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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE MUNICIPAL 

DEL DIA 22 DE DESEMBRE DE 2011 
 

 
 
 
Identificació de la sessió: 
 
Data: 22 de desembre de 2011  
Inici: 21:03 hores 
Fi: 22:25 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
Caràcter de la sessió: extraordinari i urgent 
 
Assistents: 
 
President: Joan Castaño Augé  PSC-PM 
Regidors/es: Jordi Arenas Vilà  PSC-PM 
 Magalí Miracle Rigalós  PSC-PM 
 Julia de la Encarnación Gómez  PSC-PM 
 Josep M. Bueno Martínez  PSC-PM 
 Maria Isabel Coll Roig  PSC-PM 
 Jaume Tardy Martorell PSC-PM 
 Francesc Deulofeu Fontanillas  CiU 
 Laura Costa Olivé CiU    
 Raül Garcia Ramírez CiU 
 Miquel Negre Sánchez  CiU 
 Josefa Lechuga Garcia CiU 
 Josep Maria Garcia Sala CiU 
 Daniel Corpas Cullet CUP-PA 
 Gerard Masferrer Marfil CUP-PA 
 Maria Carmen Montes Azcutia ICV-EUIA-E 
 
Secretari: Ramon Oriol Grau 
Interventor: Joan Muntal Tarragó 
 
El Sr. Marià Perapoch Valls, regidor del grup municipal de CiU, s’incorpora a la 
sessió a les 21:49 hores, quan s’està tractant el darrer punt de l’ordre del dia. 
 
Ordre del dia: 
 
1. Ratificació, si s’escau, de la urgència de la convocatòria. 
2. Aprovació, si s’escau, de la moció en suport de la construcció l’any 2012 del 

nou edifici de l’escola Soler de Vilardell com a institut escola. 
3. Aprovació, si s’escau, de la modificació de la composició del Consell de Poble 

de la Batllòria. 
4. Aprovació, si s’escau, dels preus públics de les diferents modalitats de serveis 

bàsics del Centre municipal d’esports Sot de les granotes per a l’any 2012. 



 2

5. Resolució, si s’escau, de les al·legacions presentades a la proposta de 
modificació de les Ordenances fiscals per a l’any 2012 i següents, i aprovació 
definitiva d’aquestes. 

 
Desenvolupament de la sessió: 
 
Inicialment el Sr. alcalde ofereix la paraula al públic assistent per si algú vol 
comentar alguna qüestió relacionada o no amb l’ordre del dia d’avui. 
 
Atès que ningú fa ús de la paraula es dóna inici a la sessió ordinària del Ple. 
 
 

~~~~~~~~~~ 
 
 
1. RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA. 
 
El Sr. alcalde explica que la urgència d’aquest Ple ve motivada perquè ahir va 
acabar el termini d’exposició pública de l’expedient per a l’aprovació de les 
Ordenances fiscals, i l’acord definitiu s’ha de publicar al Butlletí oficial de la 
província abans no acabi l’any per a que pugui tenir vigència l’any vinent.  
 
El Sr. Corpas diu que accepta la urgència de la convocatòria d’aquest Ple, però 
lamenta la impossibilitar de presentar una moció a última hora sobre les fets que 
van passar la setmana passada a la Universitat de Girona, quan la policia va 
carregar contra una mobilització popular de professors i estudiants. Ens 
esperarem –diu- al Ple ordinari de 26 de gener.  
 
Després d’aquestes intervencions i a proposta de l’Alcaldia, per unanimitat dels 
16 regidors presents, el Ple municipal RATIFICA la urgència de la convocatòria 
d’aquesta sessió extraordinària del Ple municipal. 
 
 
2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ EN SUPORT DE LA 
CONSTRUCCIÓ L’ANY 2012 DEL NOU EDIFICI DE L’ESCOLA SOLER DE 
VILARDELL COM A INSTITUT ESCOLA. 
 
El Sr. alcalde explica que l’Associació de pares i mares de l’escola Soler de 
Vilardell ha presentat un escrit per ser llegit al Ple municipal. Tots els grups 
polítics –diu- estem d’acord en recolzar el seu contingut i presentar l’escrit al Ple 
en forma de moció que pugui ser votada. 
 
Una representant de l’AMPA Soler de Vilardell dóna lectura a la moció.  
 
Intervé la Sra. de la Encarnación i diu que, com ja va explicar a l’assemblea de 
l’AMPA de l’escola Soler Vilardell, l’equip de govern dóna ple suport a la moció. I, 
pel que sembla, la resta de grups municipals també. Aquest no és només un 
problema de les famílies de l’escola, sinó de la comunitat educativa de tot el 
municipi. El nostre grup municipal –diu- ha mantingut contactes amb el grup 
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parlamentari socialista al Parlament de Catalunya, per demanar que faci pressió  
per mirar de fer possible la construcció del nou edifici de l’escola l’any 2012.  
 
El Sr. Corpas diu que els regidors de la CUP donen el seu suport a la moció i 
explica que, en la seva opinió, el model d’institut-escola per a alumnes de 3 a 16 
anys és el format més adient de centre educatiu. Recordo –diu- que després de 
llargues negociacions vam arribar a la conclusió que la millor ubicació de la nova 
escola eren els terrenys al costat de l’actual IES Baix Montseny. Ara sembla que 
la situació econòmica que pateix la Generalitat de Catalunya impedeix que es 
pugui tirar endavant el projecte. Cal exigir que l’Administració autonòmica 
assumeixi els seus compromisos perquè creiem que l’escolarització dels infants 
en condicions adequades és un dret fonamental bàsic. No podem permetre que 
les retallades de CiU malmetin el nivell d’escolarització dels infants de Sant 
Celoni. La construcció de la nova escola Soler de Vilardell és essencial per 
compensar el model peculiar d’escola pública i escola concertada del nostre 
municipi. 
  
Intervé el Sr. Deulofeu i diu que, com no podia ser d’una altra manera, el grup 
municipal de CiU recolza totalment la moció, de la mateixa forma que durant els 
quatre anys de govern anterior va liderar la defensa del model 3-16 i la 
construcció del nou edifici de l’escola Soler de Vilardell, amb el consens i la 
cohesió de tota la comunitat educativa (formada pels equips directius de totes 
les escoles de Sant Celoni, concertades i públiques, totes les AMPA’s i tots els 
grups polítics municipals). Certament –diu- la crisi econòmica dificulta que en 
aquests moments la nova escola pugui ser una realitat, però crec que hem de 
seguir treballant en aquesta línia, pressionant tot el que calgui per a que el 
model 3-16 s’apliqui a l’escola pública de Sant Celoni. Nosaltres estarem al 
costat de les famílies en tot el que calgui. Ens cal anar tots de la mà fent coses 
com aquesta, i s’hauran de prendre també algunes decisions a nivell municipal, 
que formaran part de les negociacions per aprovar el pressupost municipal de 
2012 i les seves inversions. En el seu moment, des del grup municipal de CiU ja 
vam plantejar a l’anterior govern tripartit de la Generalitat de Catalunya la 
possibilitat que l’Ajuntament de Sant Celoni avancés els recursos necessaris per 
ampliar l’escola Josep Pallerola de manera que s’hi pugui impartir l’educació 
secundària. Aquesta seria la pedra angular de l’estructura 3-16 a tot el municipi. 
Torno a posar sobre la taula aquesta opció, dins de les possibilitats econòmiques 
de l’Ajuntament, que segurament no són moltes. 
  
Voldria aprofitar també per felicitar a l’Institut Baix Montseny pel premi que li va 
ser atorgat la setmana passada per la seva qualitat com a centre educatiu, que 
és fruit de la feina de moltes persones, de l’actual equip directiu i també dels 
anteriors. La massificació d’aquest centre pot ser motiu a vegades per a que 
algunes famílies tinguin dubtes de si portar-hi o no els seus fills. La distinció que 
acaba de rebre constitueix un reconeixement a la seva activitat i a la feina que  
s’hi està fent, fruit del treball col·lectiu de tota la comunitat educativa.  
 
Pren la paraula la Sra. Montes i diu que des del grup municipal d’ICV estan 
preocupats per les mancances educatives de Sant Celoni. La setmana passada –
diu-, en una reunió amb diputats de la nostra formació política al Parlament de 
Catalunya, em van fer arribar a mans la classificació territorial de les inversions 
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reals en matèria educativa incloses als pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya. I, pel que he vist, en el àmbit metropolità del Vallès Oriental no està 
contemplada la construcció del nou edifici de l’escola Soler de Vilardell, però sí 
una inversió en infraestructures al CEIP Montnegre de la Batllòria. Des d’ICV 
proposem la presentació d’una esmena als pressupostos de la Generalitat, 
actualment a debat, a través del nostre grup parlamentari, per demanar la 
inclusió d’aquesta inversió. És una proposta que us volem fer, amb 
independència que donem tot el suport a la moció que avui es porta al Ple. 
 
El Sr. alcalde diu que, a part de donar suport a la moció, tots els grups 
municipals representats a l’Ajuntament de Sant Celoni s’han manifestat des de fa 
temps a favor del model educatiu 3-16, contemplat a la nova Llei d’educació de 
Catalunya. El que ens cal –diu- és no entrar en picabaralles entre grups polítics, 
sinó sumar els esforços de tots, però trepitjant de peus a terra i no creant falses 
expectatives a les famílies. El passat mes de novembre el director general de 
Centres Docents, Sr. Jordi Roig, va assumir el compromís de que al 2012 
s’iniciaria la construcció del nou centre de primària Soler de Vilardell (no pas 
institut-escola, que ens va dir que al 2012 no se’n construirà cap). Pel que 
sembla, però, les coses no seran així des del moment que l’escola Soler de 
Vilardell no s’ha inclòs a les inversions de la Generalitat de Catalunya per a l’any 
vinent. Davant d’aquestes circumstàncies, crec que tot plegats hem de fer el 
màxim de força possible, per mirar d’incloure aquesta inversió en els 
pressupostos autonòmics en tràmit. 
  
En les converses amb responsables del Departament d’Ensenyament hem posat 
sobre la taula la possibilitat de fer algun tipus de pacte per a que l’Ajuntament 
avanci, si és possible, els diners per construir la nova escola. Se’ns va dir que en 
aquests moments això no era factible. Sembla que la Generalitat de Catalunya 
està estudiant la possibilitat de començar les obres amb una fórmula de 
pagament diferent que no requereixi la inclusió de la inversió al pressupost 
autonòmic. Però encara no hi ha res decidit... Nosaltres hem d’intentar que en el 
pressupost autonòmic s’inclogui una partida per a l’escola Soler de Vilardell i que 
es compleixi el compromís assumit el passat 17 de novembre pel director 
general de Centres Docents, quan ens va dir que aquest centre estava en la 
primera línia de les escoles que s’havien de construir amb urgència a Catalunya. 
No ens podem adormir i hem d’estar-hi a sobre. Cal recordar que, fa uns anys, 
va ser l’Ajuntament de Sant Celoni qui va avançar el finançament necessari per 
adequar l’edifici on s’ubica actualment l’escola Soler de Vilardell. Ara, la 
construcció del nou edifici pot representar una inversió d’uns tres milions d’euros 
aproximadament. Jo no vull enganyar ningú i, per això, us he de dir que a dia 
d’avui amb l’actual normativa l’Ajuntament no pot demanar cap préstec per 
realitzar una actuació d’aquesta magnitud. D’això n’hem de ser molt conscients i 
no oblidar que la responsabilitat de tirar endavant aquesta obra és de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
La Sra. Montes reitera la voluntat del grup parlamentari d’ICV de presentar una 
esmena als pressupostos de la Generalitat de Catalunya en aquest sentit, i 
ofereix la possibilitat de sumar-s’hi als altres grups amb representació al 
Parlament de Catalunya. 
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El Sr. Deulofeu indica que poden existir altres fórmules per fer possible la 
construcció de l’escola, que no han de passar necessariament pel finançament de 
l’obra per part de l’Ajuntament. Hi ha altres opcions que cal analitzar. Si pensem 
que aquesta actuació és molt important estratègicament per a Sant Celoni, hi 
haurà coses que podem fer per avançar en aquesta línia, com ara anticipar els 
recursos per encarregar la redacció del projecte, per exemple.  
 
La Sra. de la Encarnación diu que aquest matí també ha contactat amb el grup 
parlamentari socialista en el mateix sentit que ha explicat la Sra. Montes, per 
pressionar per a que el pressupost de la Generalitat de Catalunya inclogui una 
partida per a l’escola Soler de Vilardell. D’altra banda -diu-, en referència al que 
ha indicat el Sr. Deulofeu, el problema és que el Departament d’Ensenyament no 
té definida encara cap fórmula alternativa per fer possible la construcció de la 
nova escola, segons ens han manifestat en les diferents converses que venim 
mantenint des del mes de juliol. Nosaltres estem a l’expectativa de que ells ens 
concretin de quina altra manera es podria finançar l’obra. 
 
El Sr. alcalde diu que la Generalitat coneix la predisposició en aquest sentit de 
tot l’Ajuntament de Sant Celoni, i no d’un sol grup polític en particular. 
  
Després d’aquestes intervencions i atès que  
 
En data 13 de desembre de 2011 s’ha rebut a l’Ajuntament de Sant Celoni una  
moció presentada per la comunitat educativa de l’escola Soler de Vilardell, 
representada per la directora i la presidenta de l’AMPA, demanant que l’escola 
Soler de Vilardell es construeixi l’any 2012 i que es planifiqui com un Institut 
Escola, per tal de donar resposta d’aquí a 3 cursos als alumnes que actualment 
estan a l’educació primària. 
 
Els grups polítics representats a l’Ajuntament de Sant Celoni assumeixen 
plenament el contingut i l’esperit de dita moció i proposen conjuntament la seva 
aprovació pel Ple municipal. 
 
El text de la moció diu així: 
 
El passat 17 de novembre de 2011 va tenir lloc una reunió entre la Direcció 
General de Centres Docents Públics, la direcció dels Serveis Territorials de 
Maresme – Vallès Oriental i l’Ajuntament de Sant Celoni en la que el 
Departament d’Ensenyament va manifestar el compromís verbal de construir 
l’escola Soler de Vilardell durant l’any 2012, com a centre d’educació infantil i 
primària. 
 
La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació de Catalunya, reconeix que l’educació 
és una realitat fonamental de tota comunitat nacional, ja que esdevé el factor 
principal en la generació de capital humà, contribueix al creixement del capital 
social i és un element de cohesió social i cultural per mitjà de la igualtat 
d’oportunitats. 
 
L’educació ajuda a la realització personal i al progrés col·lectiu; fa possible la 
superació dels condicionaments personals, socials, econòmics i culturals en 
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l’origen; és la clau de les oportunitats per superar les desigualtats i per descobrir 
i aprofitar tots els talents de la societat. 
 
S’ha de garantir d’una manera efectiva el dret a l’educació per a tothom, 
proporcionant la millor educació possible a les noves generacions, tenint en 
compte les diferents necessitats de cada comunitat educativa. En aquest sentit, 
les característiques de l’escola Soler de Vilardell fan que la millor educació 
possible per als seus infants sigui l’oferta educativa de l’institut escola, per les 
següents raons: 
 
1. Singularitat educativa del municipi:  
 
L’escola Soler de Vilardell està situada en un municipi que, històricament, 
disposa d’una oferta educativa singular, amb més oferta de places privades 
concertades que públiques. Això ha suposat que la continuïtat educativa dels 3 
als 16 anys hagi estat l’oferta majoritària del municipi des de fa molts anys i que 
sigui molt valorada per la població de Sant Celoni. 
 
2. Permetrà millorar les condicions de l’escola per aconseguir els dos objectius 
bàsics de la Llei d’Educació de Catalunya: 
 

a) Equitat i cohesió social en tots els centres:  
 
Un dels objectius bàsics de la Llei d’educació de Catalunya és garantir 
l’equitat als centres educatius. Tenir uns centres educatius amb una 
composició social el més semblant possible a la composició social del 
municipi possibilita millorar la cohesió social, millorar la integració dels 
col·lectius més desfavorits i compensar les possibles desigualtats d’origen 
social a l’interior del sistema educatiu. 
 
Un dels requisits bàsics per aconseguir una igualtat social als centres del 
municipi és prestigiar l’escola pública. Les famílies valoren com a element 
de prestigi educatiu que l’escola els pugui oferir una continuïtat educativa 
des dels 3 als 16 anys. Ara mateix aquest fet només es dóna a l’escola 
privada concertada, i només oferint la mateixa oferta educativa a l’escola 
pública aconseguirem un canvi de percepció i d’opció d’escola per part de la 
franja més àmplia de la població de Sant Celoni. 
 
b) Excel·lència educativa de tots els centres: 
 
L’altre objectiu bàsic de la Llei d’educació de Catalunya és proporcionar la 
millor educació possible a les noves generacions, és a dir, l’excel·lència 
educativa de tots els centres.  
  
A nivell maduratiu dels infants i joves, es considera molt més eficient evitar 
el trencament del model pedagògic i dels referents personals dels infants 
als 12 anys, moment en què l’infant està començant a prendre consciència 
dels canvis que comença a experimentar a la pubertat. En aquest moment 
l’adolescent necessita referents clars i estables que l’ajudin a construir 
positivament la seva personalitat adulta. Alhora, mantenir en aquesta 
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època els mateixos referents i el mateix model pedagògic ajuda 
l’adolescent a mantenir l’actitud positiva envers els processos 
d’ensenyament – aprenentatge. 
 

3. Permetrà no massificar l’oferta d’educació secundària obligatòria de l’únic 
institut del municipi, que ja està sobresaturat: 
 
L’Institut Baix Montseny és l’únic centre públic del municipi que ofereix educació 
secundària obligatòria. Aquest centre ofereix 3 línies d’ESO, 3 línies de batxillerat 
i 2 cicles formatius de grau mitjà. L’actual edifici del centre és insuficient per 
acollir l’oferta formativa actual i s’han hagut d’instal·lar 3 mòduls prefabricats al 
pati per encabir els cicles formatius i el menjador. La línia d’ESO que pujarà 
d’aquí a 3 cursos de l’escola Soler de Vilardell seria la 4t línia d’ESO de l’Institut. 
L’Institut no disposa d’espais ni al centre ni per posar més mòduls prefabricats 
per encabir aquesta 4t línia d’ESO. 
 
Per tot això, a proposta de la comunitat educativa de l’escola Soler de Vilardell i 
de tots els grups municipals de l’Ajuntament de Sant Celoni, per unanimitat dels 
16 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:  
 
1. Sol·licitar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que 
construeixi i posi en funcionament l’escola Soler de Vilardell, l’any 2012. 
 
2. Que la construcció es planifiqui com un Institut – Escola per tal de poder 
donar resposta d’aquí a 3 cursos als alumnes que actualment estan a l’educació 
primària. 

 
3. Notificar aquest acord a la direcció dels Serveis Territorials de Maresme – 
Vallès Oriental, a la Direcció General de Centres Docents Públics, al Consell 
Escolar Municipal, a l’escola Soler de Vilardell i a l’AMPA de la mateixa. 
 
 
3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DEL 
CONSELL DE POBLE DE LA BATLLÒRIA. 
 
El Sr. alcalde explica que es proposa al Ple la modificació de la composició del 
Consell de Poble de la Batllòria perquè un dels seus membres ha sol·licitat ser 
donat de baixa per motius particulars. 
 
Després d’aquesta intervenció 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. 



 8

 
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-ne part. 

• 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/a regidor/a en representació de cada un dels partits polítics amb 
representació municipal, computant a aquest efecte el/la regidor/a que 
ostenti la presidència.  
 

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. 
 
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 grup municipal del PSC Magalí Miracle Rigalós 
Pel grup municipal de CiU Josefa Lechuga Garcia 
Pel grup municipal de la CUP  Daniel Corpas Cullet 
Pel grup municipal d’ICV  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. 
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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. 
  
En sessions posteriors el Ple municipal ha aprovat la incorporació de nous 
membres. 
 
En data 30 de novembre de 2011 s’ha rebut una instància de la Sra. Adrianna 
Tarradas Gómez informant que vol deixar de formar part del Consell de Poble de 
la Batllòria, del que formava part a títol individual, atès que motius personals 
l’impedeixen assistir a les reunions. 
 
En atenció a aquesta sol·licitud i a proposta de l’Alcaldia, per unanimitat dels 16 
regidors presents, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Aprovar la modificació del Consell de Poble de la Batllòria en el sentit de donar 
de baixa la Sra. Adrianna Tarradas Gómez, a petició pròpia. 
 
2. Notificar aquest acord a la interessada per al seu coneixement i als oportuns 
efectes, amb expressió dels recursos a què tingui dret. 
 
 
4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DELS PREUS PÚBLICS DE LES DIFERENTS 
MODALITATS DE SERVEIS BÀSICS DEL CENTRE MUNICIPAL D’ESPORTS 
“SOT DE LES GRANOTES” PER A L’ANY 2012. 
 
El Sr. alcalde explica que el Plec de condicions que regula el contracte de gestió 
del Centre municipal d’esports “Sot de les granotes” estableix en una de les 
seves clàusules que els preus que paguen els usuaris s’han de revisar any rere 
any de manera automàtica, d’acord amb l’Índex de preus al consum (IPC). 
Enguany es proposa aplicar un increment del 3,2% corresponent a l’IPC del mes 
d’octubre. 
  
El Sr. Deulofeu diu que habitualment, abans d’aprovar els nous preus, es feia 
una reunió de la Comissió de seguiment del Centre municipal d’esports “Sot de 
les granotes” per recollir també l’opinió dels usuaris del servei. No té constància 
de que enguany s’hagi fet aquesta reunió.  
 
El Sr. alcalde respon que aquesta reunió encara no s’ha fet. Estàvem a l’espera 
de convocar-la –diu- per portar-hi un tema de molta més importància, com és la 
recuperació de l’equilibri econòmic de la concessió davant la baixada de socis 
que s’ha produït en els dos últims anys per la crisi econòmica. La nostra idea era 
fer primer una reunió amb tots els grups municipals per explicar quina és la 
situació. D’aquí a pocs dies estarem en disposició de parlar-ne.  
 



 10

El Sr. Deulofeu diu que, al seu entendre, són dues coses diferents. D’una banda 
hi ha el tema de la viabilitat del servei, amb una sèrie de propostes que ha 
presentat la pròpia empresa concessionària. I d’altra banda, hi ha la reunió de la 
Comissió de seguiment que es fa habitualment cada any, en la que es tracten 
temes diversos, entre els quals s’informa de la revisió dels preus que paguen els 
usuaris abans de portar el tema al Ple. Els representants dels socis poden 
manifestar la seva opinió i posar sobre la taula qualsevol problemàtica del servei 
que considerin. Per tant, reclamo en nom del grup municipal de CiU (i potser 
altres grups també s’hi sumaran) que es convoqui una reunió de la Comissió de 
seguiment. 
 
El Sr. alcalde diu que aquestes reunions es feien cada any, però l’increment de 
preus només s’explicava a títol informatiu perquè l’Ajuntament està obligat a 
aplicar anualment aquests augments de manera automàtica. 
 
El Sr. Corpas es suma a la petició que acaba de fer el Sr. Deulofeu i diu que es 
felicita perquè gràcies a l’acord adoptat en el Ple del Cartipàs, a proposta del 
grup municipal de la CUP, s’ha aconseguit que l’aprovació de molts preus públics 
hagi de passar pel Ple en comptes d’estar delegats a la Junta de Govern Local. 
Dit això, voldria comentar -diu- alguns dubtes que se’ns generen davant els 
preus proposats i a la vista del servei que s’està donant als usuaris d’aquest 
complex esportiu. Veiem que les taxes que paguen els socis del “Sot de les 
granotes” no disten gaire de les que es paguen en un centre esportiu privat, i 
trobem a faltar l’establiment de bonificacions en funció del nivell de renda dels 
usuaris o per problemes de salut que puguin tenir, així com l’existència d’una 
tarifa de mig dia que, ens sembla recordar, hi hauria de ser. 
 
Apart d’això, hi ha també el tema de mancomunar serveis entre ajuntaments, 
qüestió que ja hem plantejat altres vegades en el Ple. No sé si s’han fet gestions 
o s’ha signat algun conveni amb municipis veïns que tinguin usuaris del “Sot de 
les granotes” per compartir les despeses de manteniment de l’equipament, 
alhora que per potenciar que gent dels pobles de l’entorn se’n facin socis.  
 
A l’escrit que la UFEC, empresa concessionària del servei, va presentar el passat 
mes d’abril explicant la situació econòmica preocupant que està patint, 
proposava tres opcions: apujar els preus (opció que no veiem clara perquè 
podria implicar un descens d’usuaris), abaixar els preus (que, malgrat l’augment 
d’usuaris que podria comportar, possiblement no permetés arribar al llindar 
d’ingressos necessaris) o augmentar significativament els anys de concessió del 
servei. Entenc que aquest és un tema molt important per parlar-ne tots els grups 
municipals.  
 
Dit això, els regidors de la CUP votarem en contra de l’increment de preus 
proposat per l’equip de govern. La nostra proposta –conclou el Sr. Corpas- és 
deixar-los congelats fins que es reuneixi la Comissió de seguiment i aprovar-los, 
si s’escau, en el Ple ordinari de març. 
 
El Sr. alcalde diu que si aquests nous preus no es comencen a aplicar des del 
mes de gener, els ingressos del complex esportiu seran menors i l’equilibri 
financer de la concessió empitjorarà. A més, cal tenir en compte que el Plec de 
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condicions que regula el contracte amb la UFEC estableix que l’increment anual 
de preus es farà de manera automàtica d’acord amb l’IPC. 
 
El Sr. interventor explica que el Plec de clàusules regulador del contracte 
estableix que els preus s’hauran d’incrementar d’acord amb l’IPC de setembre 
publicat a l’octubre, i amb efectes des de l’1 de gener. 
 
El Sr. alcalde diu que la UFEC, com qualsevol altra empresa de serveis, es regeix 
per un conveni sectorial. Els seus treballadors tenen dret a un augment salarial a 
primers d’any, de la mateixa manera que l’empresa té dret a incrementar 
anualment els preus que paguen els usuaris, tal com es va pactar a l’inici de la 
concessió. I l’Ajuntament està obligat a aprovar aquesta pujada de preus.  
 
Altra cosa és retrobar l’equilibri financer de la concessió que demana la UFEC.  
Hem de tenir en compte que quan es va construir el complex esportiu del “Sot 
de les granotes” el Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de 
Catalunya (PIEC) marcava la necessitat de disposar d’una piscina coberta a Sant 
Celoni, però no en marcava cap als pobles de l’entorn, que finalment també han 
construït la seva pròpia piscina. En aquell moment estava calculat que la nostra 
piscina s’autofinançaria amb els potencials usuaris, però això s’ha fet més difícil 
des del moment en què n’apareixen d’altres al voltant, sumat a la crisi 
econòmica que estem patint i al fet que Sant Celoni disposa també d’una piscina 
coberta privada. Tot això fa que els números no surtin com tots voldríem. Per tot 
això, al gener, quan disposem de les xifres econòmiques de 2011, farem una 
reunió per explicar quina és la situació financera del contracte i per fer-nos tots 
una composició de lloc, abans de portar al Ple una proposta al respecte. 
  
Intervé el Sr. Masferrer per aclarir la posició del grup municipal de la CUP. 
Nosaltres –diu- no volem que el complex esportiu del “Sot de les granotes” tingui 
pèrdues econòmiques, òbviament. Però veiem que davant la situació tan 
canviant dels darrers anys, motivada per la crisi econòmica que estem patint, ni 
des de l’Ajuntament ni des de la pròpia UFEC s’ha fet cap moviment per adaptar-
se a aquesta realitat. Les quotes que paguen els usuaris es segueixen apujant 
d’acord amb l’IPC com si no hi hagués crisi. Tot va fent igual, però la crisi hi és i  
es nota dins el centre perquè hi ha menys activitats de les programades als inicis 
del seu funcionament. Creiem que el servei no s’ha adaptat al moment actual. Si 
fem la comparativa, els centres esportius dels pobles de l’entorn ofereixen preus 
entre un 25 i un 30% més barats que els de Sant Celoni. Alguns fins i tot 
disposen de tarifes reduïdes si el soci té una prescripció mèdica que li aconselli 
fer natació. A Sant Celoni no s’ha fet res d’això. Simplement cada any s’apugen 
les tarifes segons l’IPC. Creiem que no ens podem quedar de braços plegats. Ens 
hem de moure i actuar. És el que us demanem a tots. 
 
El Sr. alcalde diu que des de la posada en marxa del servei s’han fet alguns 
canvis en les prestacions. De tota manera –diu- quan es faci la reunió podrem 
opinar sobre si cal incorporar algun preu especial per a algun col·lectiu 
determinat, com ara les persones que han de fer ús de la piscina per prescripció 
mèdica. Fins i tot, això pot contribuir a incrementar el número d’usuaris. 
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El Sr. Deulofeu pregunta si en l’increment de preus s’ha d’aplicar 
automàticament l’IPC del mes de setembre, publicat a l’octubre? 
 
El Sr. interventor respon que sí, s’ha d’aplicar automàticament. 
 
El Sr. Deulofeu diu que els regidors de CiU votaran a favor de la proposta perquè 
entenen que cal mantenir l’equilibri econòmic de la gestió del servei. Ens 
semblaria positiu que en el futur es valoressin determinats casos especials -diu-, 
com ara el d’aquelles persones que requereixen anar a la piscina per necessitats 
de salut. S’haurien de buscar fórmules per facilitar el seu accés al complex 
esportiu. Això no invalida, però, que puguem aprovar avui els nous preus per a 
l’any vinent. D’altra banda, ens sumem a la proposta de la CUP i pensem que 
estaria bé disposar d’informació comparativa dels preus que es cobren en 
centres esportius d’altres municipis i dels serveis que s’hi presten. La 
comparança d’aquests elements ens ha de servir per replantejar-nos el nostre 
propi servei. 
  
La Sra. Montes diu que cada vegada veu més clar que les empreses 
concessionàries de serveis municipals no perden mai diners. Si hi ha pèrdues és 
l’Ajuntament qui aporta la diferència... Està clar que els moments actuals no 
aconsellen reduir els ingressos del Consistori. Per tant, -diu- considero que 
s’hauria d’aprovar l’increment de preus d’acord amb l’IPC, tal i com s’ha 
proposat. Em sembla molt clar, però, que en la situació actual s’han de revisar 
les bonificacions a determinats col·lectius d’usuaris o, si es vol dir d’una altra 
manera, sociabilitzar les taxes de tots els serveis municipals per facilitar l’accés 
de la gent que més ho necessita (persones amb problemes de salut o persones 
aturades, per exemple). Votaré, doncs, a favor, de la proposta tot demanant que 
en els propers mesos es faci una revisió de les bonificacions. 
 
El Sr. alcalde està d’acord en parlar d’aquest tema amb tots els grups per mirar 
d’avançar en la qüestió de les bonificacions que no estan contemplades, i per 
intentar que el servei es continuï prestant amb la mateixa qualitat o més.  
 
Després d’aquestes intervencions i atès que 
 
S’ha instruït un expedient per a l’aprovació de preus públics per a les quotes dels 
serveis contemplats com a bàsics, d’acord amb el que s’estableix a l’article 13.2 
del Plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte 
administratiu de gestió de servei públic esportiu, mitjançant concessió 
administrativa, “Complex esportiu municipal Sot de les Granotes: piscina coberta 
i sales esportives”, que afectarà a les quotes d’inscripció, les quotes 
d’abonaments generals i les entrades puntuals, per a l’any 2012. 
 
La UFEC (Unió de Federacions Esportives de Catalunya) ha presentat a 
l’Ajuntament de Sant Celoni una proposta de preus públics, amb número de 
registre 2011/11147, de data 21 d’octubre de 2011.  
 
El Plec de condicions regulador de la concessió estableix el següent: 
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L’actualització de les tarifes es durà a terme i tindrà efectes en les dates i 
en la forma que s’estableix a continuació: 
 
Les tarifes que es consideren anuals, és a dir, quotes d’inscripció, quotes 
d’abonaments, activitats dirigides i serveis complementaris i d’altres amb 
aquest caràcter, seran actualitzades prenent com a referència l’Índex de 
Preus al Consum del mes de setembre de cada any referit a Catalunya i als 
darrers dotze mesos i publicat el mes d’octubre per l’Institut Nacional 
d’Estadística, o qualsevol altre que el substitueixi. L’augment aprovat 
s’aplicarà el mes de gener.  

 
L’IPC del mes de setembre de Catalunya, publicat el mes d’octubre per l’INE, ha 
estat del 3,2%, essent aquest el percentatge d’increment que s’ha d’aplicar a les 
tarifes vigents. 
 
L’Àmbit d’Esports ha formulat la proposta de preus públics que consta a 
l’expedient. 
 
L’interventor accidental ha emès el corresponent informe. 
 
El Ple municipal és l’òrgan competent per a l’aprovació dels preus públics 
contemplats com a bàsics, ja que no estan delegats a la Junta de Govern Local.  
 
D’acord amb el que s’estableix a l’article 13.2 del Plec de clàusules 
administratives particulars regulador del contracte administratiu de gestió de 
servei públic esportiu, mitjançant concessió administrativa, “Complex esportiu 
municipal Sot de les Granotes: piscina coberta i sales esportives”, 
 
A proposta de la regidora d’Esports, per 14 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 i Garcia Sala, i 2 vots en contra 
dels senyors Corpas i Masferrer, el Ple municipal ACORDA: 
 
Aprovar els preus públics per a les quotes dels serveis contemplats com a bàsics, 
que ofereix el Centre municipal d’esports Sot de les Granotes, per a l’any 2012.  
 
 QUOTES D'INSCRIPCIÓ  

Preu actual 
any 2011 

Preu proposat 
any 2012 

Adults (de 26 a 59 anys)         68,70 €             70,90 € 
Quota familiar (els 2 membres de la parella)*       114,55 €           118,20 € 
Familiar infantil (fill de 0 a 5 anys)** exempt exempt 
Familiar infantil (fill de 6 a 15 anys)**        34,35 €            35,45 € 
Familiar juvenil (fill de 16 a 25 anys)**            57,30 €             59,15 € 
Infantil (de 6 a 15 anys)           34,35 €          35,45 € 
Juvenil (de 16 a 25 anys)            57,30 €            59,15 € 
Gent gran (més de 60 anys) i pensionistes            34,35 €             35,45 € 
Persones amb discapacitat***            34,35 €              35,45 € 
* Caldrà presentar una fotocòpia del Llibre de família o un certificat d'inscripció 
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al Registre municipal d'unions civils 
** Fills d'abonats. Caldrà presentar una fotocòpia del Llibre de família 
*** Caldrà acreditar la discapacitat, que haurà de ser reconeguda per la 
Generalitat de Catalunya amb un grau igual o superior al 33% 
 
QUOTES D'ABONAMENTS GENERALS  

Preu actual 
any 2011 

Preu proposat 
any 2012 

Adults (de 26 a 59 anys)           38,90 €              40,15 € 
Quota familiar (els 2 membres de la parella)*            72,55 €              74,85 € 
Familiar infantil (fill de 0 a 5 anys)** exempt exempt 
Familiar infantil (fill de 6 a 15 anys)**            18,45 €              19,05 € 
Familiar juvenil (fill de 16 a 25 anys)**         28,65 €              29,55 € 
Infantil (de 6 a 15 anys) 24,15 € 24,90 € 
Juvenil (de 16 a 25 anys) 31,00 € 32,00 € 
Gent gran (més de 60 anys) i pensionistes 24,15 € 24,90 € 
Persones amb discapacitat*** 24,15 € 24,90 € 
 
ENTRADES PUNTUALS 

Preu actual 
any 2011 

Preu proposat 
any 2012 

Adults  7,15 €  7,40 € 
Infantil (de 6 a 15 anys)  4,85 €  5,00 € 
Jove (de 16 a 25 anys)  6,00 €  6,20 € 
Gent gran (més de 60 anys) i pensionistes  4,85 €  5,00 € 
 
 
5. RESOLUCIÓ, SI S’ESCAU, DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES A LA 
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’ANY 
2012 I SEGÜENTS, I APROVACIÓ DEFINITIVA D’AQUESTES. 
 
El Sr. alcalde explica que en la sessió plenària del passat 7 de novembre es va 
aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances fiscals per a 2012. En 
el transcurs del període d’exposició pública de l’expedient s’han presentat 
al·legacions per part dels grups municipals de la CUP i d’ICV. Avui es porta al Ple 
una proposta per resoldre aquestes al·legacions i aprovar definitivament les 
Ordenances fiscals. El Sr. Bueno explicarà en quin sentit es proposa resoldre les 
al·legacions, però dono primer la paraula –diu- als grups municipals per a que 
expliquin els seus raonaments. 
 
La Sra. Montes diu que el grup municipal d’ICV va votar a favor de l’aprovació 
provisional de les Ordenances fiscals de 2012 per no paralitzar l’economia del 
municipi. Revisades de nou les Ordenances –diu- observem que en la taxa per la 
recollida d’escombraries es contemplen unes bonificacions per a jubilats, 
pensionistes i aturats que perceben el salari mínim interprofessional, 
bonificacions que no es preveuen en l’Impost sobre béns immobles. Nosaltres 
hem demanat que s’incorpori una bonificació del 10% l’IBI per a aquests 
mateixos col·lectius, percentatge que s’incrementaria progressivament en funció 
del número de persones que formen l’àmbit familiar. Pel que sembla, la llei no 
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permet aquest tipus de bonificació en un tribut local. No em sembla just, però és 
així... D’altra banda, també hem presentat una al·legació per demanar que els 
pagaments de les taxes i els tributs es puguin fraccionar de forma mensual per 
facilitar el desembors a les famílies més necessitades.  
 
El Sr. Bueno indica que la primera al·legació presentada pel grup municipal d’ICV 
no pot ser acceptada perquè la llei no permet aplicar bonificacions de l’IBI que 
no estiguin especialment previstes per la pròpia llei. La nostra voluntat –diu- 
seria una altra, però la realitat legal és aquesta, i no podem dir altra cosa. En 
relació a la segona al·legació, el fraccionament mensual dels pagaments, cal dir 
que aquesta pràctica ja es venia fent a l’Ajuntament quan un ciutadà ho 
demanava. Des de la Intervenció municipal s’ha cregut oportú incorporar-ho a 
les Ordenances fiscals, i no només per a uns determinats supòsits com 
demanava ICV, sinó per a tothom que tingui la necessitat de fraccionar els 
impostos i ho demani. D’altra banda, aprofito per comentar que en el calendari 
fiscal de 2012 s’ha previst que els pagaments més importants (l’IBI i les 
escombraries) es puguin fer en dos parts, al juny i al novembre, de manera 
automàtica per a tothom. I en el cas que algú vulgui demanar el fraccionament 
mensual ho podrà fer també sense problemes. 
 
A continuació pren la paraula el Sr. Masferrer i diu que el grup municipal de la 
CUP veu amb bons ulls les al·legacions presentades pel grup d’ICV. Si, com s’ha 
dit, seria il·legal aplicar les bonificacions de l’IBI que s’han proposat és perquè 
estem sotmesos a les lleis de l’Estat espanyol, en concret a la Llei reguladora de 
les hisendes locals, que ens impedeix tenir uns impostos i unes taxes 
redistributives. Davant d’aquest fet -diu-, podem quedar-nos de braços plegats o 
podem buscar la manera de posar en pràctica aquestes bonificacions per la via 
de les subvencions. Volem demanar, doncs, a l’equip de govern que estudiï 
aquesta possibilitat. El grup municipal de la CUP ho havia proposat en anys 
anteriors i ara es suma a la petició d’ICV.  
 
A partir d’aquí, explicaré el contingut de les nostres al·legacions. El grup 
municipal de la CUP –diu- es va abstenir en la votació provisional de les 
Ordenances fiscals de 2012 perquè no disposem encara del pressupost municipal 
de l’any que ve. Enteníem que votar a favor de les Ordenances fiscals, amb la 
seva previsió d’ingressos, sense saber les necessitats reals que tindrà 
l’Ajuntament al 2012 seria votar a cegues, sobretot en un moment en què les 
transferències d’altres administracions són imprevisibles. Dic això perquè en les 
nostres al·legacions no ens hem expressant, per exemple, contra el tipus d’IBI 
perquè això significaria un canvi substancial de les Ordenances fiscals, que 
requeriria l’inici d’un nou període d’exposició pública de l’expedient i faria 
impossible la seva entrada en vigor al 2012 per una qüestió de temps.  
 
Les al·legacions que hem presentat són quatre. La primera és per limitar la 
bonificació de l’IBI a les famílies nombroses en funció de la renda familiar i no 
només pel valor cadastral de l’immoble. La segona és sobre el ja famós 
increment del 50% de l’IBI dels habitatges desocupats. Sabem que aquest 
concepte es va incloure fa 5 ò 6 anys al text de les Ordenances fiscals, i el que 
demanem és que s’apliqui d’una vegada per totes. La tercera al·legació està 
relacionada amb les bonificacions potestatives de l’Impost sobre les activitats 



 16

econòmiques que preveu la Llei d’hisendes locals. Entenem que, des del moment 
en que l’IAE només el paguen les empreses que facturen més d’1 milió d’euros 
anuals, no han de tenir bonificacions perquè qui paga aquest impost és perquè el 
pot pagar. I la quarta al·legació és en relació a la taxa per estacionament en 
zona blava. La proposta inicial de l’equip de govern, amb un argument que no 
acabàvem d’entendre, proposava augmentar el preu de la primera franja horària 
per, deien, agilitzar la mobilitat. Després de parlar-ne, vam arribar a la conclusió 
que potser causaria l’efecte contrari. La proposta de la CUP és que els primers 
30 minuts d’estacionament en zona blava siguin gratuïts per a tots aquells que 
paguen l’impost de circulació a Sant Celoni, per a que hi pugui haver una rotació 
ràpida de vehicles i facilitar d’aquesta manera la mobilitat. La resta de trams 
horaris es quedaria igual, però l’anul·lació de denúncia augmentaria un 20%. 
Aquestes són, a grans trets, les nostres al·legacions. 
 
Pren la paraula el Sr. Bueno i explica que, respecte de la primera al·legació del 
grup municipal de la CUP, l’equip de govern ha considerat adequat modificar el 
barem de bonificació de l’IBI a les famílies nombroses en funció de la seva renda 
familiar, excloent de la bonificació les famílies amb rendes altes. Val a dir que 
l’any passat les famílies nombroses que van demanar aquesta bonificació van ser 
entre 70 i 80, és a dir, que no constitueixen un volum important. Pel que fa a la 
segona al·legació –diu-, també hem acceptat la supressió de les dues 
bonificacions potestatives de l’IAE que teníem fins ara: la bonificació per a les 
empreses que disposessin de sistemes de cogeneració (abans només era una i 
ara no n’hi ha cap amb aquest sistema) i la bonificació per a les empreses que 
ampliessin un 5% la seva plantilla (mai cap empresa l’ha demanada). L’aplicació 
d’aquestes bonificacions ha sigut mínima i, per tant, la seva supressió tindrà 
escassa repercussió. D’altra banda, respecte de la tercera al·legació, les 
Ordenances fiscals ja contemplen des de fa uns anys l’increment del 50% de 
l’IBI als habitatges desocupats, però cal consultar la viabilitat de la seva aplicació 
per evitar conflictes jurídics. Finalment, en relació a la taxa per estacionament 
en zona blava, hem canviat el nostre parer després de parlar amb el grup 
municipal de la CUP i als efectes d’incentivar la mobilitat dels vehicles. Però, com 
es diu a l’expedient, fins l’1 d’abril no s’implantarà la gratuïtat dels primers 30 
minuts d’estacionament per als vehicles que paguen l’impost de circulació a Sant 
Celoni ja que es necessita un marge de temps per veure quin és el mecanisme 
més factible i amb el menor cost per aplicar aquesta proposta. 
 
Pren la paraula el Sr. Garcia Sala i diu que, en opinió del grup municipal de CiU, 
ens trobem novament davant d’una decisió que s’ha de prendre amb urgència, 
com moltes de les que s’han adoptat en els últims temps (la modificació de 
crèdit, per exemple). La convocatòria d’aquest Ple extraordinari i urgent –diu- 
ens ha arribat fa escassament dos dies. I probablement passi el mateix amb el 
pressupost municipal de 2012, del que fa tres setmanes ens vàreu donar diversa 
documentació, però que encara no tenim l’expedient complet. No ens estranyaria 
que s’acabés tramitant per la via d’urgència com està passant avui... En els 
moments actuals tothom està d’acord que en matèria econòmica s’ha de ser 
especialment rigorós i assenyat. Tots ho diem, però no ho fem... Sovint em 
trobo a vegades en aquest Consistori amb coses que no estic acostumat a veure 
en la meva experiència professional. Per això, sóc pessimista amb la forma com 
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es tracten les coses i, sobretot, amb els resultats que n’obtindran els ciutadans 
de Sant Celoni.  
 
Entrant en el fons de l’assumpte, considerem que s’han acceptat diverses 
al·legacions sense valorar quin serà el seu impacte econòmic. Per exemple, és el 
cas de la taxa per estacionament en zona blava o la supressió de les 
bonificacions de l’IAE, de cara a incentivar la inversió empresarial. També ens 
sorprèn que ara s’admetin al·legacions que van en contra de propostes que el 
propi grup socialista va fer en el seu moment. És el cas de les bonificacions de 
l’IAE, que es van incorporar a les Ordenances fiscals l’any 2007 a proposta del 
PSC, en un moment de bonança econòmica. No entenem com ara que la situació 
és totalment inversa i que ens cal incentivar l’economia municipal, s’accepti de 
suprimir una bonificació que, malgrat que no s’ha demanat mai, podria afavorir 
la implantació d’empreses al nostre territori i la conseqüent generació de llocs de 
treball. La sensació que tenim és que totes les al·legacions que proposi la CUP 
seran acceptades per l’equip de govern... Nosaltres votarem en contra de la 
proposta que es porta avui al Ple. No compartíem les Ordenances fiscals que es 
van portar al Ple per a la seva aprovació provisional pel mateix motiu que la 
resta de grups, perquè no sabíem si servirien per finançar correctament 
l’Ajuntament l’any 2012; ni tampoc les aprovarem definitivament perquè no 
sabem quin impacte tindran les al·legacions que es proposa acceptar i perquè no 
s’explica com es compensarà la pèrdua d’ingressos associada. El que veiem és 
que haurem de reduir diners del proper pressupost municipal... Aquest és el 
nostre punt de vista. 
 
Intervé de nou el Sr. Bueno per fer algunes puntualitzacions. En primer lloc –
diu-, en el Ple de 7 de novembre ja es va dir que aquell era l’últim dia que es 
podien modificar les Ordenances fiscals per a que poguessin ser vigents al 2012.  
El grup municipal de la CUP va presentar les seves al·legacions el dia 2 de 
desembre i el grup municipal d’ICV no les va presentar fins ahir mateix, últim dia 
del termini d’exposició pública de l’expedient. El Ple d’avui s’ha convocat 
immediatament per tenir temps de publicar les noves Ordenances fiscals al 
Butlletí oficial de la província. Tots coneixíem aquests terminis i considero que no 
podem parlar d’improvisació.  
 
Respecte de l’impacte econòmic de la modificació de les Ordenances fiscals per a 
2012 sabem, per exemple, que en el cas de l’IAE, zona 2, passarem d’ingressar 
els 121.000 € d’enguany a 138.000 € l’any vinent. I, pel que fa a les 
bonificacions sobre aquest impost, cal recordar que durant l’actual exercici cap 
empresa ha demanat la bonificació per increment de plantilla i que l’única 
indústria que podia acollir-se a la bonificació per disposar d’un sistema de 
cogeneració ja no el té. Per tant, la supressió d’aquestes bonificacions tindrà un 
impacte mínim. Per això hem considerat adequada la seva eliminació. 
  
El Sr. Masferrer diu que els regidors de la CUP han fet els seus números perquè 
no acostumen a formular propostes sense conèixer abans la seva repercussió 
econòmica. Respecte del que deixarem de recaptar –diu- jo us asseguro que, si 
s’apliquen les quatre al·legacions que hem presentat, l’Ajuntament de Sant 
Celoni ingressarà uns 50.000 €/anuals més. Tres de les quatre propostes van en 
la línia d’obtenir una major recaptació. Només la proposta referida a 
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l’estacionament en zona blava va en el sentit contrari. Si no recordo malament, 
em sembla que els ingressos totals que es recapten per la zona blava són uns 
70.000 € anuals. Hem calculat que amb la nostra proposta la recaptació es 
reduirà entre un 20 i un 30%. Però, per contra, si s’aplica l’increment del 50% 
de l’IBI als habitatges desocupats hem calculat un increment dels ingressos de 
80.000 €. En definitiva, de l’aplicació de totes les mesures que hem proposat 
n’obtindrem uns ingressos extres d’uns 50.000 € per aplicar, per exemple, a 
polítiques socials o educatives.  
 
Intervé el Sr. Garcia Sala i diu que sempre ens esperem a l’últim dia per aprovar 
les coses. Apurem els terminis fins al final... Nosaltres –diu- també hem fet els 
nostres càlculs i la conclusió a què arribem és que tot són estimacions que no es 
poden, ni molt menys, comprovar. Segons el regidor d’Economia, l’impacte de la 
supressió de les bonificacions de l’IAE és realment mínim, però nosaltres 
entenem que no hem d’eliminar cap bonificació que pugui representar un estímul 
per a l’economia local.  
  
El Sr. Masferrer demana al Sr. Garcia Sala que li aclareixi si vol o no que es facin 
previsions econòmiques. Primer es queixa –diu- de que no les fem i després es 
queixa de que les fem. El que no pot fer és criticar que no es fan números i 
després, quan se li expliquen, dir que és una simple previsió. És clar que és una 
previsió, no tenim una màquina del temps... Òbviament, les previsions no són  
veritats absolutes, però jo us asseguro que si s’apliquen les quatre al·legacions 
que hem proposat (incloent l’augment del 50% de l’IBI dels pisos buits) els 
ingressos municipals augmentaran. 
 
Intervé el Sr. Deulofeu per fer algunes puntualitzacions. El grup municipal de la 
CUP –diu- ha presentat una al·legació referida a l’increment del 50% de l’IBI dels 
habitatges desocupats per ressaltar políticament aquest tema i per forçar l’equip 
de govern a la seva aplicació. Però, en realitat és una proposta que ja està 
aprovada i que consta a les Ordenances fiscals des de l’any 2003. El que 
realment estan demanant és l’aplicació pràctica d’aquest recàrrec.  
 
Com ja vam comentar amb motiu de l’aprovació provisional de les Ordenances 
fiscals, anem amb el temps molt just perquè aquell Ple es va convocar el dia 7 
de novembre. Si s’hagués convocat a finals d’octubre, no tindríem ara aquest 
problema de terminis i no hauríem d’anar a corre-cuita.  
 
Entrant en el fons de la qüestió –continua el Sr. Deulofeu- veiem en aquest tema 
un canvi de criteris que ens preocupa. Per exemple, l’increment de l’IBI per 
sobre de l’IPC es va decidir dos o tres dies abans del Ple de 7 de novembre, amb 
posterioritat a la Comissió informativa. I estem parlant d’un augment prou 
important: un 6,2%. No creiem que aquesta forma de gestionar i de fer les coses 
sigui la més adequada. A això li hem d’afegir la forma com s’estan tractant 
alguns temes prou importants, com l’ús dels recursos procedents del romanent 
de tresoreria en la modificació de crèdit, per ajustar el pressupost d’aquest any. 
Nosaltres entenem que serien necessàries altres actuacions abans d’utilitzar 
aquests recursos, com ja vam discutir en el seu moment. 
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El plantejament que s’està fent del pressupost de 2012 em recorda una mica el 
que va passar fa 5 ò 6 anys, quan l’equip de govern socialista ens va presentar 
també un pressupost (semblava que amb molta antelació...), però amb 
informació molt parcial. De la mateixa manera, fa algunes setmanes que ens van 
donar una primera documentació del pressupost de l’any vinent, també 
incompleta, en què els ingressos no estan detallats, i ara hem d’anar demanant 
que ens vagin passant més informació. Disposem de la informació inicial des de 
fa algunes setmanes, però en aquests moments l’expedient complet encara no el 
tenim, que és el que aniria bé per començar a treballar. La crisi ens posa a 
tothom (ciutadans, empreses, administracions) en una situació complicada i 
segurament significarà un canvi de model en molts aspectes. Pot ser també una 
oportunitat per revisar allò que s’està fent i per replantejar moltes coses de zero, 
marcant-nos nous objectius clars sobre allò que volem prioritzar de veritat. Cal 
ara més que mai una reflexió col·lectiva de tots els grups polítics municipals per 
mirar de posar-nos d’acord en molts temes (que segur que som capaços de fer-
ho en més coses de les que a vegades ens pot semblar). Aquesta és una 
oportunitat que ens brinda la crisi, tot i els molts aspectes negatius que 
comporta. Per això, des del grup municipal de CiU volem posar sobre la taula la 
necessitat d’un pacte col·lectiu de tots els grups polítics locals en relació al 
pressupost de 2012. L’equip de govern pot fer dues coses: negociar partit per 
partit, buscant l’acord amb qui s’avingui millor amb la seva proposta, o  
asseure’ns tots plegats per marcar col·lectivament els grans eixos estratègics de 
la política municipal en aquest temps de crisi. Considero que els acords 
col·lectius de tots els grups ens donen més força com a municipi. I em sembla 
que la forma com s’ha començat a negociar el pressupost i la informació parcial 
que hem rebut (almenys el nostre grup...) no són la manera més adequada 
d’abordar aquests moments de dificultat. Ens posem, doncs, a disposició de la 
resta de grups municipals per si en els propers dies us voleu asseure d’una 
manera tranquil·la, per mirar de marcar-nos tots plegats quins han de ser els 
objectius i les prioritats de l’Ajuntament en aquest temps de dificultats i, a partir 
d’aquí, intentar tancar un pressupost que marcarà el futur de Sant Celoni a mig 
termini. 
  
El Sr. alcalde diu que s’ha passat la mateixa informació del pressupost de 2012 a 
tots els grups i que és la primera vegada que s’ha donat tota la documentació de 
què disposa l’equip de govern. Altra cosa és que es continua treballant per 
disposar de més dades i tenir una perspectiva més àmplia de la situació, que per 
desgràcia és realment difícil. Al llarg d’aquest 2011 –diu- tot han estat notícies 
negatives en quan a reducció de les aportacions econòmiques d’altres 
administracions. Recordem els casos de l’Escola de música (amb un 23% menys 
de subvenció), l’Escola bressol (un 11% menys) i el Fons català de cooperació 
(un 13% menys). Dia a dia anem tenint sotragades d’aquest tipus. S’ha de 
recordar que aquest 2011 hem estat funcionant amb el pressupost prorrogat de 
2010, quan hagués sigut molt millor disposar d’un pressupost adequat a les 
circumstàncies, que inclogués mesures per lluitar contra la crisi, que s’haurien 
d’haver començat a aplicar des de començament d’any. Això ha fet que moltes 
àrees hagin necessitat que s’injectin diners procedents del romanent de 
tresoreria per poder arribar a final d’any. La qüestió és que tancarem el 
pressupost de 2011 molt malament perquè en el seu moment no es va actuar 
com calia. 
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Segurament avui s’aprovaran definitivament les Ordenances fiscals de 2012. La 
majoria d’anys s’han aprovat entre el 15 i el 20 de desembre (ho podem 
comprovar si revisem les actes de les sessions). D’altra banda, hem de buscar la 
fórmula per a que el pressupost de 2012 sigui realment l’eina que reflecteixi les 
qüestions que volem prioritzar tots els grups municipals (educació, serveis 
socials...). Això significa que haurem de fer un esforç per revisar el funcionament 
de totes les àrees i serveis municipals i mirar de deduir el pressupost de tot allò 
que no es consideri bàsic i imprescindible. L’esborrany de pressupost que s’ha 
passat als grups va en aquesta línia. Sense reduir determinades despeses és 
impossible que ens quadrin els números. Hem de tenir en compte que l’any 2012 
haurem de pagar 800.000 € més que al 2010 en préstecs bancaris (entre 
amortització i interessos). En definitiva, la situació és complexa i complicada 
perquè, per contra, rebrem menys aportacions econòmiques d’altres 
administracions (del Govern de l’Estat, de la Diputació provincial, de la 
Generalitat de Catalunya...). Em brindo a asseure’ns per parlar del pressupost de 
2012, després d’aquest primer esborrany que s’ha passat als grups, per mirar de 
quadrar un any que es presenta molt difícil. Hem plantejat unes Ordenances 
fiscals amb un increment d’impostos mesurat, que ens ha de permetre mantenir 
els serveis municipals bàsics. Nosaltres creiem que hi serveis que no es poden 
retallar i volem ser optimistes per arribar a un acord conjunt (o de la majoria de 
grups) per fer possible aquest pressupost.  
 
Intervé de nou el Sr. Masferrer i, responent a l’oferiment del Sr. Deulofeu, diu 
que el grup municipal de la CUP sempre ha estat receptiu a qualsevol proposta 
per parlar sobre un tema determinat. No tenim cap problema –diu- en debatre i 
intentar posar-nos d’acord en un tema tan crucial com és el pressupost 
municipal. Des de la CUP estem totalment oberts a l’oferta que se’ns acaba de 
fer. 
  
Pren la paraula la Sra. Montes i diu que li sembla bàsic l’oferiment del Sr. 
Deulofeu de posar-nos d’acord en el tema del pressupost de 2012 en aquests 
moments de greu crisi econòmica. De tota manera, en els sis mesos que porto 
de regidora –diu- em dóna la impressió de que tot són bones paraules, però a 
l’hora de la veritat del que es tracta és de veure qui arriba primer, com en una 
carrera... Sembla com si no hi hagués un interès comú a l’hora de definir les 
línies estratègiques de l’Ajuntament. També voldria comentar que, en opinió del 
nostre grup, el criteri econòmic és molt important, però també s’ha d’actuar amb 
una mica de lògica, encara que això signifiqui anar en contra de l’economia. No 
podem deixar d’afavorir les persones més febles i la gent que més està patint. 
Estic d’acord en trobar-nos al mes de gener, quan més aviat millor. 
 
El Sr. alcalde diu que la idea de l’equip de govern és fer una reunió conjunta 
amb els grups municipals per començar a debatre tots els temes que tenim 
sobre la taula. Hi ha qüestions que no es poden dilatar gaire més... Des de 
l’equip de govern us volem plantejar les mesures d’estalvi que estem estudiant. 
Cada mes que deixem passar sense posar-les en pràctica significa una despesa 
major que dificultarà encara més quadrar el pressupost a final de l’any vinent. La 
situació és realment delicada.   
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El Sr. Deulofeu considera molt important, a nivell polític i estratègic, definir en el 
pressupost aquells serveis municipals que considerem fonamentals i que volem 
prioritzar. Les mesures d’estalvi que ha comentat el Sr. alcalde formen part de 
l’eficiència en la gestió municipal i s’han de fer amb independència del debat que 
puguem mantenir els grups polítics. En la primera reunió –diu- haurem de 
marcar com estructurem les prioritats i segur que del debat col·lectiu trobem 
elements comuns a tots els grups. Només ens cal la voluntat d’arribar a acords. 
Nosaltres hi estem disposats i la resta de grups també us heu manifestat en 
aquest sentit. Bé que ens vam posar d’acord tots els grups, per exemple, en 
defensar el model educatiu 3-16 com el millor per a Sant Celoni, cosa que ens ha 
donat força com a municipi davant altres Administracions. La nostra intenció és 
que d’una manera oberta i no partidista, Sant Celoni pugui tirar endavant en uns 
moments difícils com els actuals, dels que tots n’hem de ser conscients. 
Nosaltres creiem que entre tots podem tancar acords més positius dels que 
probablement tindríem amb negociacions partit per partit. 
 
El Sr. alcalde diu que, en resum, la proposta és fer una primera reunió a 
principis de gener per acostar postures a l’hora de definir els serveis que uns i 
altres considerem prioritaris. Ara caldria votar la proposta de resolució de les 
al·legacions a les Ordenances fiscals i la seva aprovació definitiva. 
  
Intervé novament el Sr. Masferrer per explicar breument el sentit del vot dels 
regidors de la CUP. El nostre grup –diu- no subscriu les Ordenances fiscals 
presentades per l’equip de govern perquè sense disposar del pressupost 
municipal de 2012 no podem valorar l’adequació dels ingressos a les despeses. 
Sí que estem d’acord, però, amb la resolució de les al·legacions perquè s’han 
estimat totes les que hem presentat des de la CUP. Per tant, el nostre vot a la 
resolució de les al·legacions serà favorable, sense que això signifiqui que 
subscrivim la totalitat de les Ordenances fiscals. 
 
Intervé el Sr. Deulofeu i diu que el grup municipal de CiU va votar en contra de 
l’aprovació provisional de les Ordenances fiscals en el Ple de 7 de novembre, i ja 
va explicar els motius d’aquell vot. Avui –diu- el nostre vot també serà contrari a 
la resolució de les al·legacions i a l’aprovació definitiva de les Ordenances fiscals. 
Amb alguna de les al·legacions presentades hi podem estar d’acord, tot i els 
dubtes que ens genera, per exemple, la taxa per estacionament en zona blava 
pel que fa al càlcul econòmic i a la seva eficiència. També estem d’acord en el 
fraccionament del pagament dels impostos. Però no compartim la retirada de les 
bonificacions de l’IAE perquè, tot i no tenir un impacte econòmic real, podrien 
ser un incentiu per a alguna empresa. Ens sembla incoherent que el grup 
socialista accepti retirar allò que ell mateix havia proposat pocs anys abans. Per 
totes aquestes raons, votarem en contra malgrat que en alguna cosa hi 
poguéssim estar d’acord. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que  
 
En data 7 de novembre de 2011 el Ple de la corporació va aprovar 
provisionalment la modificació de diverses Ordenances fiscals municipals, de 
cara a la seva entrada en vigor l’any 2012.  
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Els acords provisionals, juntament amb l’expedient de què porten causa, van ser 
exposats al públic mitjançant anuncis inserits al Butlletí oficial de la província de 
Barcelona de 14 de novembre de 2011, al diari "El Periòdic de Catalunya" de 9 
de novembre de 2011 i al tauler d’anuncis de la Corporació. 
 
Durant el termini d’exposició pública s’han presentat els escrits d'al·legacions 
següents: 
 
-  Al·legació presentada pel Sr. Gerard Masferrer Marfil, actuant en la seva 
qualitat de regidor de la Candidatura d'Unitat Popular de Sant Celoni, amb 
registre d'entrada número 12.492, de data 2 de desembre de 2011. 
 
- Al·legació presentada per la Sra. M. Carmen Montes Azcutia, regidora d’ICV-
EUiA-EPM de l’Ajuntament de Sant Celoni, amb registre d’entrada número 
12.960, de data 21 de desembre de 2011. 
 
De conformitat amb l’article 17 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, és 
preceptiva la resolució de les al·legacions formulades. 
 
Segons informe emès per l'interventor accidental en data 21 de desembre de 
2011, totes les al·legacions presentades per la Candidatura d’Unitat Popular són 
admissibles atès que s’adeqüen a la normativa tributària, però cap d’elles és 
d'obligatòria acceptació per tractar-se de modificacions en el percentatge 
d'augment d'impostos i taxes i de la nova redacció de bonificacions tributàries de 
caràcter potestatiu.  
 
En concret, s’accepten les al·legacions relatives a la modificació del límit de 
renda per accedir a la bonificació per a famílies nombroses a l’IBI i a l’eliminació 
de les bonificacions potestatives establertes a l’IAE. En el cas de la modificació 
de les tarifes de la zona blava, s’accepta parcialment atès que la dificultat 
d’implementar el sistema fa aconsellable ajornar la seva entrada en vigor fins el 
dia 1 d’abril de 2012. Per últim, en quant a l’aplicació del 50% de l’increment de 
l’IBI als habitatges desocupats, l’article 7.4 de l’Ordenança fiscal reguladora de 
l’impost ja el té establert per aquells immobles d’ús residencial que es trobin 
desocupats amb caràcter permanent, si compleixen les condicions que es 
determinin reglamentàriament. 
 
L’interventor informa desfavorablement la bonificació de la quota tributària de 
l’IBI per a jubilats, pensionistes, aturats i persones sota el barem de renda que 
s’especifica, que es proposa a l’al·legació presentada pel grup municipal d’ICV-
EUiA-EPM, ja que aquesta bonificació no està prevista al Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, que estableix en el seu article 9 que no es podran reconèixer 
altres beneficis fiscals als tributs locals que els expressament previstos en les 
normes amb rang de llei o els derivats de l’aplicació de tractats internacionals. 
 
Per les raons anteriorment esmentades, a proposta del regidor d’Economia, per 
10 vots a favor de les senyores Miracle, De la Encarnación, Coll i Montes i dels 
senyors Castaño, Arenas, Bueno, Tardy, Corpas i Masferrer, i 7 vots en contra de 
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les senyores Costa i Lechuga i dels senyors Deulofeu, Garcia Ramírez, Negre, 
Perapoch i Garcia Sala, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Resoldre les al·legacions formulades pel Sr. Gerard Masferrer Marfil, actuant 
en la seva qualitat de regidor de la Candidatura d'Unitat Popular de Sant Celoni, 
a l’aprovació inicial de la modificació de diverses Ordenances fiscals que han 
d’entrar en vigor el dia 1 de gener de 2012, en el sentit d'estimar-les 
parcialment, restant l'acord d'aprovació inicial modificat en el sentit següent: 
 

1. Ordenança fiscal número 1, reguladora de l’Impost sobre Béns 
Immobles: es modifiquen els articles 5.4 i 5.5 que contemplen la 
bonificació de l’IBI per a famílies nombroses, en el sentit d’excloure de la 
bonificació les famílies amb rendes altes. S’entén com a família nombrosa 
amb renda alta tota aquella en la que la suma de les bases imposables de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques corresponents als seus 
membres excedeixi dels 35.000,00 €. Aquesta quantitat s’ha d’incrementar 
en 13.500,00 € per cada fill que excedeix del nombre de fills que la 
legislació vigent exigeix com a mínim per a que una família tingui la 
consideració de nombrosa. 
 
2. S’eliminen les bonificacions postestatives establertes als articles 5.1, 5.4 
i 5.5 de l’Ordenança fiscal número 2, reguladora de l’Impost sobre 
Activitats Econòmiques. 
 
3. Es modifica l’article 6 de l’Ordenança fiscal número 13, reguladora de la 
taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies 
públiques municipals, amb vigència a partir del dia 1 d’abril de 2012, que 
passa a tenir el següent redactat: 
 
Article 6. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en 
la tarifa continguda en l'apartat següent. 
 
Per als supòsits d'estacionament de vehicles de durada limitada, 
           
Estacionament d'un vehicle per mitja hora (vehicles que contribueixen a Sant Celoni)...... 0,00 € 
Estacionament d'un vehicle per mitja hora (vehicles que no contribueixen a Sant Celoni).. 0,30 € 
Estacionament d'un vehicle per una hora...................................................................  1,00 € 
Estacionament d'un vehicle per una hora i mitja.......................................................... 2,00 € 
Excés sobre el temps màxim autoritzat o pagat segons tiquet....................................... 6,00 € 
 

2. Resoldre les al·legacions formulades per la Sra. M. Carmen Montes Azcutia, 
regidora d’ICV-EUiA-EPM de l’Ajuntament de Sant Celoni, a l’aprovació inicial de 
la modificació de diverses Ordenances fiscals que han d’entrar en vigor el dia 1 
de gener de 2012 en el següent sentit: 

 
1. Desestimar la proposta de modificació de l’Impost sobre Béns Immobles 
en el sentit d’introduir una bonificació de la quota tributària per a jubilats, 
pensionistes, aturats i persones sota el barem de renda que s’especifica. 
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2. Estimar la segona al·legació, en el sentit de modificar l’Ordenança fiscal 
número 1, reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles, introduint 
l’apartat 3 a l’article 12 “Règim d’ingrés”, amb el següent redactat: Prèvia 
petició de l’interessat, es podrà fraccionar en terminis mensuals el rebut de 
l’Impost sobre Béns Immobles d’acord amb el procediment establert a 
l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret 
públic municipals i al Reglament general de recaptació. 

 
3. Elevar a definitius, en la seva dicció literal i que es donen com a reproduïts, 
els acords d’aprovació provisional de modificació de les Ordenances fiscals per al 
2012 i següents, adoptats pel Ple de la Corporació en sessió de 7 de novembre 
de 2011, incorporant les al·legacions presentades pel grup municipal de la CUP i 
d’ICV-EUiA-EPM que han estat aprovades en els dos punts anteriors, les quals 
resten integrades en el redactat definitiu de la modificació de les Ordenances 
fiscals per a 2012, que figura adjunt a la present proposta, formant part 
integrant de la mateixa. 
 
4. Aprovar definitivament l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació 
dels ingressos de dret públic municipals, el text de la quals és coincident amb el 
model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí oficial de la 
província de Barcelona de 29 de setembre de 2011. 
 
5. Publicar al Butlletí oficial de la província de Barcelona el text íntegre de les 
modificacions definitivament aprovades, les quals entraran en vigor el dia 1 de 
gener de 2012, un cop hagin estat publicades. 
 
6. Habilitar el Sr. alcalde o persona en qui delegui per a que pugui signar quanta 
documentació sigui procedent per a l’efectivitat dels acords presos.  
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22:25 hores i 
s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en dono fe. 

 
 
L’alcalde          El secretari 

   Joan Castaño Augé                   Ramon Oriol Grau 


