demanda per afavorir que els aturats del municipi puguin trobar
un lloc de treball el més a prop possible.
El Sr. alcalde respon que el contacte de l’Ajuntament amb les indústries és força
constant, però s’ha de buscar un mecanisme –diu- per a que sigui més efectiu.
Aquesta mateixa setmana he parlat amb els responsables d’una indústria del
municipi i m’han avançat que estan estudiant la possibilitat d’implementar un
altre torn. Però de moment no voldria crear falses expectatives. D’uns anys cap
aquí s’han generat llocs de treball en els supermercats de nova creació i
properament també se’n crearan d’altres a l’estació per a la inspecció tècnica de
vehicles (ITV), actualment en construcció. No obstant, és molt complex trobar
una solució global al gran problema de l’atur que afecta el nostre país. D’aquí a
pocs dies tenim concertada una entrevista amb la persona responsable dels
Cicles formatius del Departament d’Ensenyament per conèixer els estudis de
formació professional que s’estan planificant al nostre municipi, veure la
possibilitat d’ampliar-los i, en complicitat amb la indústria, traslladar quins són
els Cicles formatius que més s’adeqüen a les necessitats del mercat laboral de
Sant Celoni.
Preguntes que formula el grup municipal de la CUP:
9 El Sr. Masferrer diu que el Centre de dia es va inaugurar fa molts
mesos i pregunta quines són les causes de la demora en la seva
obertura. De tota manera -diu-, pensem que cal felicitar-nos
perquè finalment es posi en funcionament aquest equipament i
esperem que es doti dels recursos necessaris.
El Sr. alcalde respon que el Centre de dia es va inaugurar el passat mes de
març, abans que la Generalitat de Catalunya fes la visita d’inspecció
reglamentària. Posteriorment, en aquesta visita es van assenyalar algunes
mesures correctores que calia introduir. D’altra banda, -diu- la Generalitat va
iniciar el procés per adjudicar el contracte per a la gestió del servei. Es van
redactar unes bases de selecció i finalment la gestió del centre s’ha adjudicat a
l’Hospital de Sant Celoni. Tot plegat ha retardat la posada en marxa del servei.
Actualment les places concertades estan pràcticament totes adjudicades perquè
l’Àrea de Comunitat va fer una selecció prèvia de les sol·licituds. Val a dir que
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s’ha de garantir una ocupació del 100% per a que el servei sigui viable
econòmicament. La previsió és que comenci a funcionar passada la festa de Reis.
La Sra. Costa explica que el Centre de dia de Sant Celoni no estava previst per la
Generalitat de Catalunya perquè, en principi, a nivell territorial no teníem
assignat un centre d’aquest tipus. Per tant, -diu- és gairebé un miracle que la
nostra vila pugui disposar en breu d’aquest equipament. Hi ha hagut un cúmul
de coses que han fet endarrerir la seva obertura des de la seva inauguració el
passat mes de març: l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat de
Catalunya, la visita d’inspecció, les mesures correctores que ha calgut introduir
arran d’aquesta inspecció, la licitació per adjudicar la gestió del centre, les
vacances d’estiu, etc. De tota manera, per tractar-se d’un Centre de dia que no
estava previst i en un moment de crisi com l’actual, crec que podem estar molt
satisfets de la feina feta i del que hem aconseguit per al municipi.
9 El Sr. Masferrer diu que en un dels primers Plens d’aquest nou
mandat, el Sr. alcalde va dir que l’equip de govern estava
treballant en un nou organigrama de l’Ajuntament, que estaria
enllestit a finals d’any i del que s’aniria informant periòdicament
als grups municipals. A diu d’avui no tenim cap notícia sobre
aquest nou organigrama.
El Sr. alcalde respon que abans no acabi l’any està previst fer una reunió amb
tots els grups municipals per parlar del nou organigrama municipal. Explicarem –
diu- la visió que tenim des de l’equip de govern dels canvis que serien necessaris
introduir en l’actual organització municipal.
9 El Sr. Masferrer diu que en un Ple anterior el grup municipal de la
CUP va preguntar com estava el tema de la construcció de la
futura escola Soler de Vilardell. Se’ns va contestar –diu- que
estàveu pendents d’una reunió amb el director general
d’Ensenyament i que ja ens informaríeu, però fins el dia d’avui no
hem tingut cap notícia al respecte.
La Sra. de la Encarnación explica que no s’ha comentat res amb els grups
municipals perquè portem des del mes d’octubre –diu- demanant hora amb el
director general d’Ensenyament i ens ha costat molt aconseguir-la. Finalment
ens van citar per dijous de la setmana passada i la resposta que ens van donar
és que sembla que la nova escola es construirà l’any vinent. De moment, però,
tot és de paraula i no hi ha res per escrit. El director general ens va dir que
entenia la necessitat de construir la nova escola Soler de Vilardell i que creia
possible que s’inclogués en el pressupost de la Generalitat de Catalunya de l’any
vinent. Si això es compleix l’escola podria estar acabada al setembre de 2012 o
a finals d’any.
Ahir a la tarda vam fer una reunió amb l’AMPA de l’escola Soler de Vilardell, que
també estan inquiets per aquest tema, i els vaig dir el mateix que estic dient
ara. Em van comentar que segurament en el proper Ple presentaran una moció
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per manifestar la seva inquietud i demanar el recolzament de tots els regidors i
regidores per accelerar la construcció del nou edifici. Jo els vaig dir que podien
estar tranquils perquè en aquest tema no hi ha cap discrepància entre els grups
municipals i que tots recolzaríem la moció. Per tant, ara només estem pendents
dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
Preguntes que formula el grup municipal de CiU:
9 La Sra. Lechuga pregunta per què no s’ha avisat als veïns de la
Batllòria de la prova de sirenes prevista per demà. A la Batllòria –
diu- hi ha força gent nouvinguda i sabeu que de seguida ens
esverem quan sentim les sirenes perquè tenim indústries
químiques molt a prop. L’anterior equip de govern avisava sempre
al Consell de Poble quan estava prevista una prova de sirenes.
Agrairíem que es designés una persona de referència per
traslladar els avisos al Consell de Poble amb temps suficient.
El Sr. Arenas explica que aquesta vegada no es tracta d’un simulacre com s’ha
fet en més ocasions, sinó d’una prova de so que es fa conjuntament amb altres
municipis, però en horaris diferents. El que sí que hem enviat –diu- és una
enquesta als centres escolars de Sant Celoni i la Batllòria per a que avaluïn com
se senten les sirenes. No s’ha donat avís al Consell de Poble perquè desconeixia
que es fes així, però la propera vegada ja es farà. De tota manera, en aquest cas
la població no ha de fer res, però els centres escolars poden aprofitar la prova de
so per fer un simulacre d’actuació en cas d’accident químic.
La Sra. Lechuga indica que en les darreres ocasions ja s’havia fet aquesta prova
per comprovar el so de les sirenes, i que no eren pas simulacres. Demano –diuque el proper cop es faci una bustiada a la població, tal com s’ha fet altres
vegades, per informar la gent, i que el Consell de Poble també se n’assabenti.
El Sr. Arenas diu que la Generalitat de Catalunya ha recomanat que aquesta
prova de so es faci cada 6 mesos aproximadament.
9 El Sr. Deulofeu demana informació sobre un accident que es va
produir farà uns dies a la indústria Carburos Metálicos SA.
El Sr. alcalde explica que, efectivament, fa uns dies es va produir un accident a
l’interior de Carburos Metálicos SA, però només es va creure convenient activar
el Pla d’emergència intern. Pel que sembla –diu- es va produir la caiguda d’una
bombona, amb el conseqüent trencament de la rosca, que va produir una petita
fuita. Aquesta fuita, però, va estar controlada en tot moment. L’endemà de
l’incident un tècnic municipal es va personar a l’empresa per saber exactament
l’abast del que havia passat.
9 El Sr. Deulofeu es queixa de que fa dies que al pont d’entrada a la
vila hi ha uns graffitts que no s’han netejat. Crec –diu- que és
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important fer l’esforç de netejar-los, especialment quan es tracta
d’un dels accessos a la nostra vila i perquè, quan n’hi ha un,
fàcilment se n’hi afegeixen altres. He vist que s’ha contractat una
empresa per a la neteja de graffitis amb un cost de 756 € per una
jornada de 8 hores, que penso que és un preu considerable (són
gairebé 100 € l’hora). Veient que fa mesos que hi ha aquests
graffitis a l’entrada, hauríem de reflexionar fins a quin punt
aquest cost està justificat. Es podria estudiar la possibilitat de
formar alguna persona i adquirir el material necessari per fer-ho
nosaltres mateixos. Ho deixo sobre la taula per pensar-hi.
La Sra. Coll explica que ha vist els graffitis de l’entrada del poble i que la intenció
de l’Àrea d’Espai Públic és fer-los netejar. L’empresa que ha esmentat el Sr.
Deulofeu va ser contractada per l’equip de govern anterior. La nostra intenció diu- és no incloure aquesta contractació en el pressupost municipal de 2012 i fer
els treballs de neteja de grafittis amb personal propi de l’Ajuntament.
El Sr. Deulofeu diu que es tracta d’una resolució de l’alcalde Sr. Castaño, que diu
textualment: “Contractació d’una jornada de treball de neteja de graffitis i
d’aplicació d’antigraffitis (...) aprovar la despesa per import de 756 €.” Això no
significa –diu- que aquesta empresa no s’hagués contractat amb anterioritat,
però penso que en el moment actual cal tenir en compte tots aquests petits
detalls.
La Sra. Coll indica que en el pressupost de 2012 aquesta despesa ja no hi serà.
El Sr. alcalde diu que s’informarà de que els graffitis que s’han dit es netegin. Val
a dir que per a algun tipus de graffitis es necessiten empreses especialitzades
perquè es precisa un material especial, i això té el seu cost.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 23:23 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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