ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
DEL DIA 27 DE SETEMBRE DE 2012

Identificació de la sessió:
Data: 27 de setembre de 2012
Inici: 21:10 hores
Fi: 23:59 hores
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni
Caràcter de la sessió: ordinària
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
Dolors Lechuga Garcia
Marià Perapoch Valls
Josep Maria Garcia Sala
Daniel Corpas Cullet
Gerard Masferrer Marfil
Maria Carmen Montes Azcutia

Secretari:
Interventor:

Ramon Oriol Grau
Joan Muntal Tarragó

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

Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió plenària de 26.06.2012.
Ratificació, si s’escau, de la dissolució del Consorci de Turisme del Vallès
Oriental i aprovació de la quota de liquidació.
Ratificació, si s’escau, de l’acord de la Junta de Govern Local de 26.07.2012
de modificació de les tarifes de subministrament d’aigua potable.
Aprovació, si s’escau, de la proposta de festes de caràcter local de Sant
Celoni i la Batllòria per a l’any 2013.
Aprovació, si s’escau, de l’addenda primera al conveni signat en data
11.04.2012 entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de
Sant Celoni, relatiu a la cessió d’un habitatge.
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6.

Aprovació, si s’escau, del Compte General del la Corporació corresponent a
l’exercici de 2011.
7. Aprovació, si s’escau, del complement de les prestacions del personal
funcionari i laboral al servei de la Corporació, en situació d’incapacitat
temporal.
8. Autorització, si s’escau, de la cessió del contracte de gestió del servei del
Complex esportiu municipal Sot de les Granotes: piscina coberta i sales
annexes.
9. Modificació, si s’escau, dels preus públics del servei del Complex esportiu
municipal Sot de les granotes: piscina coberta i sales annexes.
10. Aprovació, si s’escau, de la moció per suspendre cautelarment la liquidació
de les plusvàlues als afectats en processos de desnonament d’habitatges de
primera residència.
11. Informació de les resolucions dictades per l'Alcaldia i pel regidor de
Seguretat Ciutadana en els mesos de juliol i agost de 2012.
12. 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 la Sra. Marga Gener Sánchez i llegeix el manifest que han
acordat conjuntament el Comitè d’empresa i la Junta de personal, en relació a
l’aplicació de la jornada setmanal de 37,5 hores als treballadors públics. Com a
representants de les treballadores i els treballadors de l’Ajuntament de Sant
Celoni –diu- no pactarem cap acord que suposi pèrdua de drets i/o de poder
adquisitiu. El text diu així:
<< El Comitè d’empresa i la Junta de personal, en reunió plenària de 18 de
setembre de 2012, acorden no vulnerar el Conveni col·lectiu ni l’Acord de
funcionaris vigents en matèria de jornada laboral i, per tant, els dos òrgans
decideixen no acceptar la proposta presentada per l’empresa respecte l’aplicació
de la les 37,5 h setmanals, pels següents motius:
La facultat de suspensió de pactes i acords previstos en la disposició addicional
71a de la Llei de pressupostos generals de l’Estat (LPGE) de 2012 no implica de
cap manera que la data d’entrada en vigor de l’aplicació de les 37,5 hores
setmanals sigui l’1 de juliol de 2012, ja que per ser efectiva s’han de respectar
les previsions dels articles 37.1.m i 47 de l’Estatut bàsic dels treballadors públics
(EBEP), que no han estat modificats ni derogats per la LPGE.
En aquest sentit, es conclou que el calendari laboral, l’horari i la jornada de
treball són matèries objecte de negociació, que a dia d’avui estan emparades.
Per tant, atès que el calendari laboral es va pactar, entenem que no hi ha causa
per a l’aplicació de l’ampliació proposada.
És a la mesa de negociació on s’acorden les condicions bàsiques dels treballadors
i, per tant, cal mantenir aquesta negociació amb els representants sindicals.
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Les LPGE són lleis especials i, per això, de conformitat amb l’article 134.3 i 4 de
la Constitució, la seva vigència té caràcter temporal i queda limitada a cada
exercici pressupostari, llevat que la pròpia llei digui el contrari.
Demanem, doncs, la suspensió cautelar de l’aplicació de la jornada laboral de
37,5 hores setmanals en còmput anual, a l’espera de resoldre’s els recursos
d’inconstitucionalitat que es puguin presentar, per no trobar la disposició
addicional 71a de la LPGE 2012 empara a l’article 149.1 de la Constitució, per
vulnerar l’article 136.a de l’EBEP i per la temporalitat de la mesura que li
atorgaria la LPGE.
Els treballadors i les treballadores del sector públic hem estat perdent poder
adquisitiu en els darrers 30 anys, en concret un 32,9%. Aquesta és una mesura
més que contribueix a la pèrdua del nostre poder adquisitiu.
L’increment de la jornada laboral no respon a cap criteri productiu, tècnic, ni
organitzatiu, sinó que és una mesura imposada des del Govern central que, de
ben segur, a l’únic que contribuirà és a una disminució de la motivació i de la
il·lusió per treballar.
La Sra. Montserrat Guitart Sala continua llegint el document:
Per això, els treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Sant Celoni
sol·licitem als grups municipals d’aquest Consistori que adoptin els següents
acords:
1. Rebutjar la decisió del Govern del Partit Popular i demanar a la Direcció de
Recursos Humans i als serveis tècnics de l’Ajuntament que, dins de l’actual
marc normatiu i amb total respecte a la legalitat vigent, busquin les fórmules
per arribar als pactes necessaris amb els representants locals dels
treballadors i les treballadores municipals, per minimitzar l’impacte de les
mesures dictades pel Govern central abans referides sobre la capacitat
adquisitiva d’aquests treballadors i treballadores.
2. Demanar a la Direcció de Recursos Humans, a la Secretaria i a la Intervenció
d’aquest Ajuntament que, dins l’actual marc normatiu i amb total respecte a
la legalitat vigent, estudiïn les possibles solucions organitzatives, menys
agressives amb la conciliació de la vida personal, familiar i laboral dels
treballadors i treballadores de l’Ajuntament, fins i tot la no aplicació cautelar
de la jornada de 37,5 hores setmanals.
3. Que l’Ajuntament de Sant Celoni insti a les entitats municipalistes a presentar
o elaborar recursos d’inconstitucionalitat contra aquest article. >>
~~~~~~~~~~
A continuació pren la paraula la Sra. Sílvia Pinto Mena, en qualitat de membre
de la Plataforma d’afectats per l’hipoteca, i diu que és present avui aquí per
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donar suport a la moció i a les esmenes que es presentaran en aquest Ple per
suspendre cautelarment la liquidació de les plusvàlues als afectats en processos
de desnonament d’habitatges de primera residència. Nosaltres –diu- creiem que
prou calvari passen les famílies amb una execució hipotecària com perquè, a
més de perdre el dret al seu habitatge, hagin de fer front a un impost municipal
que els ofega i desmoralitza encara més. És per això que donem ple suport a la
moció.
D’altra banda, pensem que la mesura que s’aprovarà avui ha de ser amb efecte
retroactiu per a totes les possibles dacions d’habitatges en pagament que s’hagin
fet a Sant Celoni fins el moment. També demanem que no es plantegi una
suspensió amb caràcter cautelar, ja que per ara no es visualitza el final
d’aquesta crisi. El nombre d’aturats creix constantment i amb ell augmenta la
impossibilitat de moltes famílies de pagar la hipoteca. Per això, -conclou- donem
suport a les esmenes que aquesta nit presentarà el grup municipal de la CUP a
aquesta moció.
~~~~~~~~~~
A continuació intervé de nou la Sra. Guitart i diu que el Reial Decret Llei
20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i el
foment de la competitivitat, estableix en el seu article 2 que els treballadors del
sector públic veuran reduïdes les seves retribucions en la quantitat de la paga
extraordinària que haurien de percebre el mes de desembre. En aquest sentit –
diu-, volem preguntar si els regidors i l’alcalde renunciaran també a la seva paga
extraordinària de desembre.
El Sr. alcalde respon que, a partir d’aquest mes, els regidors i l’alcalde ja tenen
aplicada una rebaixa del 10% del seu salari. La pèrdua de la paga extra de Nadal
representa per als treballadors municipals una rebaixa del 7% del sou. Per tant,
en còmput anual, els regidors s’han fet una rebaixa salarial superior a la dels
treballadors públics.
Quant al tema de les hipoteques, que després es tractarà, -diu- s’ha modificat el
redactat per a que quedi clar que aquesta suspensió del cobrament de les
plusvàlues és en el cas dels desnonaments forçosos. A la moció es demana un
canvi legislatiu en aquest sentit per part del Govern de l’Estat espanyol.
Pel que fa a l’ampliació de la jornada laboral dels treballadors públics, és obvi
que l’equip de govern no estem d’acord amb el aquesta mesura del Govern
central, com tampoc no ho estem, per exemple, amb l’increment de l’IVA o de
l’IRPF. Ho vull deixar molt clar –diu- perquè no sembli que estic defensant al
Govern central. Dit això, l’article 1 de la Llei de pressupostos generals de l’Estat
per al 2012, de 30 de juny, diu que a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei,
la jornada de treball del personal del sector públic no podrà ser inferior a 37,5
hores setmanals de promig en còmput anual. També es diu que en aquella
mateixa data queda suspesa l’eficàcia de les previsions en matèria de jornada i
horari contingudes en els acords, pactes i convenis vigents dels ens i organismes
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del sector públic que contradiguin allò previst en aquest article. Així mateix, la
disposició transitòria 32a diu que aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la
seva publicació al Butlletí oficial de l’Estat, o sigui, el dia 1 de juliol d’enguany.
Alguns ajuntaments van començar a aplicar aquesta mesura el mateix 1 de
juliol, altres l’1 de setembre, altres l’1 d’octubre i d’altres encara no l’apliquen.
Tampoc sabem si quan es comenci a aplicar ha de ser amb efectes des de l’1 de
juliol o no ha de tenir efectes retroactius. En tot moment des de l’equip de
govern ens hem mostrat oberts a parlar-ne amb el Comitè d’empresa i la Junta
de personal. Inicialment la nostra intenció era implementar la mesura a partir de
l’1 de setembre, però atenent la petició dels representants dels treballadors, ho
vam posposar a fins a l’1’octubre.
Hem demanat assessorament jurídic i la conclusió a què arriba la Secretaria
municipal és que “la claredat i rotunditat de la normativa transcrita no deixa cap
dubte sobre la seva plena aplicabilitat a l’Administració local i, per tant,
directament a l’Ajuntament de Sant Celoni a partir de l’1 de juliol del 2012, en
què la jornada general de treball ha de ser de 37,5 hores setmanals de treball
efectiu de promig en còmput anual.”
Estem mirant de trobar altres formes menys taxatives d’interpretar aquesta llei,
sempre amb la co-responsabilitat de tot l’Ajuntament. De moment no hem trobat
cap fórmula, però hi estem treballant a nivell jurídic. No donem el tema per
tancat, però per prudència en algun moment la mesura s’ha de començar a
aplicar.
L’aplicació es farà de manera flexible, sempre amb la intenció d’arribar a acords
amb els treballadors i en funció dels horaris dels diferents serveis municipals. No
hem imposat horaris fixes a ningú perquè entenem que això ha de ser objecte de
negociació col·lectiva.
Intervé el Sr. José Miguel Grimas Ramos i diu que vol afegir un punt al
manifest que han llegit les seves companyes. La Junta de personal i el Comitè
d’empresa sol·liciten que es corregeixin els greuges comparatius que pateixen
diversos col·lectius de treballadors municipals, com és el cas dels conserges de
les escoles públiques, el personal de l’Escola d’adults i la Policia Local.
El Sr. alcalde diu que la intenció de l’equip de govern és buscar una solució per
a que l’aplicació de les 37,5 hores sigui igual per a tots els treballadors
municipals, i així s’ha comentat als representants sindicals. Per al coneixement
de tothom, cal aclarir que alguns col·lectius percebien un plus per prolongació de
jornada (perquè treballaven més de 35 hores setmanals), però al modificar-se la
jornada laboral arran d’aquesta llei, des de l’1 de juliol s’ha hagut d’aplicar la
corresponent reducció salarial a aquests treballadors. De no fer-ho així, els
responsables polítics podíem incórrer en delicte. De tota manera, buscarem la
formula per que l’efecte de la llei sigui igual per a tothom.
Intervé la Sra. Anna Comella Munmany i diu que el motiu de la seva presència
en aquest Ple és el fet que aquest matí, com qui no vol la cosa, s’ha vulnerat un
dels drets més importants dels treballadors: el dret a la negociació col·lectiva.
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Ho vull posar de manifest –diu- i mostrar el meu desacord. Als treballadors ens
ha costat molts anys arribar on som. En endavant, possiblement perdrem
condicions laborals i diners, però el que no podem perdre mai és un dret tan
fonamental com és el dret a la negociació col·lectiva. He parlat amb persones
d’altres ajuntaments i coincidim en què cal fer un esforç jurídic que ningú està
fent, i jo m’ofereixo a col·laborar. No sé per què ens hem marcat la data de l’1
d’octubre per aplicar la modificació d’horaris, com si fos la fi del món, quan la
majoria d’ajuntaments segueixen negociant. No sé per què l’equip de govern ha
tancat la negociació unilateralment. He volgut ser present en aquest Ple per
expressar el meu desacord al respecte.
El Sr. alcalde respon que, com ha llegit abans, és molt clar que en data 1 de
juliol queda suspesa l’eficàcia de les previsions en matèria de jornada i horari
contingudes en acords, pactes i convenis vigents. Com he explicat –diu- l’equip
de govern està obert a buscar una solució que ens permeti fer una interpretació
flexible de la llei, però encara no l’hem trobada. Hi ha molts ajuntaments que,
per decret d’Alcaldia, van començar a aplicar la jornada de 37,5 hores setmanals
des del mateix 1 de juliol. Nosaltres hem considerat que prèviament calia
negociar amb els representants dels treballadors i buscar altres interpretacions
legals. Tot i que de moment no hem trobat la formula, la porta està oberta a la
negociació. L’horari que s’ha proposat als treballadors a partir de dilluns és un
horari flexible, sense imposicions, a criteri del treballador i amb la intenció de
continuar negociant.
Intervé la Sra. Neus Lechón Vargas i diu que aquesta proposta d’horari
flexible que comenta el Sr. alcalde no és la que es va proposar inicialment al
Comitè d’empresa i a la Junta de personal. La proposta que ens vàreu fer –diu-, i
que nosaltres vam rebutjar, parlava de treballar les tardes i els festius, de fer
una borsa d’hores en funció de les necessitats del servei, etc. En cap moment
l’equip de govern ens ha parlat, per exemple, de destinar aquesta ampliació
horària a la formació dels treballadors, que seria una proposta acceptable. Es
tractava només de fer més hores a disposició de l’Ajuntament i dels directors
d’àrea, sense cap proposta beneficiosa per als treballadors. És ara que l’equip de
govern parla de flexibilitat, però això no es deia a la proposta inicial i per això no
la podíem acceptar. Crec que s’ha de dir i la gent ho ha de saber.
El Sr. alcalde diu que l’equip de govern s’ha compromès amb els representants
dels treballadors a fer un pla de formació anual i ho ha traslladat als directors
d’àrea per a que recullin les necessitats formatives del seu personal.
La Sra. Lechon diu que es podria aprofitar l’avinentesa per incloure la formació
dins l’horari laboral.
El Sr. alcalde diu que en la reunió d’avui amb la Junta de personal i el Comitè
d’empresa s’ha acordat que es farà un recull de les necessitats formatives de
cada àrea i es buscaran els instruments per donar la resposta adequada a
aquestes necessitats, més enllà del Pla de formació que ens ofereix la Diputació
de Barcelona.
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La Sra. Guitart reitera la pregunta que ha formulat abans al Sr. alcalde perquè
la resposta no li ha quedat prou clara: l’alcalde i els regidors de l’equip de govern
cobraran aquest any la paga extraordinària de Nadal?
El Sr. alcalde respon que els regidors de l’equip de govern no perceben cap
paga extraordinària. L’alcalde sí que la cobra –diu-, però la rebaixa del 10% del
sou que s’ha aplicat equival a no cobrar aquesta paga.
El Sr. Corpas diu que això seria cert si la reducció del 10% del sou s’apliqués
des del mes de gener, però s’ha començat a aplicar des del mes de setembre i,
per tant, el còmput no és tal com diu l’alcalde.
Intervé de nou la Sra. Comella i diu que no voldria que ningú es pensés que els
treballadors municipals són uns ganduls que no volen treballar. No es tracta –
diu- d’aquesta mitja hora més de treball cada dia, sinó del fet que l’equip de
govern ha trencat negociacions i ha imposat un horari, quan aquesta qüestió és
objecte de negociació col·lectiva. La majoria d’ajuntaments estan negociant amb
els representants dels seus treballadors i, que jo sàpiga, no n’hi ha cap que hagi
trencat negociacions. No us penseu que no tenim ganes de treballar perquè no
és això. Ens han baixat el sou, l’any vinent el tindrem congelat i ens han tret la
paga de Nadal. En canvi el Sr. alcalde continuarà cobrant aquesta paga i el sou
dels polítics s’actualitzarà anualment d’acord amb l’IPC. Però la raó per la que
estem aquí és perquè l’empresa ha pres unilateralment una decisió que està
reservada a la negociació col·lectiva. Som aquí per intentar que feu un pas
enrere en les vostres imposicions i continuem la negociació. I que quedi molt clar
que no som uns ganduls.
El Sr. alcalde diu que ningú posa en dubte la professionalitat dels treballadors
de l’Ajuntament, i ell encara menys. Mai haureu escoltat de mi un comentari en
aquest sentit –diu-. No hem imposat cap nou horari a ningú perquè això s’ha de
continuar negociant, només hem dit que a partir de l’1 d’octubre s’han de cobrir
les 37,5 hores setmanals, a la vista dels riscos que pot comportar per als
responsables polítics la no aplicació de l’ampliació horària. Deixem la porta
oberta a trobar alguna possibilitat jurídica que no comporti responsabilitats i, si
trobem una formula per fer-nos enrere, ho farem. De fet, ja diem que aquest
nou horari és provisional.
Pren la paraula el Sr. Corpas i diu que semblava que aquest seria un Ple força
tranquil, però malauradament els treballadors municipals tornen a ser aquí per
segon Ple consecutiu perquè no estan contents amb el tracte rebut i perquè no
se’ls ha tingut en compte, no pas perquè es posi en dubte la seva feina. Des de
que la CUP va entrar en la política municipal, ara fa 7 anys, -diu- hem tingut
molt clar que s’havien de canviar les formes de fer política de tots els partits
perquè és una de les causes de que la societat estigui com està. La gent no creu
en els polítics i decisions unilaterals com la que ha pres avui l’equip de govern no
ajuden gens. Per això, us animem a tornar a obrir la mesa de negociació i a
reformular totes les qüestions que avui s’han posat sobre la taula.
D’altra banda, ens hem assabentat d’algunes coses que no ens han agradat
gens. Ens han explicat des de la UGT que es van reunir amb el Sr. alcalde fa un
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parell de setmanes i aquest va culpar al grup municipal de la CUP de no deixar
que el director de Recursos Humans segueixi treballant per al sindicat. Jo no
tenia ni idea –diu el Sr. Corpas- de que aquest home estigués vinculat a la UGT.
Aquest és un altre exemple com no s’ha de fer la política.
Estem completament d’acord amb les companyes i els companys que estan avui
aquí, defensant la igualtat entre treballadors. Nosaltres també denunciem les
grans diferències salarials que hi ha dins l’Ajuntament. En l’aprovació del
pressupost de 2012, que la CUP va pactar amb el grup municipal del PSC, l’equip
de govern es va comprometre a que la paga d’assistència tingués un caràcter
lineal o, si més no, que aquells treballadors que cobren més de 35.000 € anuals
no percebessin aquesta paga. Avui ens ha arribat la notícia de que al desembre
aquesta paga es mantindrà com fins ara.
A canvi del nostre suport al pressupost, també vam pactar amb l’equip de
govern la reducció del número de coordinadors dins l’organigrama de
l’Ajuntament. Però, en comptes de disminuir-ne el número, ens hem assabentat
que hi ha una coordinador encobert que cobra 600 € de plus al mes per fer
informes jurídics. Ens agradaria que el Sr. alcalde en justifiqués els motius
davant de tots els treballadors.
Per tot plegat, ens sentim molt decebuts. Sempre s’ha dit que els de la CUP som
els barbuts, els despentinats, els de les arracades... En aquesta etapa de govern
i en l’anterior hem intentat actuar amb responsabilitat. Primer vam signar un
acord de governabilitat amb CiU, que va anar com va anar... Ara donem un vot
de confiança a l’equip de govern socialista per aprovar el pressupost i se’ns
respon d’aquesta manera. No sé qui és l’irresponsable aquí...
Voldria dir finalment que aquestes noves retallades dels drets dels funcionaris
són l’enèsim atac del govern feixista del PP. I el que necessitem aquí és gent
valenta que els planti cara per a que no segueixin atacant a la classe
treballadora. Sense uns alcaldes i uns governants valents no ens en sortirem
d’aquesta.
El Sr. alcalde reitera que no dóna per tancada la negociació amb els
treballadors. Volem trobat la fórmula més adequada per solucionar el problema
perquè hi ha d’haver la valentia, però també la confiança en què la decisió que
es prengui no es podrà suspendre i no implicarà responsabilitats directes per qui
governa. Pel que fa a la paga d’assistència –diu- vam proposar al Comitè
d’empresa i a la Junta de personal que estudiessin una alternativa de cobrament
d’aquesta paga. No hem entrat a parlar-ne perquè ens ha semblat que hi havia
disparitat d’opinions dins els mateixos representants dels treballadors i no hi
havia cap proposta concreta. La paga d’assistència està inclosa en el conveni
laboral, de manera que és necessari un acord amb la Junta i el Comitè per poder
variar el càlcul d’aquesta paga. Si no arribem a un acord, cada mes que passa es
va meritant la paga d’assistència i no la podem negociar amb caràcter retroactiu.
Cada vegada queden menys mesos per negociar. Aquest és un compromís
adquirit i jo intento complir-los tots. Personalment mai he fet cap comentari dels
que has esmentat (de barbes i d’arracades...) perquè considero que cadascú és
lliure d’anar com vulgui.
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El Sr. Corpas diu que, en etapes anteriors, en aquesta taula s’han fet
comentaris d’aquest estil per part de regidors. Però això és el menys important
de tot el que he dit –conclou-.
El Sr. alcalde diu que, pel que fa als càrrecs de responsabilitat dins
l’organigrama municipal, cal dir que s’han encarregat noves tasques a un tècnic
municipal (la defensa jurídica en els recursos contenciosos administratius que
ens puguin interposar) i això ha comportar la retribució d’un complement
econòmic a aquesta persona. Aquest complement –diu- compensarà amb escreix
l’estalvi que obtindrà l’Ajuntament en les factures d’advocats externs que fins
ara es contractaven. Aquest tècnic no ha cobrat cap quantitat complementària
quan ha substituït al secretari municipal o al director de Recursos Humans. No hi
ha res a amagar, ni s’ha fet cap tipus de favoritisme.
D’altra banda, l’altre dia em vaig reunir amb responsables de la UGT i els vaig
explicar que l’equip de govern ha pactat amb el grup municipal de la CUP tota
una sèrie de compromisos per fer possible l’aprovació del pressupost de 2012. Es
tracta d’obtenir un estalvi econòmic en determinades partides pressupostàries
per poder-lo dedicar a altres partides de caire social. Nosaltres crèiem que
l’Ajuntament no podia continuar tenint el director de Recursos Humans com un
alliberat sindical per una qüestió de sostenibilitat econòmica i perquè els darrers
canvis legislatius aprovats pel Govern són molt taxatius en aquest sentit.
Segurament es tracta d’un malentès. El que es va dir a la UGT és que es
tractava de complir els compromisos pactats amb la CUP, en el marc de
l’aprovació del pressupost de 2012 i d’aquesta filosofia d’estalvi que ens hem
imposat.
Estic d’acord en què s’han de canviar algunes formes de fer política, però també
vull dir que determinades qüestions ens vénen imposades i, malgrat que hi
discrepem, no ens podem saltar el marc legal que estem obligats a complir.
Volem, però, deixar la porta oberta per veure si és possible un acord polític de
tots grups polítics i del Ple municipal, que defensi una interpretació jurídica
diferent de la llei. Hi estem treballant, però entenem que de moment cal aplicar
provisionalment la jornada de 37,5 hores setmanals, sense imposar
unilateralment a ningú l’horari que hagi de fer. Estem oberts a les propostes que
ens facin els membres del Comitè d’empresa, la Junta de personal o qualsevol
altra persona, per donar més llum a nivell jurídic a l’aplicació o no de l’ampliació
horària i poder fer els canvis oportuns d’una manera raonada.
Pren la paraula el Sr. Deulofeu i diu que negociar significa buscar un pacte i
tota negociació té moments de tensió que formen part del procés. Sempre, però,
s’ha d’intentar que no es trenqui el diàleg. Pel que sembla, s’ha produït un
trencament de la negociació entre els treballadors municipals i l’equip de govern
en relació a l’ampliació horària. Nosaltres –diu- animem el Sr. alcalde a
recuperar la negociació en el punt en què s’ha deixat. Quan no es comparteixen
les decisions que es dicten des de Madrid, sovint es poden buscar formules
obertes i flexibles per no aplicar amb rigidesa les lleis que ens vénen imposades.
Segur que uns i altres sou capaços de trobar aquell punt d’acord que no
signifiqui una aplicació al 100% del que mana la llei i que contingui la flexibilitat
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adequada per a que tothom s’hi trobi raonablement còmode. Es tracta d’una
normativa superior, però si els juristes troben la manera d’escapar del seu
compliment, nosaltres hi donarem suport si es demana als grups municipals que
ens posicionem al respecte. A vegades, malgrat que no quedi gaire bé dir-ho,
feta la llei feta la trampa. Cal buscar quina és la porta del darrera per solucionar
aquest problema i això no s’aconsegueix trencant una negociació i fent
imposicions unilaterals. Estem a la vostra disposició en tot allò què puguem
aportar i per ajudar en el que calgui.
Intervé la Sra. Montes i diu que a ella li ha semblat que estàvem davant d’una
assemblea de treballadors en tota regla, amb els regidors com a públic.
Realment –diu- la pressió que s’està fent sobre la classe treballadora és molt
forta. L’aplicació de la reforma laboral ha suposat a l’empresa privada un
augment del 71% dels expedients de regulació de l’ocupació, que abans es
podien negociar amb els Comitès d’empresa i que ara ja no és necessari. És a
dir, s’ha passat per sobre de tots els drets laborals, sense que s’atenguin les
reiterades queixes al respecte. Les reclamacions dels treballadors públics són del
tot lícites, però no sé si serà possible trobar una sortida legal a aquesta situació.
El que s’ha de fer és seguir pressionant, intentant negociar i arribar a acords. Us
encoratjo a seguir treballant per a tota la societat i, sobretot, en benefici de Sant
Celoni.
El Sr. alcalde diu que quan parlava de deixar la porta oberta es referia
precisament a continuar la negociació amb els representants dels treballadors i a
parlar-ne amb tots els grups municipals per buscar, entre tots, alguna formula
que puguem aplicar. Els treballadors de l’Administració pública sou els més
indefensos –diu- perquè els diferents governs us apliquen retallades sense cap
opció a negociar (el govern Zapatero us va retallar el sou un 5%, el govern Mas
ha reduït un 15% la jornada els interins de la Generalitat, el govern Rajoy us ha
suprimit la paga extra de Nadal, etc.). Davant de la imposició de les 37,5 hores
setmanals, estem parlant amb l’Associació catalana de municipis i amb la
Federació de municipis de Catalunya per buscar la manera de desencallar el
tema. Els representants dels treballadors diuen que no accepten la imposició de
la jornada laboral de 37,5 hores, però no hem d’oblidar que es tracta d’una llei
de rang superior que estem obligats a complir des de l’1 de juliol. El Comitè i la
Junta ho saben. Estem oberts a parlar-ne i a buscar fórmules per aplicar-la de la
manera menys lesiva per als treballadors, però no podem deixar de complir
aquesta obligació indefinidament. Un dia o altre s’havia de començar a
implantar, malgrat que mantenim oberta la negociació. Gràcies als treballadors i
a les treballadores que heu vingut avui aquí. Estem al vostre costat per trobar la
solució, si existeix, a aquest maldecap que ens ha imposat el Govern de l’Estat.
~~~~~~~~~~
Pren la paraula la Sra. Miracle i, com va acordar el Ple municipal en el seu
moment, proposa fer un minut de silenci per la mort d’una persona en un
municipi de la nostra comarca, conseqüència de la violència de gènere.
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~~~~~~~~~~
Transcorregut el minut de silenci i atès que ningú més fa ús de la paraula, el Sr.
alcalde dóna inici a la sessió plenària.
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE
26.06.2012.
El Sr. alcalde pregunta als membres de la corporació si han de formular alguna
observació a l’acta de la sessió plenària del dia 26.06.2012, l’esborrany de la qual
s'ha distribuït per correu electrònic a tots els regidors. En no formular-se cap
objecció, per unanimitat dels 17 regidors presents, s'acorda l’aprovació de la
referida acta.
2. RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI DE
TURISME DEL VALLÈS ORIENTAL I APROVACIÓ DE LA QUOTA DE
LIQUIDACIÓ.
El Sr. alcalde explica que el Consorci de Turisme del Vallès Oriental es va crear
l’any 1998 i en formaven part voluntàriament la majoria d’Ajuntaments de la
comarca, la Diputació de Barcelona, així com representants dels gremis de
restauració, hostaleria i cases rurals, i del Circuit de Catalunya. Recentment la
Diputació de Barcelona ha fet un canvi d’orientació en els seus plantejaments i
ha informat de la seva intenció se separar-se del consorci. Atès que el consorci
es nodria de les quotes que pagaven els ajuntaments i, especialment, la
Diputació, la seva continuïtat resulta econòmicament inviable. S’ha acordat, per
tant, la seva dissolució i que les seves funcions passin al Consell Comarcal del
Vallès Oriental. Es tracta, doncs, de ratificar aquesta dissolució.
Després d’aquesta intervenció i atès que
El 22 de desembre de 1998 es va constituir el Consorci de Turisme del Vallès
Oriental, constitució publicada al Butlletí oficial de la província de Barcelona
(BOPB) número 117 de 16 de maig de 1998 i al Diari oficial de la Generalitat de
Catalunya (DOGC) número 2643 de 20 de maig de 1998.
El Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni, en sessió celebrada el 14 d’abril de 2000,
va aprovar l’adhesió d’aquesta corporació al Consorci de Turisme del Vallès
Oriental. Aquest acord va ser publicat al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, al
BOPB número 172 de 19 de juliol de 2000 i al DOGC número 3190 de 25 de juliol
de 2000. Atès que durant el període d’exposició pública no es va rebre cap
al·legació, l’adhesió de la corporació al Consorci de Turisme va esdevenir
definitiva.
Des d’aquesta incorporació, l’Ajuntament de Sant Celoni ha participat en els
òrgans de govern i gestió del Consorci de Turisme a través del representant que
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es va nomenar a aquest efecte, el regidor de Promoció Econòmica, i en les
comissions de treball i projectes específics, a través dels tècnics de Promoció
Econòmica.
El 17 de gener de 2012 la secretària general de la Diputació de Barcelona va
notificar l’acord del Ple de 22 de desembre de 2011, en què aprovava el preavís
de separació del Consorci de Turisme del Vallès Oriental.
La separació de la Diputació de Barcelona del Consorci de Turisme, que aportava
el 46,5% del pressupost corrent d’aquest ens, ha comportat la impossibilitat de
continuar amb el seu finançament per manca de viabilitat econòmica i financera.
La Junta General del Consorci de Turisme del Vallès Oriental, en sessió de 26 de
juny de 2012, va prendre entre d’altres els acords següents:
• Aprovar inicialment la dissolució del Consorci de Turisme i fixar el 30 de juny
de 2012 a efectes de la dissolució.
• Aprovar les quotes corresponents en la liquidació del Consorci, en els termes
següents: (...) Sant Celoni: 1.034,65 € (...)
• Establir com a data límit per al pagament de les quotes de liquidació
aprovades, el 31 de juliol de 2012, per tal de cobrir els costos de liquidació i
tancament del Consorci.
• Donar trasllat dels acords a tots els ens consorciats als efectes de l’adopció
dels respectius acords de dissolució del Consorci, sotmetre els acords
d’aprovació inicial de la dissolució un cop hagin estat adoptats per tots els ens
consorciats, a informació pública pel termini de trenta dies hàbils mitjançant
anuncis en el BOPB, el DOGC i el tauler d’anuncis del Consorci. Transcorregut
el període d’informació pública sense haver-se presentat al·legacions, l’acord
de dissolució s’entendrà definitivament aprovat i es publicarà la dissolució
definitiva del Consorci en el BOPB i el DOGC.
• Encarregar a la Diputació de Barcelona i, en el seu defecte, al Consell
Comarcal l’assumpció del tràmit d’informació pública respecte al procediment
referit i determinar que els anuncis relatius a la dissolució tindran caràcter
col·lectiu i substituiran, si així ho acorden les entitats consorciades, els que
haurien de publicar separadament cadascuna d’elles.
Atesos els següents fonaments de Dret:
-

Estatuts del Consorci de Turisme del Vallès Oriental, publicats en el DOGC
número 2708 de 21 d’agost de 1998.
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret
179/1998, de 13 de juny.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim
jurídic dels funcionaris de l’Administració local.

A la vista de l’informe favorable emès per la coordinadora de Promoció Econòmica.
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A proposta del regidor de Promoció Econòmica i previ dictamen de la Comissió
informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple
municipal ACORDA:
1. Ratificar l’acord de dissolució del Consorci de Turisme del Vallès Oriental, en els
termes previstos a l’acord de la Junta General de 26 de juny de 2012.
2. Aprovar la quota de liquidació corresponent a l’Ajuntament de Sant Celoni,
fixada en 1.034,65 €.
3. Traslladar aquest acord al Consorci de Turisme del Vallès Oriental i al Consell
Comarcal del Vallès Oriental.
3. RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DE 26.07.2012, DE MODIFICACIÓ DE LES TARIFES DE
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE.
El Sr. alcalde explica que s’han hagut de modificar novament les tarifes del
servei d’aigua potable per adequar-les al nou cànon de l’aigua que ens imposa la
Llei 5/2012, de 20 de març de mesures fiscals, financeres i administratives i de
creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics. Per una qüestió
de terminis –diu- les noves tarifes van ser aprovades per la Junta de Govern
Local i avui es porten al Ple municipal per a la seva ratificació. Haurà de ser la
Comissió de Preus de Catalunya qui les autoritzi.
El Sr. Corpas diu que els regidors de la CUP votaran en contra d’aquesta
ratificació de les noves tarifes de l’aigua, en coherència amb el vot que van
emetre en l’aprovació de les tarifes que es va portar també al Ple abans de
l’estiu. Tot i que l’augment d’avui representa només un increment d’1 €
aproximadament de les factures, abans ja s’havia aprovat un augment del 14%
i, al final, –diu- tot recau sobre el consumidor.
La Sra. Montes diu que ella també va votar en contra de l’increment del 14%
de les tarifes de l’aigua i avui també votarà en contra. Aquesta llei que ens
obliga a modificar el cànon de l’aigua és una llei autonòmica. Des del Govern
central ens retallen drets –diu- i des del Govern de la Generalitat ens apugen els
impostos. Al final qui rep les conseqüències sempre és el contribuent i ningú fa
res per evitar-ho.
El Sr. alcalde recorda que l’anterior increment de les tarifes de l’aigua que va
aprovar el Ple, i que representava un increment global del 14%, venia donat en
gran part per la repercussió de les inversions en infraestructures (construcció de
nous dipòsits i d’una planta potabilitzadora) aprovades en el seu moment pel Ple
municipal, per garantir la qualitat del subministrament. Sense aquestes
inversions avui tindríem problemes de distribució d’aigua i, probablement, des
del mes de juliol ja estaríem patint restriccions en el servei. Si volem garantir la
quantitat i la qualitat de l’aigua potable ens hem de dotar de les infraestructures
necessàries. I entenc que correspon als consumidors assumir-ne el cost.
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Després d’aquestes intervencions i atès que
Les darreres tarifes del servei de subministrament d’aigua potable van ser
aprovades pel Ple municipal en sessió de 2 d’abril de 2012 i autoritzades per la
Comissió de Preus de Catalunya en sessió de 24 de maig de 2012.
La Comissió de Preus de Catalunya és l’ens competent per autoritzar la
modificació dels preus del servei de subministrament d’aigua a la població,
subjecta al règim d’autorització prèvia en l’àmbit territorial de Catalunya.
Els dies 4 i 15 de maig de 2012 Sorea SA va aportar documentació per justificar
la repercussió a tarifes del servei de subministrament d’aigua potable pel que fa
al tractament del cànon de l’aigua, arran de l’entrada en vigor de la Llei 5/2012,
de 20 de març.
A la vista d’aquesta documentació la Junta de Govern Local, en sessió de 26 de
juliol de 2012, va aprovar l’informe motivat per a la repercussió a tarifes del
servei de subministrament d’aigua potable, pel que fa al tractament del cànon de
l’aigua, arran de l’entrada en vigor de la Llei 5/2012, de 20 de març de mesures
fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en
establiments turístics, segons allò assenyalat a la part expositiva de l’acord,
disposant que es comuniqués a la Comissió de Preus de Catalunya aquest acord
perquè autoritzés la modificació dels preus del subministrament d’aigua a la
població de Sant Celoni, es notifiqués l’acord a Sorea SA i es donés compte al Ple
d’aquests acords en la primera sessió que tingués lloc per a la seva ratificació.
El dia 27 de juliol de 2012 es va comunicar aquesta modificació de tarifes a la
Comissió de Preus de Catalunya, sol·licitant la seva autorització.
El dia 6 d’agost de 2012 es va notificar l’acord de la Junta de Govern a Sorea SA.
A proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la Comissió informativa de Serveis
Comunitaris, per 14 vots favor de les senyores Miracle, De la Encarnación, Coll,
Costa i Lechuga i dels senyors Castaño, Arenas, Bueno, Tardy, Deulofeu, Garcia
Ramírez, Negre, Perapoch i Garcia Sala, 3 vots en contra de la senyora Montes i
dels senyors Corpas i Masferrer, el Ple municipal ACORDA:
Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de 26 de juliol de 2012 i en
conseqüència aprovar l’informe motivat per a la repercussió a tarifes del servei
de subministrament d’aigua potable pel que fa tractament del cànon de l’aigua,
arran de l’entrada en vigor de la Llei 5/2012, de 20 de març de mesures fiscals,
financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en
establiments turístics, segons allò assenyalat a la part expositiva de l’acord, del
que resulta que les tarifes resultants del càlcul amb el percentatge d’increment
són les següents:

Tarifes de venda
d'aigua

Tarifes aprovades per la
Comissió de Preus de Catalunya
el 22.05.2012
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Tarifes que es proposen
(augment del 3,17%)

Subministrament
en baixa
Quota del servei

3,09 €/u.c./mes

3,18 €/u.c./mes

Ús domèstic (*)
De 0 a 10 m3/ut consum/mes

0,0685 €/m3

0,0707 €/m3

De 10 a 20 m3/ut consum/mes

0,5140 €/m3

0,5303 €/m3

De 20 a 30 m3/ut consum/mes

0,6854 €/m3

0,7071 €/m3

Excés de 30 m3/ut consum/mes

0,8225 €/m3

0,8485 €/m3

De 0 a 20 m3/ut consum/mes

0,5140 €/m3

0,5303 €/m3

De 20 a 30 m3/ut consum/mes

0,6854 €/m3

0,7071 €/m3

Excés de 30 m3/ut consum/mes

0,8225 €/m3

0,8485 €/m3

Ús industrial

Hospital i centre
geriàtric

0,3536 €/m3

Subministrament
en alta

0,6482 €/m3

(*) En el cas d’unitats familiars de més de quatre membres, els diferents blocs de consum s’ampliaran
en 3 m3/mes per a cada persona addicional.

4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA DE FESTES DE CARÀCTER
LOCAL DE SANT CELONI I LA BATLLÒRIA PER A L’ANY 2013.
El Sr. alcalde explica que la proposta de festes locals per a l’any vinent s’ha
enviat a totes les entitats del municipi i ninguna d’elles ha manifestat res en
contra.
Després d’aquesta intervenció i atès que
El Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya ha dictat
l’Ordre EMO/185/2012, de 22 de juny, publicada al DOGC número 6159, de 28
de juny de 2012, per la que s’estableix el calendari oficial de festes laborals a
Catalunya per a l’any 2013, les quals es relacionen a continuació:
1 de gener (Any Nou)
29 de març (Divendres Sant)
1 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida)
1 de maig (Festa del Treball)
24 de juny (Sant Joan)
15 d’agost (l’Assumpció)
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
1 de novembre (Tots Sants)
6 de desembre (Dia de la Constitució)
25 de desembre (Nadal)
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26 de desembre (Sant Esteve)
L’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors indica que, de les catorze festes
laborals, dues seran de caràcter local.
Les dues festes locals han de ser fixades per Ordre del Conseller d’Empresa i
Ocupació, a proposta dels municipis respectius.
L’acord municipal de fixació de les festes locals ha de ser adoptat pel Ple de
l’Ajuntament, tal i com disposa l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de
juliol.
En data 17 de juliol de 2012 ha tingut entrada a l’Ajuntament de Sant Celoni un
escrit dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’Empresa i Ocupació
en el que s’indica que cal proposar les festes locals del municipi, incloses les dels
nuclis agregats, abans del dia 30 de setembre d’enguany.
Les festes locals no poden escaure’s en diumenge ni han de coincidir amb cap dels
dies festius que s’indiquen a l’Ordre EMO/185/2012, de 22 de juny, abans referida.
Les festes locals de Sant Celoni tradicionalment s’han fixat en els dilluns més
pròxims al dia 8 de setembre (Mare de Déu del Puig) i 11 de novembre (Sant
Martí), i les de la Batllòria al voltant del quart cap de setmana d’agost (Festa Major)
i el dia 18 de desembre (Mare de Déu de l’Esperança).
S’ha consultat a les entitats de Sant Celoni i la Batllòria inscrites al Registre
municipal d’entitats que han facilitat una adreça de correu electrònic, sobre les
dates proposades per a les festes locals.
Per tot això, a proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la Comissió informativa
de Serveis Personals, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal
ACORDA:
1. Proposar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya la
fixació per a l’any 2013 de les festes locals següents:
SANT CELONI: 9 de setembre i 11 de novembre
LA BATLLÒRIA: 26 d’agost i 18 de desembre
2. Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació per al seu
coneixement i als efectes escaients.
5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADDENDA PRIMERA AL CONVENI
SIGNAT EN DATA 11 D’ABRIL DE 2012 ENTRE L’AGÈNCIA DE
L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI,
RELATIU A LA CESSIÓ D’UN HABITATGE.
El Sr. alcalde explica que, gràcies a un conveni signat amb l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya el passat mes d’abril, l’Ajuntament de Sant Celoni ja

16

gestiona un habitatge per poder destinar a persones en risc d’exclusió social del
municipi. Avui portem al Ple –diu- una primera addenda d’aquell conveni que ens
permetrà disposar d’un segon habitatge també per a situacions d’urgència social.
El Sr. Deulofeu diu que els regidors de CiU votaran a favor d’aquesta addenda,
tal com van fer quan es va aprovar el conveni inicial. En l’anterior mandat –diunosaltres ja vam començar a treballar per a que la Generalitat de Catalunya ens
cedís la gestió d’algun habitatge per destinar a la inclusió social. Ens satisfà
veure que això ja s’està executant. Esperem que la gestió d’aquests habitatges
sigui positiva i ens permeti donar resposta a les famílies del municipi que
travessen per situacions molt complicades.
El Sr. Corpas diu que des de la CUP donen suport a la proposta, sigui de qui
sigui la iniciativa.
La Sra. Montes dóna també suport a la proposta, però pregunta si es coneix el
nombre de famílies que s’han quedat sense habitatge.
La Sra. Miracle diu que la voluntat de l’Ajuntament és disposar de quants més
pisos d’inclusió social millor. Sabem –diu- que hi ha famílies que estan passant
per situacions molt crítiques. Els Serveis Socials municipals fan una valoració de
cada cas, però ara mateix no en sé el número exacte. De tota manera, si la Sra.
Montes vol saber aquesta informació, ens ho podem mirar juntes la setmana
vinent a les dependències de l’àrea. Cal dir que la durada de l’ocupació del pis
per part d’una família és d’1 any, prorrogable 6 mesos més, com a màxim.
La Sra. Montes considera que dos pisos és realment molt poca cosa, si tenim en
compte les necessitats actuals de Sant Celoni.
La Sra. Miracle diu que aquets dos habitatge per a urgències socials es
destinaran a famílies amb infants que passen per situacions molt crítiques, que
viuen en una precarietat extrema i amb uns ingressos molt minsos. La nostra
intenció és que l’acolliment en aquests pisos sigui una solució temporal i que,
quan les coses tirin endavant, es deixi lliure el pis per a una altra família.
El Sr. alcalde diu que estem parlant de dos pisos d’inclusió social, però cal
recordar que als carrers Lluís Companys i Maria Aurèlia Capmany disposem de
més habitatges de protecció social, de lloguer.
Intervé el Sr. Corpas i diu que aplicar polítiques d’habitatge sense haver fet un
estudi de quines necessitats hi ha al municipi és començar la casa per la teulada.
D’altra banda, -diu- voldríem saber les gestions que s’han fet per poder utilitzar
el fons d’un milió d’euros del Patrimoni municipal del sòl i de l’habitatge que
l’Ajuntament de Sant Celoni té reservat per a polítiques d’habitatge.
El Sr. alcalde explica que s’ha fet un procés de participació ciutadana per a
l’elaboració del Pla local d’habitatge. En aquest procés han intervingut polítics,
tècnics i altres agents externs. El pla –diu- farà una diagnosi de les necessitats
futures de Sant Celoni en matèria d’habitatge, que ens permetrà planificar quina
ha de ser la política municipal en aquest tema, en base a les demandes
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previstes. Això no treu, però, que mentre el pla no estigui acabat es pugui
signar aquest conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a la cessió
d’habitatges d’inclusió social, o que mantinguem contactes amb propietaris
privats per al lloguer d’habitatges buits com es ve fent en els últims 2 ò 3 anys.
En pocs mesos podrem disposar del Pla local d’habitatge, en base al qual podrem
decidir més assenyadament les politiques que cal fer per solucionar, o intentar
solucionar, les necessitats d’habitatge de les famílies del municipi, necessitats
que van in crescendo en els darrers temps a conseqüència de la crisi econòmica,
com estan comprovant els Serveis socials de l’Ajuntament. Quant al milió d’euros
del Patrimoni municipal del sòl i de l’habitatge, els Serveis jurídics municipals
estan estudiant quina pot ser la millor fórmula d’aplicació d’aquests diners per
solucionar els problemes de Sant Celoni relacionats amb les necessitats
d’habitatge. Estem, doncs, a l’espera d’aquest estudi.
El Sr. Deulofeu comenta que, certament, la planificació és fonamental. Un dels
problemes que ara s’estan detectant és la manca d’habitatges socials de lloguer
a un preu molt baix. No disposem –diu- d’aquesta tipologia d’habitatges perquè
en el seu moment no es va fer la planificació adequada. En la darrera legislatura
vam intentar impulsar alguna promoció d’habitatges d’aquest tipus, però no vam
trobar els espais adients on fer-ho possible, alhora que la crisi també ho va
dificultar. En el Pla general d’ordenació urbana, aprovat l’any 1997, no es va fer
cap previsió en aquest sentit i, per això, avui en dia el municipi no té terrenys
disponibles per construir habitatges de protecció social en la quantitat suficient.
Els pisos socials que es van construir al barri de les Torres tenen un preu de
lloguer molt alt. És evident que el conveni que es va signar en el seu moment
amb l’entitat promotora ha estat desfavorable per als usuaris. De fet, la gran
majoria de llogaters han acabat per deixar els pisos, malgrat que darrerament
s’ha acordat una reducció dels preus. Hem de procurar que no es torni a repetir
una manca de planificació d’aquest tipus i, per això, considerem bàsic elaborar
un nou Pla general d’ordenació urbana, tal com ja vam dir en les reunions sobre
el pressupost de 2012. En qualsevol cas, aquest conveni amb l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya és benvingut perquè ens permetrà disposar de pisos
per a situacions d’urgència social que, encara que siguin pocs, donaran resposta
a una part de les necessitats del municipi.
Intervé de nou el Sr. alcalde i recorda que ja fa força anys l’Ajuntament va
cedir a la Generalitat de Catalunya una parcel·la al carrer Lluís Companys, quan
el sector del Sot de les granotes encara no estava urbanitzat, per destinar a
pisos de protecció social. En el seu moment –diu- aquells habitatges van costar
d’ocupar. La situació ha canviat molt en els darrers anys. L’Ajuntament disposa
d’alguns terrenys per destinar a habitatge social, però malgrat que s’han fet
diversos intents per activa i per passiva, costa molt trobar promotors que
vulguin construir pisos de lloguer de protecció oficial. Val a dir també que s’han
eliminat totes les ajudes i subvencions per construir habitatges socials, tant de
lloguer com de compra, i això fa pràcticament impossible que sorgeixin noves
promocions. Pel que fa als pisos del carrer Maria Aurèlia Capmany, al barri de les
Torres, des de l’Ajuntament s’han fet tots els esforços per aconseguir baixar el
preu dels lloguers, tot i que el barem de preus oficials establert per la Generalitat
de Catalunya està per sobre dels preus de mercat, i finalment hem aconseguit
uns lloguers més assequibles.
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Després d’aquestes intervencions i atès que
L’Ajuntament de Sant Celoni i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya han
considerat d’interès la col·laboració i el suport mutu en el desenvolupament dels
programes socials d’habitatge relacionats amb la inclusió de persones amb
especials necessitats d’atenció.
En aquesta línia, han formulat una proposta d’establiment de conveni per a la
cessió de l’ús d’un habitatge, propietat de l’Institut Català del Sòl i administrat
per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, a favor de l’Ajuntament de Sant
Celoni, per possibilitar l’accés a un habitatge públic per part de persones en risc
d’exclusió.
Aquesta proposta es va materialitzar amb l’aprovació i signatura del conveni de
data 11 d’abril de 2012 de cessió d’un habitatge, on queden regulades les
condicions de l’acord.
L’article 2 de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, indica que l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya té com a objectiu executar i gestionar les polítiques d’habitatge
que són competència de la Generalitat de Catalunya, les quals s’han de
desenvolupar d’acord amb els principis de cooperació i col·laboració amb els ens
locals i en concertació, si s’escau, amb altres ens de caràcter públic o privat.
La Llei 13/2009, de 22 de juliol, atorga a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya la
funció d’evitar que cap persona resti exclosa d’un habitatge per motius
econòmics i de garantir l’estabilitat i la seguretat dels residents més vulnerables.
L’article 108.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya preveu que les administracions
públiques de Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres
administracions públiques i amb els organismes i entitats públiques dependents
o vinculats d’aquestes, en l’àmbit de les competències respectives i per a la
consecució de finalitats d’interès comú.
La voluntat de l’Ajuntament de Sant Celoni és poder disposar de més habitatges
d’inclusió social, ja que permeten fer un treball social global amb les famílies que
puguin resultar beneficiàries, establint un pla de treball i un seguiment dels
acords pactats amb cada família.
Per aquest motiu, l’Ajuntament ha sol·licitat poder disposar d’un nou habitatge
en el marc del conveni signat en data 11 d’abril de 2012, petició que s’ha
concretat en una addenda al aquest conveni.
La referida addenda es va signar per les dues parts en data 31 de juliol de 2012,
quedant supeditada la seva eficàcia a la seva aprovació pel Ple municipal.
Per tot això, a proposta de la regidora de Comunitat i previ dictamen de la
Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 17 regidors
presents, el Ple municipal ACORDA:
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1. Aprovar l’Addenda 1a al Conveni signat en data 11 d’abril de 2012 amb
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per a la cessió a l’Ajuntament de Sant
Celoni d’un segon habitatge destinat a persones en risc d’exclusió social, situat al
carrer Lluís Companys i Jover, número 1, bloc 1, escala D, 3r 3a, de Sant Celoni.
2. Notificar l’acord precedent a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
6. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DEL LA CORPORACIÓ
CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2011.
El Sr. alcalde explica que, com ja és habitual, es porta a aprovació del Ple el
Compte General de la Corporació corresponent a l’any 2011. Posteriorment se’n
trametrà una còpia a la Sindicatura de Comptes.
El Sr. Deulofeu diu que el grup municipal de CiU votarà a favor de la proposta
atès que es tracta d’un procés de transparència en la gestió econòmica, que es
repeteix cada any en aquest Ajuntament.
La Sra. Montes diu que també hi votarà a favor per considerar que es tracta
d’una bona praxis.
El Sr. alcalde explica que no tots els ajuntaments aproven el Compte General
de l’exercici pressupostari anterior. Fa anys que nosaltres ho vam implementar a
l’Ajuntament de Sant Celoni –diu- i així s’ha anat fent cada any.
El Sr. Corpas manifesta que els regidors de la CUP també hi votaran a favor i
feliciten al personal tècnic d’Economia per la seva tasca.
Després d’aquestes intervencions i
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació del Compte General de l’Ajuntament de
Sant Celoni corresponent a l’any 2011.
Atès que la Comissió de Comptes, en sessió de 12 de juliol de 2012, va acordar
exposar al públic el Compte General a efectes de reclamacions, reparaments o
observacions.
Atès que en el termini d'exposició pública i vuit dies més no s'ha presentat cap
reclamació.
A proposta del regidor de Serveis Generals i previ dictamen de la Comissió
informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 17 regidors presents, el
Ple municipal ACORDA:
1. Aprovar el Compte General de la Corporació corresponent a l'exercici de 2011,
tal com ha estat format per la Intervenció municipal.
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2. Trametre còpia del Compte General de l’Ajuntament de Sant Celoni,
corresponent a l’exercici de 2011, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
7. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPLEMENT DE LES PRESTACIONS
DEL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL AL SERVEI DE LA CORPORACIÓ,
EN SITUACIÓ D’INCAPACITAT TEMPORAL.
El Sr. alcalde explica que el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de
mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i el foment de la competitivitat,
lesiona els drets dels treballadors i els acords pactats des de fa anys entre
l’Ajuntament i el personal municipal. En aquest sentit, s’obliga a les
Administracions a fer el que fan normalment les empreses privades, és a dir, que
els treballadors públics en situació de baixa laboral (que fins ara cobraven el
100% del sou), passin a cobrar els 3 primers dies el 0 de la base reguladora, del
4t al 20è dia el 60% i del 21è dia en endavant el 75%. El Reial Decret Llei
ofereix, però, la possibilitat d’arribar a un acord amb els representants dels
treballadors per incrementar aquests percentatges fins arribar a un topall màxim
del 50% de la base reguladora els 3 primers, del 75% entre el 4t i el 20è dia i
del 100% a partir del 21è dia de baixa laboral. L’equip de govern ha pactat
aquests topalls amb el Comitè d’empresa i la Junta de Personal i avui es porta al
Ple aquesta proposta que, alhora que compleix amb la llei, intenta perjudicar el
mínim possible als treballadors que estiguin en situació de baixa laboral. Val a
dir que en determinades situacions (accidents de treball, operacions, malalties
greus, etc) el Reial Decret Llei 20/2012 preveu que es cobri el 100% del sou des
del primer dia.
El Sr. Deulofeu diu que els regidors de CiU votaran a favor de la proposta.
La Sra. Montes manifesta també el seu vot favorable, però diu que no ha vist
que s’hagi tingut en compte la baixa per maternitat.
El Sr. secretari diu que el Reial Decret Llei contempla els casos d’incapacitat
temporal, però la baixa per maternitat es regula per un altre sistema.
El Sr. alcalde diu que, efectivament, les baixes per maternitat no estan incloses
en els supòsits d’incapacitat temporal. En aquest cas, la retribució salarial és
assumida per la Seguretat Social i no per l’Ajuntament.
Després d’aquestes intervencions i
D’acord amb l’annex 3 del Conveni col·lectiu i de l’Acord de condicions de treball
vigents, annex que va ser introduït en la seva modificació efectuada l’any 2010
(publicada al Butlletí oficial de la província de 15 d’abril de 2010), l’Ajuntament de
Sant Celoni, en aquells casos en que els treballadors municipals tinguin dret a
percebre prestacions de la Seguretat Social per estar en situació d’incapacitat
temporal derivada de contingències comuns o professionals, complementa les
prestacions del sistema públic fins al 100% (amb exclusió d’aquelles que
retribueixen factors com la nocturnitat, dies assenyalats, hores extres o similars)
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de les seves retribucions íntegres durant el temps en que es trobin en aquella
situació.
No obstant, d’acord amb el punt 5 de l’article 9 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13
de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i el foment de la
competitivitat, es modifica aquesta situació fixant la prestació econòmica en la
situació d'incapacitat temporal del personal al servei de les administracions
públiques, en els termes següents:
1. La prestación económica de la situación de incapacidad temporal del personal al
servicio de las Administraciones Públicas y órganos constitucionales se regirá por
lo dispuesto en este artículo.
2. Cada Administración Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias,
podrá complementar las prestaciones que perciba el personal funcionario
incluido en el Régimen General de Seguridad Social y el personal laboral a su
servicio en las situaciones de incapacidad temporal, de acuerdo con los
siguientes límites:
1. Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias
comunes, durante los tres primeros días, se podrá reconocer un
complemento retributivo hasta alcanzar como máximo el 50% de las
retribuciones que se vengan percibiendo en el mes anterior al de causarse
la incapacidad. Desde el día cuarto hasta el vigésimo, ambos inclusive, el
complemento que se pueda sumar a la prestación económica reconocida
por la Seguridad Social deberá ser tal que, en ningún caso, sumadas
ambas cantidades, se supere el 75% de las retribuciones que vinieran
correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al de causarse la
incapacidad. A partir del día vigésimo primero, inclusive, podrá
reconocerse una prestación equivalente al 100 % de las retribuciones que
se vinieran percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad.
2. Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias
profesionales, la prestación reconocida por la Seguridad Social podrá ser
complementada, desde el primer día, hasta alcanzar como máximo el
100% de las retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho personal
en el mes anterior al de causarse la incapacidad.
(...)
5. Cada Administración Pública podrá determinar, respecto a su personal, los
supuestos en que con carácter excepcional y debidamente justificados se pueda
establecer un complemento hasta alcanzar, como máximo, el 100% de las
retribuciones que vinieran disfrutando en cada momento. A estos efectos, se
considerarán en todo caso debidamente justificados los supuestos de
hospitalización e intervención quirúrgica.
En ningún caso los funcionarios adscritos a los regímenes especiales de
Seguridad Social gestionados por el mutualismo administrativo podrán percibir
una cantidad inferior en situación de incapacidad temporal por contingencias

22

comunes a la que corresponda a los funcionarios adscritos al Régimen General
de la Seguridad Social, incluidos, en su caso, los complementos que les resulten
de aplicación a estos últimos.
El punt 7è del mateix article 9 expressava que:
7. Asimismo, se suspenden los Acuerdos, Pactos y Convenios vigentes que
contradigan lo dispuesto en este artículo.
No obstant, per aplicació d’allò que disposa la Disposició Transitòria 15a, cal
entendre que l’aplicació de les previsions de l’article 9 no s’aplicaran fins passats
tres mesos de l’entrada en vigor del Reial Decret.
En data 27 de juliol de 2012 els representants dels treballadors van presentar
instància (la qual consta a l’expedient) per la qual es sol·licitava de l’Ajuntament el
complement de les prestacions per incapacitat temporal en els següents termes:
1. Quan la situació d’incapacitat temporal derivi de contingències comuns:
• Durant els tres primers dies, reconeixement del complement retributiu del
50% de les retribucions que es vinguin rebent en el mes anterior al que
causi la incapacitat.
• Del quart dia fins al vigèsim, ambdós inclosos, el complement retributiu
del 75% de les retribucions que es vinguin rebent en el mes anterior al
que causi la incapacitat.
• A partir del vigèsim primer, inclòs, el complement retributiu del 100% de
les retribucions que es vinguin rebent en el mes anterior al que causi la
incapacitat.
2. Quan la situació d’incapacitat temporal derivi de contingències professionals, el
complement retributiu del 100% des del primer dia de les retribucions que es
vinguin rebent en el mes anterior al que causi la incapacitat.
3. Establiment dels supòsits amb caràcter excepcional i degudament justificats,
pels quals es reconeixerà la complementació del 100% de les retribucions que
es vinguessin gaudint en cada moment, tractant-se aquests de:
• Hospitalització.
• Intervenció quirúrgica.
• Malaltia greu: s’entendrà con a malaltia greu aquella que sigui reconeguda
mitjançant part facultatiu i totes aquelles que estiguin reconegudes en el
Reial Decret 1148/2011, de 29 de juliol.
No obstant, atès que aquest darrer precepte no explicita què s’ha d’entendre com a
“malaltia greu”, considerem com a adequada la remissió que es pretén al Reial
Decret 1148/2011 (que regula l'aplicació i desenvolupament, en el sistema de la
Seguretat Social, de la prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer
o una altra malaltia greu) atès que es la única norma que recull un llistat de
malalties greus que es pugui aplicar per analogia.
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Vist l’informe emès per la direcció de Recursos Humans, en virtut del qual la
proposta feta per Comitè d’Empresa i Junta de Personal s’ajusta a allò que permet
el Reial Decret Llei 20/2012 en el seu article 9.
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. Complementar les prestacions que percebi el personal funcionari de
l’Ajuntament inclòs en el Règim General de Seguretat Social i el personal laboral
al servei de la Corporació quan es trobin en situació d'incapacitat temporal,
d’acord amb la proposta efectuada per la representació dels treballadors en data
27 de juliol de 2012, en els termes següents:
1. Quan la situació d’incapacitat temporal derivi de contingències comuns:
• Durant els tres primers dies, reconeixement del complement retributiu del
50% de les retribucions que es vinguin rebent en el mes anterior al que
causi la incapacitat.
• Del quart dia fins al vigèsim, ambdós inclosos, el complement retributiu
del 75% de les retribucions que es vinguin rebent en el mes anterior al
que causi la incapacitat.
• A partir del vigèsim primer, inclòs, el complement retributiu del 100% de
les retribucions que es vinguin rebent en el mes anterior al que causi la
incapacitat.
2. Quan la situació d’incapacitat temporal derivi de contingències professionals, el
complement retributiu del 100% des del primer dia de les retribucions que es
vinguin rebent en el mes anterior al que causi la incapacitat.
3. Establiment dels supòsits amb caràcter excepcional i degudament justificats,
pels quals es reconeixerà la complementació del 100% de les retribucions que
es vinguessin gaudint en cada moment, tractant-se aquests de:
• Hospitalització.
• Intervenció quirúrgica.
• Malaltia greu: s’entendrà con a malaltia greu aquella que sigui reconeguda
mitjançant part facultatiu i totes aquelles que estiguin reconegudes en el
Reial Decret 1148/2011, de 29 de juliol.
2. Fixar els efectes d’aquest acord des de la data de la seva aprovació, no
obstant la qual cosa, serà d’aplicació a les situacions de baixa per incapacitat
temporal en curs en aquella data.
3. Notificar aquest acord a la representació dels treballadors, amb indicació dels
recursos a què hi hagi lloc, tot acordant-ne, si escau, la seva publicació d’acord
amb la normativa aplicable.
4. Facultar l’alcalde tant àmpliament com en dret sigui necessari per a l’efectivitat i
execució d’aquest acord.
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8. AUTORITZACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CESSIÓ DEL CONTRACTE DE
GESTIÓ DEL SERVEI DEL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL SOT DE LES
GRANOTES.
El Sr. alcalde explica que l’increment de l’IVA aprovat recentment pel Govern de
l’Estat espanyol suposa que, en l’àmbit cultural i esportiu, es passa del 8 al 21%.
Això representa una sotragada molt forta –diu- i ens preocupa especialment pel
que fa al complex esportiu del Sot de les Granotes perquè podria comportar un
fort augment de les quotes que paguen els usuaris i la conseqüent davallada
d’abonats, com ha passat en altres centres esportius del nostre entorn.
Actualment el complex esportiu municipal del Sot de les granotes està gestionat
per l’empresa UFEC Gestió i Serveis SL i s’ha vist la possibilitat jurídica de cedir
aquest contracte a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, que vindria a
ser “l’entitat mare” d’UFEC Gestió i Serveis SL. Aquesta cessió ens permetria
eludir l’aplicació de l’increment de l’IVA en els preus que paguen els abonats i,
per tant, evitar que algun d’ells abandoni el complex esportiu per no poder pagar
la quota mensual. La proposta és, doncs, aprovar la cessió del contracte d’UFEC
Gestió i Serveis SL a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, que
s’haurà de formalitzar en escriptura pública i que haurà de complir tots els
requisits legals que siguin preceptius.
El Sr. Deulofeu diu que el grup municipal de CiU votarà a favor de la proposta
perquè és responsabilitat de tots els regidors i regidores que els serveis
municipals es prestin amb la millor qualitat possible i el cost més adequat. Veiem
bé aquesta proposta de cessió del contracte perquè, segons els informes jurídics
que figuren a l’expedient, s’ajusta a la legalitat i és en benefici dels usuaris del
complex esportiu –diu-.
La Sra. Montes diu que no troba èticament correcta aquesta solució per evitar
aplicar l’increment de l’IVA, malgrat que legalment sigui correcta. La Unió de
Federacions Esportives de Catalunya, empresa sense ànim de lucre, absorbeix
l’increment de l’IVA del 8 al 21%, però per compensar la liquidació del 8% d’IVA
que s’ha cobrat fins ara s’incrementen un 2% les quotes dels usuaris. En
l’expedient no es parla del benefici industrial, però és evident que una societat
limitada ha de tenir algun tipus de guany, que ha d’estar contemplat d’alguna
manera. Dins el balanç hi ha un apartat referit al deute entre empresa i
associació, que és una pràctica habitual en les societats, però en l’expedient això
no està prou ben reflectit. Per tot plegat, m’abstindré en la votació.
El Sr. alcalde diu que no hi ha d’haver cap dubte respecte del tema comptable.
Està demostrat que, per a la inversió que es va fer en el seu moment, l’empresa
“mare” va deixar diners a l’empresa subsidiària i aquests diners es van demanar
al banc.
La Sra. Montes diu que no consta enlloc a quin interès es tornen aquests diners.
No queden clares les condicions del préstec ni els interessos del retornament. De
tota manera –diu-, no veiem massa ètica aquesta cessió de contracte.
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El Sr. alcalde diu que tothom és lliure de votar el que vulgui, però que quedi
clar que darrera de tots els comptes hi ha una auditoria que garanteix que el
tràmit es fa correctament.
El Sr. Corpas indica que els regidors de la CUP votaran a favor de la proposta,
però insten l’equip de govern i la resta de grups municipals per a que en la
propera reunió de la comissió de seguiment del complex esportiu municipal Sot
de les Granotes (que serà el mes de novembre) es parli de la davallada
important d’usuaris que està patint aquest servei i que resulta preocupant.
Després d’aquestes intervencions i atès que
El Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni, en sessió de 26 de juliol de 2005, va
adjudicar el contracte de gestió del servei Complex esportiu municipal “Sot de les
granotes”: piscina coberta i sales annexes de Sant Celoni, a favor de la mercantil
UFEC Gestió i Serveis SL.
En data 14 de setembre de 2005 es va signar el corresponent contracte
administratiu entre l’Ajuntament de Sant Celoni i UFEC Gestió i Serveis SL, fixantse la duració del contracte en deu anys, prorrogables d’acord amb el Plec de
clàusules.
En escrit amb registre d’entrada del dia 18 de setembre de 2012 el contractista
ha sol·licitat autorització per a cedir el contracte a l’entitat Unió de Federacions
Esportives de Catalunya, aportant la documentació acreditativa de la seva
capacitat per contractar. En dit escrit, subscrit per ambdues interessades,
manifesten que pertanyen al grup UFEC i que la cessió respon a una
reorganització per assegurar la viabilitat de la prestació del servei.
L’Àrea de Serveis a les Persones ha informat favorablement la cessió del
contracte.
Vist l’informe de la Secretaria municipal, que posa de manifest que la cessió es
pot autoritzar d’acord amb l’article 114 del Decret Legislatiu 2/2000 pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques,
A proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la Comissió informativa de Serveis
Comunitaris, per 16 vots a favor de les senyores Miracle, De la Encarnación, Coll,
Costa i Lechuga i dels senyors Castaño, Arenas, Bueno, Tardy, Deulofeu, Garcia
Ramírez, Negre, Perapoch, Garcia Sala, Corpas i Masferrer, i amb l’abstenció de
la senyora Montes, el Ple municipal ACORDA:
1. Autoritzar al contractista UFEC Gestió i Serveis SL a cedir a favor de l’entitat
Unió de Federacions Esportives de Catalunya la totalitat dels drets i obligacions
derivats del contracte de gestió del servei Complex esportiu municipal “Sot de
les granotes”: piscina coberta i sales annexes, de Sant Celoni. La cessionària
quedarà subrogada en la totalitat dels drets i obligacions que li correspondrien al
cedent, sense excepció.
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2. Condicionar l’efectivitat de la cessió, a que es formalitzi en escriptura pública i
que s’aporti una còpia autèntica a l’expedient.
3. En el seu cas, la garantia definitiva prestada per UFEC Gestió i Serveis SL
podrà ser retornada quan es trobi formalment constituïda la del cessionari.
4. Notificar aquest acord a cedent i cessionària, amb indicació dels recursos que
corresponguin.
5. Facultar el Sr. alcalde tant àmpliament com en dret sigui necessari per a
l’efectivitat i execució d’aquest acord.
9. MODIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DELS PREUS PÚBLICS DEL SERVEI
“COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL SOT DE LES GRANOTES: PISCINA
COBERTA I SALES ANNEXES”.
El Sr. alcalde explica que aquesta proposta va lligada amb l’anterior punt de
l’ordre del dia. Gràcies a la cessió del contracte per a la gestió del servei –diu-,
els augments de les taxes seran mínims (com a màxim de 0,80 €).
El Sr. Deulofeu diu que potser estaria bé explicar la causa d’aquest augment
per a que tothom entengui perquè s’apugen les tarifes, malgrat estalviar-nos
l’increment de l’IVA.
El Sr. alcalde indica que, amb la cessió del contracte, els usuaris no hauran
d’assumir el cost de l’IVA perquè la Unió de Federacions Esportives de Catalunya
(UFEC) és una entitat sense ànim de lucre, que està exempta d’aquest impost.
Però, per contra, -diu- totes les despeses que es produeixen en el complex
esportiu (electricitat, gas, aigua...) tenen un IVA que abans es recuperava en
part, però que ara no es podrà recuperar. Per compensar aquest equilibri s’ha
calculat que cal incrementar els preus del servei un 2,15% (en realitat seria un
10,15%, però cal restar-li el 8% d’IVA que es deixarà de pagar). Aquest
percentatge no deixa de ser una estimació. A finals d’any es farà una auditoria
per veure si efectivament s’ha assolit l’equilibri econòmic del contracte.
El Sr. Deulofeu diu que els regidors de CiU votaran a favor de la proposta
perquè, després de revisar amb calma l’expedient i parlar amb l’interventor, han
vist que amb aquesta cessió del contracte no es produeix cap guany
extraordinari per a l’empresa contractada. Entenem –diu- que el contingut de
l’expedient és correcte i que repercutirà en un benefici directe per als usuaris.
El Sr. Corpas diu que els regidors de la CUP també hi votaran a favor.
La Sra. Montes diu que, per coherència amb el seu vot en el punt anterior de
l’ordre del dia, s’abstindrà en aquest punt.
Després d’aquestes intervencions i atès que
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El Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni, en sessió de 26 de juliol de 2005, va
adjudicar el contracte administratiu de gestió, per la modalitat de concessió
administrativa, del servei públic “Complex esportiu municipal Sot de les
Granotes: piscina coberta i sales esportives” (en endavant CMESG) a la mercantil
UFEC Gestió i Serveis SL, de conformitat amb el Plec de clàusules
administratives particulars regulador del contracte i la seva oferta presentada al
concurs. Així mateix, s’aprovaren els preus públics establerts per als diferents
serveis, que s’han actualitzat periòdicament d’acord amb el plec de clàusules.
Anteriorment, en aquesta mateixa sessió del Ple, es proposa autoritzar la cessió
del contracte a favor de l’entitat Unió de Federacions Esportives de Catalunya
(UFEC).
En cas que es faci efectiva la cessió, el fet que UFEC sigui una entitat exempta
d’IVA comporta que a partir de l’efectivitat de la cessió no calgui repercutir
l’increment del 13% de l’IVA (aplicable a partir del passat dia 1 de setembre,
que passa del 8 al 21%) sobre els preus públics del servei, però alhora cal veure
com afecta aquesta circumstància l’equilibri econòmic de la concessió.
En aquest sentit, s’ha instruït un expedient en el qual UFEC ha aportat una
estimació fonamentada en els comptes auditats de l’exercici de 2011. De la seva
anàlisi se’n deriva que UFEC ha de suportar l’IVA dels diferents serveis i
subministraments subjectes a l’import, i que no es podrà deduir, la qual cosa
implica, en termes absoluts, un resultat negatiu de 86.961,23 €. Per això, als
efectes de mantenir l’equilibri econòmic de la concessió amb aplicació del nou
règim d’IVA, derivada de la cessió del contracte, els preus finals que abonen els
usuaris han d’experimentar un increment molt més moderat, entorn el 2,15% en
comptes del 13%.
En termes absoluts els preus s’incrementen en un rang molt moderat, que
s’estima que podrà ser assumit per part de les persones usuàries. A tall
d’exemple l’abonament d’un adult passa de 40,15 € a 40,95 €, es a dir, un
increment de 0,80 € mensuals.
Vist l’informe de l’Àmbit d’Esports emès al respecte, i per tal de mantenir
l’equilibri econòmic de la concessió,
A proposta de la regidora d’Esports i previ dictamen de la Comissió informativa
de Serveis Comunitaris, per 16 vots a favor de les senyores Miracle, De la
Encarnación, Coll, Costa i Lechuga i dels senyors Castaño, Arenas, Bueno, Tardy,
Deulofeu, Garcia Ramírez, Negre, Perapoch, Garcia Sala, Corpas i Masferrer, i
amb l’abstenció de la senyora Montes, el Ple municipal ACORDA:
1. Aprovar la modificació dels preus públics dels serveis que ofereix el Centre
municipal d’esports Sot de les Granotes, d’acord amb el detall següent (tots els
imports amb IVA exclòs):
QUOTES D'INSCRIPCIÓ
Adults (de 26 a 59 anys)
Quota familiar (els 2 membres de la parella)*

72,31 €
120,55 €
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Familiar infantil (fill de 0 a 5 anys)**
exempt
Familiar infantil (fill de 6 a 15 anys)**
36,16 €
Familiar juvenil (fill de 16 a 25 anys)**
60,33 €
Infantil (de 6 a 15 anys)
36,16 €
Juvenil (de 16 a 25 anys)
60,33 €
Gent gran (més de 60 anys) i pensionistes
36,16 €
Persones amb discapacitat***
36,16 €
* Cal presentar el llibre de família (fotocòpia) o acreditar unió estable de parella
** Fills d'abonats. Cal presentar el llibre de família (fotocòpia)
*** Cal acreditar una discapacitat del 33% o més, reconeguda per la Generalitat de Catalunya

QUOTES D’ABONAMENTS GENERALS
Adults (de 26 a 59 anys)
40,95 €
Quota familiar (els 2 membres de la parella)*
76,34 €
Familiar infantil (fill de 0 a 5 anys)**
exempt
Familiar infantil (fill de 6 a 15 anys)**
19,43 €
Familiar juvenil (fill de 16 a 25 anys)**
30,14 €
Infantil (de 6 a 15 anys)
25,40 €
Juvenil (de 16 a 25 anys)
32,64 €
Gent gran (més de 60 anys) i pensionistes
25,40 €
Persones amb discapacitat***
25,40 €
* Cal presentar el llibre de família (fotocòpia) o acreditar unió estable de parella
** Fills d'abonats. Cal presentar el llibre de família (fotocòpia)
*** Cal acreditar una discapacitat del 33% o més, reconeguda per la Generalitat de Catalunya

ENTRADA PUNTUAL
Adults
Infantil (de 6 a 15 anys)
Jove (de 16 a 25 anys)
Gent gran (més de 60 anys) i pensionistes

QUOTES D'ABONAMENTS ESPECIALS
Adult matinada (de 7 a 9 h)
Adult migdia (13 a 15.30 h)
Matí (de 9 a 13 h)
Vespres (de 21 a 22.45 h)
Cap de setmana (a partir de les 15 h de divendres)
Adults (de 26 a 59 anys)
Infantil (de 6 a 15 anys)
Jove (de 16 a 25 anys)
Gent gran (més de 60 anys) i pensionistes
Abonament fora de l'horari contractat

ACTIVITATS DIRIGIDES PER TRIMESTRE
Altres activitats
Aerodansa infantil/jove 1 dia setmana no abonat
Aerodansa infantil/jove 2 dies setmana no abonats
Ioga, Tai txí/qi-gong, dansa del ventre, balls de saló
1 dia setmana abonats
1 dia setmana no abonats
2 dies setmana abonats
2 dies setmana no abonats

SERVEIS COMPLEMENTARIS
Baixa temporal (malaltia, lesió, embaràs). Màxim 2 mesos
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7,55
5,10
6,32
5,10

€
€
€
€

22,44
25,50
33,86
34,98

€
€
€
€

24,17
19,43
22,90
19,43
5,10

€
€
€
€
€

85,72 €
142,84 €
40,54
81,03
81,03
162,27

€
€
€
€

15,71 €

Lloguer de taquilles
Anual
Semestral
Trimestral
Reconeixement mèdic (dietètica i nutrició)
Abonats
No abonats
Fisioteràpia
Abonats (30 min)
No abonats (30 min)
Abonats (1 hora)
No abonats (1 hora)
Abonats (Bono 3 x 30 min)
No abonats (Bono 3 x 30 min)
Abonats (Bono 3 x 1 hora)
No abonats (Bono 3 x 1 hora)
Massatges
Abonats (30 min)
No abonats (30 min)
Dietètica
1a visita
Visita control
Preparació proves oposicions
Mensual
Targeta regal
Adults
Jove (de 16 a 25 anys)
Infantil (de 6 a 15 anys)

95,36 €
47,78 €
23,81 €
39,73 €
63,59 €
31,82
40,95
39,83
48,19
60,33
75,42
90,47
114,59

€
€
€
€
€
€
€
€

31,82 €
36,87 €
39,73 €
22,08 €
42,12 €
95,67 €
85,06 €
53,14 €

LLOGUER CARRER DE PISCINA (preu/hora)
En horari escolar
En horari extraescolar
Per Campus d'estiu

34,12 €
39,83 €
39,83 €

CURSOS DE NATACIÓ TRIMESTRALS
Nadons de 4 a 19 mesos
1 dia setmana abonats
1 dia setmana no abonats
Petits (de 20 mesos a 5 anys)
1 dia setmana abonats
1 dia setmana no abonats
2 dia setmana abonats
2 dia setmana no abonats
Infantils (de 6 a 14 anys)
1 dia setmana abonats
1 dia setmana no abonats
2 dia setmana abonats
2 dia setmana no abonats
Adults (a partir de 15 anys)
1 dia setmana abonats
1 dia setmana no abonats
2 dia setmana abonats
2 dia setmana no abonats
Gent Gran més de 60 anys
1 dia setmana abonats
1 dia setmana no abonats
2 dia setmana abonats
2 dia setmana no abonats

39,93 €
99,80 €
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42,99
85,88
64,61
129,17

€
€
€
€

51,51
103,06
77,36
154,62

€
€
€
€

51,51
103,06
85,88
171,75

€
€
€
€

51,51
103,06
85,88
171,75

€
€
€
€

Especial (discapacitats) i terapèutica
1 dia setmana abonats
1 dia setmana no abonats
2 dia setmana abonats
2 dia setmana no abonats
NATACIÓ ESCOLAR SANT CELONI (1 sessió setmanal) CURS ESCOLAR ANUAL
De 3 a 5 anys
De 6 a 16 anys
NATACIÓ PER A LES AMPES DELS CENTRES ESCOLARS DE SANT CELONI (1
sessió setmanal) TRIMESTRAL
De 3 a 5 anys
De 6 a 16 anys
NATACIÓ PER A LES ESCOLES BRESSOL (1 sessió setmanal) TRIMESTRAL
D'1 a 2 anys (només si caminen sols)
De 2 a 3 anys
CURSETS INTENSIUS DE NATACIÓ (MENSUAL)
De 3 a 5 anys
De 6 a 16 anys
CURSETS INTENSIUS DE NATACIÓ ESCOLES (mensual de dilluns a divendres)
De 3 a 5 anys
De 6 a 16 anys
REVISIONS MÈDIQUES A ESPORTISTES
De 6 a 12 anys
Majors de 13 anys

61,86
123,77
103,01
206,38

€
€
€
€

128,46 €
103,42 €

49,77 €
43,60 €
33,35 €
32,33 €
16,73 €
14,48 €
66,80 €
72,36 €

23,36 €
28,91 €

ABONAMENTS D'ESTIU
1 mes
2 mesos
3 mesos

48,75 €
92,15 €
130,09 €

PREUS ESCALADA (intensiu juliol 1,5 h/setmana)
Abonats
No abonats

CAMPUS ESTIU
Matí (1 setmana)
Matí (2 setmanes)
Matí + menjador (1 setmana)
Matí + menjador (2 setmanes)
Matí + tarda no menjador (1 setmana)
Matí + tarda no menjador (2 setmanes)
Matí + tarda amb menjador (1 setmana)
Matí + tarda amb menjador (2 setmanes)
Bon dia (1 setmana)
Bon dia (2 setmanes)
Bon dia (1 dia)
Menjador (1 dia)

52,22 €
57,42 €

63,23
120,35
93,83
177,46
73,43
135,65
105,05
198,88
9,18
15,30
2,04
8,67

2. Condicionar l’aplicació efectiva dels preus públics detallats anteriorment, a
que sigui efectiva la cessió del contracte de gestió del servei “Complex esportiu
municipal Sot de les granotes: piscina coberta i sales annexes” a favor de
l’entitat UFEC.
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

10. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PER SUSPENDRE
CAUTELARMENT LA LIQUIDACIÓ DE LES PLUSVÀLUES ALS AFECTATS EN
PROCESSOS DE DESNONAMENT D’HABITATGES DE PRIMERA
RESIDÈNCIA.
El Sr. alcalde explica que, fins ara, quan una família és desnonada del seu
habitatge, apart de continuar essent deutora del banc o caixa amb qui va
contractar la hipoteca, ha de fer front a l’impost municipal de la plusvàlua. És
una qüestió que preocupa l’equip de govern –diu- i que considerem del tot
injusta. Per això, presentem aquesta moció per suspendre el cobrament de la
plusvàlua als afectats per processos de desnonament d’habitatges de primera
residència i demanar al Govern de l’Estat que faci els canvis legislatius
necessaris per no haver d’aplicar aquest impost a les famílies afectades. S’ha
consultat els grups municipals sobre aquesta moció i tothom hi està d’acord. El
grup municipal de la CUP ha plantejat algun canvi i, en comptes de suspendre el
pagament de les plusvàlues durant els anys 2012 i 2013, es deixarà oberta la
suspensió indefinidament.
El Sr. Corpas diu que el grup municipal de la CUP troba molt positiva aquesta
moció, alhora que insta a l’equip de govern a parlar amb els agents socials
implicats en aquest tema, com ara la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, que
està fent molt bona feina. Nosaltres –diu- hem parlat amb ells i hem coincidit en
demanar a l’equip de govern que no limiti als anys 2012 i 2013 la suspensió del
cobrament de la plusvàlua als afectats per processos de desnonament
d’habitatges de primera residència. També volíem demanar la retroactivitat pels
casos que hi ha hagut en els darrers 3 ò 4 anys i que encara no hagin pogut
liquidar l’impost.
El Sr. alcalde diu que es tindrà en compte també aquesta última qüestió.
Després d’aquestes intervencions i atès que
En el context de crisi econòmica, financera i social que patim, som testimonis del
drama diari en què viuen aquelles famílies que no poden pagar la hipoteca i es
veuen obligades a marxar de casa.
En els casos d’execucions o transmissió forçosa judicial per impagament
d’hipoteques o altres, el deutor-desnonat és subjecte passiu de l’Impost sobre
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) donat que es
produeix una transmissió d’un terreny urbà i, per tant, té lloc el fet imposable.
És evident que les famílies que perden la residència perquè no poden fer front a
les seves obligacions econòmiques, siguin quines siguin, constitueixen un dels
principals col·lectius que poden situar-se en risc d’exclusió social i esdevenen
objecte d’especial atenció en l’àmbit de les polítiques públiques de protecció
social.
En aquestes circumstàncies la liquidació de l’Impost sobre l’increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana suposa un cas flagrant d’injustícia tributària.
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El marc legal vigent (Text refós de la Llei d’hisendes locals) no regula cap
possibilitat de que els ens locals estableixin beneficis fiscals per a aquestes
situacions, perquè aquesta és una matèria reservada a llei segons l’article 8.d)
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, pel que l’administració
local es veu obligada a preveure la liquidació d’aquests tributs, per molt injust
que sembli.
En la majoria dels casos aquestes liquidacions seran objecte d’impagament,
acumulació de sancions i d’interessos i acabaran molt probablement rebent la
qualificació final d’insolvència, amb la qual cosa es consignen ingressos que no
es cobraran i s’incorre en despeses de gestió respecte de deutes que
esdevindran incobrables.
La pròpia regulació de l’Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana ja recull la figura del substitut del contribuent, atribuint les
obligacions tributàries a persones físiques o jurídiques, o entitats regulades a
l’article 35.4) de la Llei general tributària, distintes del subjecte passiu quan les
circumstàncies així ho recomanen per raons d’eficiència en la gestió tributària,
entre altres.
Els antecedents descrits recomanen la redacció i aprovació de la present moció,
per tal de donar compliment als següents objectius:
1. Millorar l’ordenament jurídic que regula la fiscalitat dels ens locals,
concretament el Text refós de la Llei d’hisendes locals, per dotar-lo de la mínima
sensibilitat exigible en casos de desnonament forçós per execució judicial
d’hipoteques. A criteri dels proponents resulta inacceptable liquidar l'Impost
sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana a les famílies que
han perdut el seu habitatge per raons econòmiques.
2. Incentivar les entitats financeres a cercar amb major intensitat alternatives al
desnonament.
3. Evitar actuacions de gestió i recaptació que pressuposin un nul profit per a
l’erari públic o per al compliment dels fins encomanats als poders públics i que,
alhora, generen un cost superior a l’ingrés que d’ells poguessin derivar-se.
Per tot això, a proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la Comissió informativa
de Serveis Personals, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal
ACORDA:
1. Instar el Govern de l’Estat espanyol a complementar la modificació de l’article
106 del text regulador de la vigent Llei de les hisendes locals, en el sentit de fer
extensiva a totes les adjudicacions hipotecàries d’habitatges de primera
residència la consideració de l’entitat adquirent de l’immoble com a subjecte
passiu substitut del contribuent, establerta en l’article 9 del Reial Decret Llei
6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris
sense recursos, únicament en el cas de l’entrega de la vivenda com a dació en
pagament, tot establint-se en conseqüència legalment:
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a) L’atribució de la condició de substitut del contribuent a la persona
creditora i promotora del procediment de desnonament, alliberant així al
subjecte passiu (persona o família desnonada) de la càrrega de l’Impost
sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
b) La possibilitat que els ens locals puguin accelerar la declaració de fallits
dels subjectes passius respecte de quotes meritades amb anterioritat a la
mencionada reforma legislativa.
2. Acordar la suspensió cautelar del cobrament de les liquidacions de l’Impost
sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana als afectats per
processos de desnonament d’habitatges de primera residència, segons relació
individualitzada de liquidacions a suspendre que s’incorpori a l’expedient als
efectes del seu control, en ordre a evitar la prescripció dels drets liquidatoris tot
encomanant-se el susdit control a l’interventor municipal en exercici de les
funcions reservades que té atribuïdes per l’article 214 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.
3. Trametre aquesta moció per al seu coneixement i adhesió a les entitats
municipalistes de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al
Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Senat i als partits polítics
catalans amb representació a les Corts Generals de l’Estat
~~~~~~~~~~
A continuació el Sr. alcalde anuncia que cal sotmetre a consideració del Ple dues
mocions no incloses a l’ordre del dia, presentades pels grups municipals de la
CUP i de CiU:
-

Moció que presenta el grup municipal de la CUP per a la declaració
d’independència del Principat de Catalunya

-

Moció que presenta el grup municipal de CiU per donar suport a les
reivindicacions nacionals populars de la Diada Nacional i a l’exercici del dret a
l’autodeterminació.

Dit això, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal APROVA LA
URGÈNCIA d’incloure aquestes dues mocions a l’ordre del dia de la sessió
plenària que s’està celebrant.
Es procedeix a continuació a debatre el seu contingut.
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL DE LA CUP PER A LA DECLARACIÓ D’INDEPENDÈNCIA DEL
PRINCIPAT DE CATALUNYA.
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El Sr. Corpas explica que, per sort, el concepte “independència”, que fins ara
era tabú, en les darreres setmanes s’ha posat en boca de molta gent. Des del
grup municipal de la CUP –diu- ho celebrem especialment. A Sant Celoni hi ha
diversos agents socials implicats amb la independència del Principat de
Catalunya, com l’Assemblea Nacional Catalana (que recentment ha obert una
seu al nostre municipi), el Casal Independentista Quico Sabaté (que porta més
de 10 anys treballant per la idea de la independència) o la CUP (partit de
l’esquerra independentista que, històricament, ha treballat per a que els Països
Catalans puguin assolir aquesta fita). Celebrem, doncs, el context en què ens
trobem, amb el milió i mig de persones que van sortir a manifestar-se el dia 11
de setembre. En aquest sentit, i arran de la consulta popular que es va fer el 13
de desembre de 2009 a Sant Celoni i la Batllòria, en què el 95% dels vots
emesos van ser a favor de la independència, hem volgut presentar aquesta
moció per deixar clara la nostra posició respecte de tot el que està passant.
A continuació, el Sr. Corpas llegeix la part dispositiva de la moció.
El Sr. alcalde diu que dins el grup municipal del PSC hi cap un ampli ventall de
posicionaments, tots respectables, i, per tant, els regidors socialistes votaran a
títol individual.
El Sr. Deulofeu diu que el grup municipal de CiU ha presentat una moció en
relació al mateix tema, que s’ha enviat aquest migdia a tots els grups
municipals, així com a l’Assemblea Nacional de Catalunya. M’he volgut posar en
contacte amb els altres grups –diu- amb la voluntat de buscar punts d’acord
entre la nostra moció i la del grup municipal de la CUP, però no ha estat possible
parlar-ne. En qualsevol cas, la nostra intenció és arribar a un acord de consens
amb un text en què una majoria de regidors s’hi puguin sentir còmodes. Estem
en un moment històric i, com s’ha dit, en els darrers anys s’ha produït un
augment molt sensible del sector de la població que defensa la independència de
Catalunya, que va culminar amb el clam de l’11 de setembre. La defensa de la
independència ha passat a ocupar la centralitat política del nostre país, fruit de
l’esforç de moltes persones i de les circumstàncies. El dia 10 de juliol de 2010 la
massiva manifestació contra la sentència del Tribunal Constitucional en relació a
l’Estatut d’Autonomia ja va ser un avís. En aquell moment la ciutadania no va
trobar el recolzament del Govern català i del president de la Generalitat de
Catalunya, cosa que ara sí s’ha produït.
En aquests moments es donen unes circumstàncies especials, que han posat la
independència de Catalunya en el centre del debat polític i que han motivat que
el president de la Generalitat de Catalunya estigui donant passos molt valents al
respecte. Tots tenim la responsabilitat, no pas de veure qui aixeca més alta la
bandera, sinó de buscar aquells elements comuns que ens permetin avançar
clarament cap a la independència sense saltar-nos els passos imprescindibles. I
per a nosaltres un d’aquests passos és sumar voluntats, és a dir, afegir més gent
al projecte. El canvi en la mentalitat política del país s’ha produït d’una manera
força ràpida, en no gaires anys. Alguns col·lectius veuen molt clara la idea de la
independència, però, sens dubte, ens vindran uns mesos d’intoxicació mediàtica
per part d’Espanya que en algun moment podrà fer trontollar les idees d’algunes
persones. Per això, hem de fer l’esforç d’intentar sumar gent al projecte. Això
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significa ser molt curós amb allò que plantegem i posem sobre la taula. Tots els
acords que aprovem com a representants polítics del poble de Sant Celoni
haurien d’anar, precisament, en aquesta línia de treball col·lectiu amb totes les
entitats, amb l’objectiu de sumar més gent per fer possible el referèndum sense
el qual la nostra independència no tindrà el reconeixement internacional. No és
possible que la Generalitat de Catalunya, de manera unilateral, declari la
independència del país sense un referèndum i sense el recolzament del poble.
Aquesta és la nostra opinió i així ho expressem en la nostra moció. També es diu
això a la moció del grup municipal de la CUP, però d’una manera molt més
oberta; en concret al punt 4t dels acords: “Instar el Parlament de Catalunya a
que, conjuntament amb els Ajuntaments catalans, assumeixi la completa
sobirania nacional del territori del Principat de Catalunya, valorant consultar a la
ciutadania, per la via de referèndum, i iniciï el procés per declarar i constituir
l’Estat català abans de l'11 de setembre del 2014”. Nosaltres entenem que s’ha
de consultar a la ciutadania a través d’un referèndum. De fet, avui el Parlament
de Catalunya ha aprovat una resolució en aquesta línia i crec que nosaltres hi
hem de donar el nostre recolzament.
Estem d’acord –continua dient el Sr. Deulofeu- en moltes de les coses que
s’indiquen a la moció de la CUP. Creiem que cal treballar per crear aquelles
estructures d’Estat que no tenim. Algunes sí que les tenim, però hi ha una feina
al darrera que no podem obviar. En la moció s’enumeren aquestes estructures,
però nosaltres som partidaris d’aprovar un acord més genèric, que digui que cal
treballar en la creació de les estructures d’Estat que no tenim i que siguin els
experts qui les defineixin amb detall.
El nostre grup està a favor de que Catalunya esdevingui un nou Estat a Europa.
Això que quedi molt clar. L’any 2009 vam col·laborar activament en la consulta
popular a la ciutadania. També vam treballar enèrgicament per a que molta gent
de Sant Celoni pogués assistir a la manifestació de l’11 de setembre. Voldria que
no quedés cap dubte sobre quina és la voluntat del grup municipal de CiU. La
idea de la independència de Catalunya, el referèndum per consultar a la
ciutadania i la creació de noves estructures d’Estat són qüestions que estan
reflectides a les dues mocions. Però hi ha algun aspecte de la moció de la CUP
que no ens agrada com s’ha plantejat. Per exemple, l’acord 5è, que diu: “Instar
a constituir immediatament, aquest mateix any 2012, un Govern d’unitat
nacional, de transició a la independència, que prepari totes les estructures
institucionals necessàries de l’Estat català, seguretat social, energia, seguretat
interior, afers exteriors i totes les que resultin essencials per a l’establiment ferm
de l'Estat català”. Estem d’acord que el Govern de la Generalitat de Catalunya
que sorgeixi de les properes eleccions ha de fer aquesta tasca. Però en el
següent punt de la part dispositiva es diu que aquest Govern d'unitat nacional ha
d’estar “integrat per les forces polítiques parlamentàries que estiguin disposades
a obrir el procés d'independència, les forces polítiques extraparlamentàries amb
rellevant representació municipal i persones independents rellevants del
moviment per la independència”. Considerem que, a la pràctica, aquesta qüestió
no serà factible. Ens sentiríem incòmodes, per tant, si donem recolzament a un
acord que sabem que realment no es produirà.
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Quant al punt número 8 (que s’acordin immediatament diverses mesures per
ordenar la transició fins a la constitució formal de l’Estat català), creiem que
algunes d’aquestes mesures poden generar conflictes i ferir certes
susceptibilitats, fins i tot d’alguns col·lectius que ara mateix estan molt propers a
decantar-se cap a la independència. En definitiva, el grup municipal de CiU està
obert a arribar a punts d’acord. Es tractaria de reforçar el punt 4, fent referència
al què ha aprovat avui el Parlament de Catalunya i suprimir els punts 6 i 8 de la
moció. No tenim cap inconvenient respecte dels altres punts.
La Sra. Montes diu que sembla que els grups municipals s’hagin de posicionar
sobre si són o no independents. Des d’ICV, però, veiem molt més importants –
diu- altres qüestions que s’han tractat avui en aquest Ple i que representen la
realitat que està vivint la ciutadania de Catalunya ara mateix: el problema dels
desnonaments, la reforma laboral, les retallades en educació i sanitat, etc. I tot
això prové de dos governs, el Govern català i el Govern espanyol, amb dos
partits al front: CiU i PP, ja sigui per necessitat, per obligació o per acords entre
ells. El procés d’independència de Catalunya s’ha generat d’una manera
compulsiva, però això no vol dir que tothom hagi de prendre partit. El grup
municipal d’ICV s’abstindrà en la votació de la moció de la CUP perquè, malgrat
expressar unes idees prou lícites, proposa una sèrie d’acords que no reflecteixen
la realitat del que es podrà fer. D’altra banda, considero molt important que
qualsevol decisió política de futur s’hagi de prendre entre tota la població.
Certament hi ha independentistes d’esquerra, de dreta i de centre, i el que no
ens agradaria és que s’utilitzés la idea de la independència per separar la gent
en dos bàndols. Aquesta ha de ser una decisió col·lectiva d’una població que està
patint tota una sèrie d’opressions econòmiques, com s’ha vist en molts punts del
Ple d’avui. Des del nostre punt de vista s’ha de poder plantejar tranquil·lament a
la població un referèndum sobre la independència, però sense perdre de vista la
responsabilitat de les decisions que estan prenent tant el Govern d’Espanya com
el Govern de Catalunya en la resta d’àmbits de la gestió política. El pitjor que
podria passar és l’enfrontament entre dos faccions, després de la molta sang que
ens ha costat en aquest país assolir el sistema democràtic que tenim, malgrat
que potser els més joves no ho tenen massa present. Penso que estem davant
d’una gran oportunitat, però hem d’anar molt en compte amb com es fan les
coses, sense perdre de vista les grans retallades econòmiques que està patint la
societat. Per aquestes raons –conclou- m’abstindré en la votació.
El Sr. Corpas recorda a la Sra. Montes que el passat 11 de setembre, a banda
de la manifestació d’un milió i mig de persones per la independència de
Catalunya, es van manifestar també més de 15.000 persones de l’esquerra
independentista rere una pancarta que deia “Ni espoli fiscal, ni estafa social”. La
Candidatura d’Unitat Popular està lluitant –diu- per la independència de
Catalunya, però també per tots els problemes que pateix la nostra societat. En
relació al comentari del Sr. Deulofeu, és evident que el Govern del Sr. Mas no
pot declarar unilateralment la independència de Catalunya. Només faltaria! Qui
prendrà la decisió serà la classe treballadora perquè, si ho ha de fer la classe
burgesa, ho portem clar... Si realment el grup municipal de CiU està d’acord amb
la major part del contingut de la moció i només discrepa en un parell de
qüestions, no entenc com heu presentat una esmena a la totalitat (perquè
malgrat que es presenti com una altra moció, no deixa de ser una esmena a la
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totalitat). Potser modificant aquests pocs punts que s’han comentat abans
hauríem arribat a un consens. Les dues mocions no s’assemblen en res. La
moció presentada pel grup municipal de CiU és un text ambigu en el que s’obvia
l’ús de la paraula independència, igual com fa el president Mas. Es parla de la
creació d’estructures d’Estat, d’una Hisenda pròpia, d’esdevenir un Estat lliure i
sobirà (que també podria ser un Estat federal o una confederació d’Estats)...
Penso que cal clarificar les coses perquè la gent del carrer ens demana als
polítics que siguem valents i diguem la veritat. Dit això, a nosaltres també ens
agradaria consensuar un únic text, però no entenem el perquè de la presentació
de la vostra moció si només esteu en descord en tres o quatre aspectes de la
nostra moció, totalment qüestionables.
El Sr. Deulofeu respon que quan aquest matí ha trucat al Sr. Corpas per
anunciar la moció de CiU en suport a l’autodeterminació del poble de Catalunya,
ja li ha comentat que hi havia aspectes de la moció de la CUP amb els que no
estaven d’acord i li ha ofert de trobar-se per veure si eren capaços d’arribar a un
punt en comú. Si m’haguessis telefonat –diu- per asseure’ns i parlar-ne, crec
que hagués estat possible arribar al consens.
El Sr. Corpas insisteix en què es tracta de dues mocions totalment diferents.
El Sr. Deulofeu considera que els acords continguts a la moció de CiU són ben
concrets, contràriament a l’opinió del Sr. Corpas. Nosaltres –diu- ja hem
manifestat que la nostra voluntat és la de sumar, i no pas dividir. Podríem haver
presentat la moció i no comunicar-ho a la resta de grups, però, en canvi, t’he
trucat expressament i t’he ofert la possibilitat d’asseure’ns per parlar-ne. Aquest
diàleg no s’ha produït. Si el grup municipal de la CUP pensa que les dues
mocions són tan diferents i que no hi ha possibilitat d’arribar a un acord,
nosaltres ens abstindrem en la votació perquè hi ha aspectes de la seva moció
amb els que no estem d’acord. Nosaltres hem posat sobre la taula una moció
més senzilla, que conté els elements essencials per als moments que estem
vivint. Considero que tots els grups polítics municipals hem de fer un esforç i ser
capaços de sumar. Nosaltres no ens neguem a interaccionar i arribar a un acord
en aquest sentit.
El Sr. Corpas diu que per arribar a consensuar una única moció hi haurien de
dedicar moltes hores i troba impossible fer-ho avui en aquest Ple.
Intervé el Sr. secretari i diu que voldria fer un petit apunt sobre el primer acord
que es proposa a la moció de la CUP. És sobradament conegut que la Constitució
espanyola es basa en “la indisoluble unidad de la Nación española, patria común
e indivisible de todos los españoles” i conté tota una sèrie d’articles que
estableixen els mecanismes per a aquesta unitat. D’altra banda, la proposta
concreta no encaixa dins el Dret administratiu i, en aquest sentit, entenc que es
tracta bàsicament de la manifestació d’un posicionament polític. Dit això, val a
dir que el Dret internacional reconeix com un principi fonamental el dret
d’autodeterminació dels pobles i que hi ha molts exemples de naixement de nous
Estats, la majoria dels quals ha suposat un trencament, almenys inicialment, de
les normes internes del territori afectat. Potser l’exemple més conegut i la
darrera en produir-se és la declaració d’independència efectuada unilateralment
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pel Parlament de Kosovo el 17 de febrer del 2008 per separar-se de Sèrvia.
Sèrvia va declarar nul·la i sense efecte aquesta declaració d’independència
kosovar, però el Tribunal Internacional de Justícia de l’Haia es va pronunciar
expressament el 22 de juliol de 2010 argumentant que la declaració
d’independència de Kosovo no viola el Dret internacional.
El Sr. alcalde comenta que, normalment, sempre que es produeix algun tipus
de consulta popular per a que sigui el poble qui decideixi, es trenquen algunes
normes legals perquè la legislació de l’Estat central no ha previst aquesta
situació. De ben segur, els esdeveniments que viurem a partir d’ara al nostre
país seran enriquidors i interessants –diu-.
La Sra. de la Encarnació diu que ella s’abstindrà en la votació i li agradaria
justificar el seu vot. Com ha dit el Sr. Deulofeu –diu-, crec que s’hauria de
consultar a la ciutadania el més aviat possible i que siguin els ciutadans qui
manifestessin lliurement si estan a favor o no de la independència de Catalunya.
És cert que en la consulta popular que es va fer a Sant Celoni al desembre de
2009 el 95% dels votants es va mostrar a favor de la independència, però cal dir
que només va votar un 23 ò 24% de la població de Sant Celoni. Per tant, a mi
m’agradaria que, el més aviat possible, es pogués fer una consulta perquè siguin
els ciutadans qui manifestin el que volen. Jo no em sento capaç avui, en aquest
Ple, d’interpretar la voluntat de la gent de Sant Celoni.
Després d’aquestes intervencions i atès que
Amb aquesta moció ens adrecem al Parlament del Principat de Catalunya i a tots
els seus grups parlamentaris per tal que assumeixin a tots els efectes la
completa sobirania nacional del territori del Principat de Catalunya i s’iniciï el
procés per declarar la independència i constituir un Estat català lliure i sobirà,
democràtic i social.
En la consulta popular democràtica duta terme el 13 de desembre de 2009, Sant
Celoni va ser un dels 553 municipis que la va acabar fent. En aquesta consulta
els celonins i celonines van expressar el seu sentiment majoritari a favor de la
independència de Catalunya, amb el 95% dels vots a favor, amb la participació
de 2.998 persones i amb la capacitat d'enginy i d'organització suficient per dur a
terme quelcom que no s'havia fet abans.
Aquesta és la força que ens empeny a fer la proposta per declarar el municipi de
Sant Celoni i la Batllòria com a territori català lliure i sobirà. A l’espera que el
Parlament de Catalunya dicti la legislació legalment aplicable, la normativa i la
jurisprudència actuals seran vigents provisionalment mentre no s’oposin a la
sobirania del poble de Catalunya.
A més, ara, des del Govern Espanyol, s’estan promovent grans canvis legals que
atempten contra l’autonomia local i, fins i tot, contra la pròpia existència del món
municipal català i dels serveis que aquest presta al conjunt de la seva població.
Sense oblidar l'intent d'arraconament cultural, social i econòmic que el Regne
d'Espanya, acollint-se al dret de conquesta, ha sotmès al poble català durant
gairebé 300 anys.
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Catalunya ha de preservar com a poble els seus trets nacionals, la seva llengua,
la seva cultura, el llegat de la seva història com a mitjans d’acollida i de diàleg.
És per tots aquests motius, però principalment per preservar el benestar dels
veïns i veïnes de Sant Celoni i la Batllòria, i impedir que l’agreujament d’aquesta
situació de crisi derivi en greus problemes de cohesió social, de degradació de
les activitats empresarials i en més increments de l’atur i la pobresa de les
classes treballadores, que aquest Ajuntament vol fer sentir la seva veu en
aquests moments històrics que ens està tocant viure.
Avui, quan el poble de Catalunya ha parlat i s’ha expressat amb total claredat, és
l’hora de la independència nacional i així ho ha declarat en la massiva
manifestació d’aquest 11 de setembre.
És per tots aquests motius, quan es compleixen 3 anys del primer referèndum
per la independència celebrat a Catalunya, que per 5 vots a favor de la senyora
Miracle i dels senyors Arenas, Bueno Corpas i Masferrer, i 12 abstencions de les
senyores de la Encarnación, Coll, Costa, Lechuga i Montes, i dels senyors
Castaño, Tardy, Deulofeu, Garcia Ramírez, Negre, Perapoch i Garcia Sala, el Ple
municipal ACORDA:
1. Declarar Sant Celoni i la Batllòria territori català lliure i sobirà.
2. Declarar Sant Celoni i la Batllòria moralment lliures de la Corona borbònica i
els seus símbols.
3. Instar el Parlament de Catalunya a declarar que el Principat de Catalunya és, i
ha de ser per Dret, Estat lliure i independent en igualtat de drets i obligacions
que els altres Estats independents del món.
4. Instar el Parlament de Catalunya a que, conjuntament amb els Ajuntaments
catalans, assumeixi la completa sobirania nacional del territori del Principat de
Catalunya, valorant consultar a la ciutadania, per la via de referèndum, i iniciï el
procés per declarar i constituir l’Estat català abans de l'11 de setembre del 2014.
5. Instar a constituir immediatament, aquest mateix any 2012, un Govern
d’unitat nacional, de transició a la independència, que prepari totes les
estructures institucionals necessàries de l’Estat català, seguretat social, energia,
seguretat interior, afers exteriors i totes les que resultin essencials per a
l’establiment ferm de l'Estat català.
6. Instar a que aquest Govern d'unitat nacional estigui integrat per les forces
polítiques parlamentàries que estiguin disposades a obrir el procés
d'independència, les forces polítiques extraparlamentàries amb rellevant
representació municipal i persones independents rellevants del moviment per la
independència.
7. Instar a que aquest Govern d’unitat nacional creï els corresponents registres
civils, mercantils i de la propietat; una hisenda pròpia que assumeixi la
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recaptació íntegra de tots els tributs i cotitzacions socials, posant fi a l’espoli
fiscal espanyol i destinant els nostres recursos a la reversió de les retallades i a
polítiques actives de foment de l’economia productiva, de polítiques socials
avançades i a la recuperació de la dignitat i el benestar de tot el poble català; un
banc nacional des del qual es gestionin el règim fiscal i el finançament dels
serveis i institucions públics; la constitució immediata d’una administració fiscal i
de justícia de Catalunya sense ingerències estrangeres; i a que iniciï
immediatament les negociacions amb la comunitat internacional per al
reconeixement de l’Estat català, amb especial orientació vers la ONU i la Unió
Europea de la qual en som ciutadans avui.
8. Instar a aquest Govern d’unitat nacional que acordi, amb caràcter immediat,
les mesures que cregui convenient que ordenin la transició fins a la constitució
formal de l’Estat català i, en especial, les següents:
-

Que les banderes oficials siguin la local, la senyera i, fins al dia de la
independència, l’estelada.
Que quedin sense aplicació totes les lleis i reglaments, sentències judicials i
resolucions que limitin l’ús de la llengua catalana en qualsevol àmbit de la
vida pública o acadèmica catalana.
Que els cossos policials i militars espanyols hagin de realitzar comunicació
prèvia per realitzar llurs funcions dins del territori de Catalunya.
Que declari, a afectes administratius, el dia 12 d’octubre com a dia laborable.
Que demani l’empara i la mediació de les institucions internacionals de la
Unió Europea, si ho creu convenient, per garantir un procés democràtic.

9. Instar a la creació l’Assemblea de Càrrecs Electes dels Països Catalans per
estendre i difondre aquesta Declaració a la resta de comunitats integrants de la
Nació Catalana, a fi de preservar-ne la seva unitat i identitat com a poble.
10. Instar les institucions internacionals que iniciïn converses amb una
representació dels municipis declarats lliures i sobirans, pel reconeixement de la
voluntat del poble català d'esdevenir, per Dret, un Estat lliure i independent en
igualtat de drets i obligacions que els altres Estats independents del món,
mentre que el Parlament de Catalunya no hagi assumit la sobirania nacional. Una
vegada assumida la sobirania per part del Parlament, si es considera convenient,
que els representants dels municipis puguin formar part de la representació
catalana en les negociacions internacionals.
11. Demanar l’empara al Govern de Generalitat, al Parlament del Principat de
Catalunya i a les institucions internacionals, davant els possibles i previsibles
obstacles i impediments que pugui provocar l’Estat espanyol, per poder mantenir
i preservar la “Declaració de sobirania del territori municipal” i l’activitat dels
seus càrrecs electes.
12. Des de l’Ajuntament de Sant Celoni, apel·lem a l’esperit cívic de tot Europa,
inclòs l’Estat espanyol, per tal que s’imposi una resolució democràtica dels
conflictes i s’avanci en els ideals de la pau, el treball i la llibertat, l’amistat i la
germanor entre els pobles del món.
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13. Fer arribar aquesta Declaració sobre la independència de Catalunya a les
principals entitats celonines, en especial l’Assemblea Nacional de Catalunya i
Òmnium Cultural, així com publicitar-la en els mitjans municipals oportuns per a
què difonguin i expandeixin aquesta Declaració, i que estiguin al nostre costat en
la defensa d’aquesta decisió presa per la majoria dels representants del Ple,
elegits democràticament pel poble de Sant Celoni i la Batllòria.
14. Comunicar aquesta Declaració a l’Associació de Municipis per la
Independència, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació
de Municipis de Catalunya, per tal que ho comuniquin als seus municipis
adherits.
15. Posar aquesta Declaració en coneixement de:
-

El president de la Generalitat de Catalunya, Molt Honorable Sr. Artur Mas i
Gavarró;
La presidenta del Parlament de Catalunya, Molt Honorable Sra. Núria de
Gispert i Català;
Els diferents grups parlamentaris del Parlament de Catalunya;
Els diferents grups Parlamentaris del Congrés de Diputats;
El president de la Comissió Europea, Sr. José Manuel Durão Barroso;
El president del Parlament Europeu, Sr. Martin Schulz;
El secretari general de les Nacions Unides, Sr. Ban Ki-moon,

per a l'inici dels tràmits detallats anteriorment i sol·licitant-los empara.
16. Posar en coneixement de tots els municipis del Baix Montseny aquesta
Declaració d'independència per tal que valorin la possibilitat de donar-li
recolzament, fent-nos costat en aquest camí que ara iniciem i demanant a tots
aquells que es declarin “Territori Català, Lliure i Sobirà” que ens ho facin saber
per poder-nos organitzar i fer aquest camí conjuntament.

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL DE CiU DE SUPORT A LES REIVINDICACIONS NACIONALS
POPULARS DE LA DIADA NACIONAL I A L’EXERCICI DEL DRET A
L’AUTODETERMINACIÓ.
El Sr. Deulofeu diu que en el punt anterior ja ha fet una exposició sobre el
posicionament del grup municipal de CiU en aquest tema. A continuació llegeix el
text de la moció que presenta el seu grup.
Intervé la Sra. Montes i diu que la moció li ha arribat en el darrer moment, però
pel que ha pogut llegir, expressa molt clarament la necessitat d’un referèndum
sobre la independència de Catalunya. Des d’ICV -diu- tenim molta recança
envers la proposta del govern de la Generalitat de Catalunya. Abans hem vist el
personal de l’Ajuntament vestit de negre, els del sector de l’educació van de
color groc, els treballadors del sector privat no poden negociar els ERO i, en
general, es retalla la capacitat de negociació col·lectiva, etc. I tot això està
propiciat per unes polítiques de repressió social que es beneficien de la crisi del
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país. Aquesta és la situació actual de la nostra societat. Des d’ICV, malgrat
negociar amb CiU aquest referèndum, no tenim clar que aquest impàs pugui
aportar més poder a un govern de la Generalitat que ara mateix està actuant
com una piconadora sobre tots els estaments socials. Nosaltres estem d’acord
amb la independència, però la volem amb una escola pública, amb una sanitat
per a tothom, sense retallades salarials... En un moment tan complicat com
l’actual, ha crescut el sentiment d’independència dins la societat catalana, però
cal fer les coses amb molt seny i molta cura, amb un referèndum dins el marc de
la legalitat. Per tant, el nostre vot és l’abstenció.
El Sr. Corpas diu que el Sr. Masferrer i ell mateix representen una formació
política, la Candidatura d’Unitat Popular, que sempre s’ha postulat per la
independència i el socialisme. I així ho seguirem fent –diu-. Per això, ens costa
molt votar en contra o abstenir-nos davant d’una moció que pretén defensar la
independència de Catalunya. Hi votarem, per tant, a favor, però amb un sí crític
perquè pensem que es tracta d’una moció molt ambigua, en concordança amb el
discurs del president en funcions Sr. Artur Mas. Volem demanar, però, algunes
explicacions respecte del contingut de la moció. Per exemple, en el tercer acord
es parla d’esdevenir un Estat propi dins la Unió Europea. Nosaltres entenem que
aquest és un tema a parlar perquè la situació econòmica de Catalunya és la que
és avui dia tant per culpa de la dreta espanyolista com per un sistema capitalista
que està exprimint els ciutadans catalans i els de la majoria del món. Tenint en
compte que aquest sistema capitalista ens ve d’Europa i d’Alemanya, creiem que
no seria un bon joc entrar dins la Unió Europea. També volem que ens expliqueu
que significa esdevenir un Estat lliure i sobirà, perquè això pot voler dir també
un Estat federalista o confederalista. No sabem si aposteu per aquest camí o per
la independència. Finalment, a mode d’anècdota, el títol de la moció parla de
l’exercici de la “dreta” a l’autodeterminació. Espero que sigui un error i no una
declaració d’intencions.
El Sr. alcalde comenta que les lletres en majúscula acostumen a portar errors.
El Sr. Corpas diu que ell és el primer en equivocar-se a l’hora d’escriure.
El Sr. alcalde diu que, com en l’anterior moció, el vot dels regidors socialistes
serà a títol individual. Jo personalment –diu- considero que la gent ha de poder
opinar, que el poble de Catalunya ha de poder dir la seva respecte de la
independència (en podem dir referèndum o consulta popular) i que la decisió del
poble és sobirana. D’altra banda, em preocupen algunes coses que s’han dit
respecte dels problemes socials de Catalunya. Puc estar d’acord en bona part
amb la qüestió de l’espoli fiscal que estem patint, però el poble és sobirà i tria
els seus governs i, per això, tenim els governs que tenim. Em preocupen les
retallades que els Governs han de fer per reequilibrar l’economia, com també em
preocupa la qüestió dels impostos a les grans fortunes o la recuperació de
l’impost de successions, que es podrien destinar a compensar moltes de les
retallades que pateixen els sectors socials més necessitats. Però, per sobre de
tot, el poble ha de poder decidir si vol ser independent, federal, confederal o
autonòmic. No podem deixar d’escoltar la gent.
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El Sr. Deulofeu considera que en la seva intervenció anterior ha deixat clar que
el grup municipal de CiU aposta per la independència de Catalunya. L’Estat propi
és sinònim d’independència –diu-. És una altra manera de dir-ho i crec que en la
moció queda prou evident. De fet, la manifestació de l’11 de setembre ja parlava
de Catalunya com un nou Estat d’Europa. Sobre si hem de seguir pertanyent a la
Unió Europea és una qüestió en la que no tothom es posa d’acord. Podríem
modificar el text de la moció i parlar d’un Estat propi dins d’Europa, si així ho
preferiu. D’altra banda, cal assumir responsabilitats de govern per conèixer la
realitat de les coses i les decisions que s’han de prendre. Des de l’altre costat de
la taula, quan no s’assumeix la responsabilitat de governar, és fàcil criticar les
decisions del Govern. Al final, els números han de quadrar. El darrer govern de
la Generalitat va deixar un deute 10 vegades més gran del que es va trobar.
Això significa que el Govern actual ha de fer front als deutes i ha de buscar nous
recursos per poder fer front a les despeses del país. Crec que tots hauríem de fer
una major autocrítica. Potser hi ha coses que no s’estan fent bé actualment,
però cal tenir en compte que això passa perquè la feina no es va fer bé quan
tocava. Es pot fer crítica, però també cal fer autocrítica.
Catalunya està vivint un moment històric, tots ho reconeixem. Insisteixo en que
m’ha sabut molt greu que no hi hagi hagut la possibilitat real d’arribar a un
acord de consens entre les dues mocions. Segurament jo no he fet les coses
prou ben fetes –continua el Sr. Deulofeu-, potser la manera de presentar la
moció no ha sigut la més adequada, potser no ho he sabut traslladar
adequadament i potser ho podia haver fet d’una altra manera. Assumeixo des
d’aquest moment l’error que haguem pogut cometre, però ara el que toca és
lluitar per a que la independència sigui possible, ja que donarà una millor
qualitat de vida als nostres ciutadans. Respecte dels dubtes expressats per la
Sra. Montes, és la ciutadania qui vota els governants que vol tenir i en això es
basa la democràcia, que pot ser imperfecta, però que fins ara és el millor
sistema que tenim. Si ara està governant un determinat partit és perquè la gen t
l’ha votat, i si la gent creu que no ho està fent bé, la propera vegada en votarà
un altre. Demano a la Sra. Montes que reconsideri el seu posicionament perquè
avui en el Parlament de Catalunya el grup parlamentari d’ICV ha recolzat que en
la propera legislatura es consulti els ciutadans sobre la independència de
Catalunya. Crec –conclou el Sr. Deulofeu- que cal donar força a aquest acord.
La Sra. Montes diu que ella recolzarà sempre la democràcia, però no està
d’acord amb el que ha dit el Sr. Deulofeu. La societat espanyola va votar un
determinat govern i la societat catalana en va votar un altre; tots dos van sortir
escollits per majoria, però, en canvi, tothom està al carrer expressant el seu
descontentament. La política té aquestes coses: després de dos anys tot és molt
diferent del que es va prometre, sobretot pel que fa al Govern central. Ara se’ns
planteja un núvol fantàstic i meravellós, però que amaga al seu darrera tots els
problemes socials. Ens hem de creure tot el que ens estan dient? Això és el que
poso en dubte, i suposo que tothom té la possibilitat de dubtar i opinar sobre
aquest referèndum. D’altra banda, la moció se’ns ha donat abans de començar el
Ple. El meu grup hauria agraït la possibilitat de conèixer amb més antelació el
que es volia exposar.
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El Sr. Deulofeu demana disculpes a la Sra. Montes i diu que té tota la raó.
Aquesta tarda he enviat la moció –diu-, però per qüestions informàtiques no ha
estat possible que la Sra. Montes pogués tenir-la amb més hores d’antelació. I
quan m’ha informat del problema, no he tingut la possibilitat de solventar-lo.
Intervé de nou el Sr. alcalde per fer un incís abans de la votació. Respecte de
l’autocrítica que hem de fer els partits que en un moment o altre hem estat
governant, aquesta autocrítica també l’hauria de fer l’actual Govern de la
Generalitat i l’anterior. Hem de tenir en compte que l’endeutament dels governs
central i autonòmic ha augmentat en els darrers anys. Les demandes dels
municipis a nivell d’infraestructures i equipaments han suposat un increment
d’aquest deute, però gràcies a això s’han aconseguit moltes coses.
El Sr. secretari pregunta si a la moció s’introdueix l’esmena proposada pel grup
municipal de la CUP de canviar “un Estat propi dins la Unió Europea” per “un
Estat propi dins d’Europa”.
El Sr. Deulofeu diu que el seu grup accepta aquesta esmena.
Després d’aquestes intervencions i atès que
El passat 11 de setembre, amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, 1 milió
i mig de persones van sortir al carrer amb el lema “Catalunya, nou estat
d’Europa”.
Aquest Ajuntament no pot restar impassible davant els clams que la ciutadania
va expressar-hi: la voluntat d’esdevenir un poble lliure i la denúncia pel
maltractament polític, econòmic i social que pateix Catalunya vers l’Estat i que
dinamita el nostre potencial com a país i les oportunitats de la nostra gent.
Per tot això, a proposta del grup municipal de CiU, per 16 vots a favor de les
senyores Miracle, De la Encarnación, Coll, Costa i Lechuga i dels senyors
Castaño, Arenas, Bueno, Tardy, Deulofeu, Garcia Ramírez, Negre, Perapoch,
Garcia Sala, Corpas i Masferrer, i amb l’abstenció de la senyora Montes, el Ple
municipal ACORDA:
1. Manifestar que Catalunya té dret a decidir sobre el seu futur de manera lliure i
democràtica i que, tal com s’ha manifestat al Parlament de Catalunya, ja és hora
d’exercir-lo, mitjançant consulta a la ciutadania durant la propera legislatura.
2. Donar suport a la creació de les estructures d’Estat que encara ens manquen
per esdevenir un Estat lliure i sobirà, com és el cas de la hisenda pròpia, que ha
de posar punt i final a l’espoli que pateix Catalunya i que obliga les
administracions públiques catalanes, inclosos els ajuntaments, a executar
importants ajustos pressupostaris.
3. Comprometre’ns a treballar conjuntament amb la ciutadania i les entitats del
nostre municipi per fer cada vegada més àmplia la majoria social i econòmica
necessària per esdevenir un Estat propi dins d’Europa.
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4. Demanar al Parlament de Catalunya que estudiï totes les mesures que
s’hauran d’emprendre, si així ho decideix el poble català, per a la seva
consecució.
5. Fer arribar aquesta moció a tots els grups del Parlament de Catalunya, al
Govern de la Generalitat de Catalunya, al Congrés dels Diputats i el Govern
espanyol.
11. INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDIA I
PEL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA EN ELS MESOS DE JULIOL I
AGOST DE 2012.
La corporació PREN CONEIXEMENT de les resolucions dictades per l’Alcaldia i
pel regidor de Seguretat Ciutadana en els mesos juliol i agost de 2012, l’extracte
de les quals es relaciona a continuació:
RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES DE JULIOL DE 2012
Dia
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
6

Extracte
Atorgar una llicència d’abocament al clavegueram públic
Aprovar la despesa per contractar la neteja de la decantador de la Batllòria
Concedir una llicència municipal d’obres
Concedir una llicència municipal d’obres
Desestimar una reclamació per responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament
Aprovar la petició d’un ajut per al tractament de la vegetació en urbanitzacions
Aprovar la despesa per contractar els treballs de suport tècnic per a espectacles culturals
Aprovar la despesa per contractar els treballs de suport tècnic per a un concurs de música
Concedir una autorització per ocupar la via pública amb finalitats comercials
Atorgar una llicència d’abocament al clavegueram públic
Aprovar la concessió d’una bonificació de la taxa del Centre municipal d’expressió
Aprovar una factura de despeses de la depuradora d’aigües residuals
Concedir una llicència per al subministrament de gas natural
Aprovar la despesa per contractar la redacció d’un projecte
Aprovar una factura de despeses per la gestió de l’estació depuradora d’aigües residuals
Aprovar una factura de despeses per la gestió de l’estació depuradora d’aigües residuals
Aprovar les quotes dels usuaris del Servei d’atenció domiciliària
Retornar un dipòsit urbanístic
Autoritzar la retirada d’un vehicle de la via pública
Acceptar la renúncia a una llicència municipal d’activitats
Aprovar les liquidacions de la taxa d’ocupació de la via pública
Donar de baixa una llicència de gual
Aprovar els models normalitzats de declaració responsable en aplicació d’una ordenança
Concedir una llicència d’obres menors
Concedir una llicència d’obres menors
Atorgar una llicència d’ús especial de la via pública
Arxivar un expedient per donar de baixa una persona del Padró municipal d’habitants
Notificar el tràmit d’audiència en un expedient per possible responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament
Aprovar la despesa per contractar l’assegurança d’un vehicle municipal
Aprovar la despesa per contractar l’assegurança d’un vehicle municipal
Aprovar la despesa per contractar l’assegurança d’un vehicle municipal
Acceptar la renúncia en la tramitació d’un expedient d’adequació a la LIIA
Aprovar la despesa per contractar tres sessions de cinema
Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Aprovar la llista de persones admeses a una convocatòria de plaça d’educador/a social
Aprovar la concessió d’ajuts socials adreçats a famílies
Aprovar la despesa per contractar el servei de control veterinari del colomar municipal
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6
6
6
8
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18

Facilitar còpia d’un expedient a un ciutadà
Concedir una llicència d’obres menors
Atorgar ajuts socials per a material escolar i llibres
Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Autoritzar unes obres d’arranjament de la façana d’un habitatge
Proposar d’ofici el tancament d’un expedient
Aprovar inicialment una modificació de divisió poligonal d’una finca
Obrir la convocatòria de participació a una fira artesana
Autoritzar el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal
Incoar expedient d’ordre d’execució pel mal estat d’una finca
Concedir una llicència municipal d’obres
Atorgar llicències per a l’ocupació temporal de terrenys destinats a horts municipals
Aprovar la despesa per contractar el lloguer de material tècnic divers
Aprovar la despesa per contractar la construcció d’una plataforma de seguretat
Concedir una llicència d’activitats
Aprovar la despesa per contractar la reparació en un edifici municipal
Aprovar les liquidacions de la taxa per tancament de carrers
Aprovar la despesa per contractar un espectacle de titelles
Sol·licitar una subvenció al Departament de Benestar Social i Família
Concedir una autorització per ocupar la via pública amb finalitats comercials
Concedir una autorització per ocupar la via pública amb finalitats comercials
Autoritzar l’ocupació de la via pública amb una parada al mercat setmanal
Aprovar la compensació d’un deute amb l’ORGT
Ordenar la redacció d’un projecte tècnic relatiu a l’esfondrament de la coberta d’un immoble
Concedir una llicència municipal per a la tinença d’animals potencialment perillosos
Reclamar el pagament d’uns desperfectes ocasionats a la via pública
Aprovar una relació d’obligacions reconegudes feta per l’interventor accidental
Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola bressol municipal
Acceptar les al·legacions presentades relatives a la liquidació d’un cànon fix
Concedir una autorització per ocupar la via pública amb finalitats comercials
Concedir una autorització per ocupar la via pública amb finalitats comercials
Donar de baixa una llicència de gual
Sol·licitar una sol·licitud de subvenció a l’Institut Català de les Dones
Aprovar la despesa per contractar un curs d’activitats de lleure
Incoar un expedient d’ordre d’execució pel mal estat d’una finca
Aprovar la devolució d’una quantitat relativa a l’impost sobre construccions
Concedir una autorització per ocupar la via pública amb finalitats comercials
Sol·licitar una subvenció per a programes d’acollida de persones immigrants
Aprovar una memòria valorada
Concedir una llicència d’obres menors
Aprovar la despesa per contractar el subministrament de material per l’Escola bressol municipal
Requerir la presentació de la documentació necessària per legalitzar una activitat
Desestimar un recurs de reposició interposat contra una resolució d’Alcaldia
Desestimar un recurs de reposició interposat contra una resolució d’Alcaldia
Desestimar un recurs de reposició interposat contra una resolució d’Alcaldia
Aprovar la despesa per contractar el lloguer d’un envelat per la Festa Major
Aprovar la compensació d’un deute tributari
Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Sol·licitar una subvenció al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Natural
Reduir les retribucions dels membres de la Policia Local per reducció de jornada
Concedir una llicència de gual
Suspendre la tramitació d’un informe urbanístic
Concedir una llicència d’ocupació temporal d’un equipament municipal
Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb disminució
Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb disminució
Concedir una autorització per ocupar la via pública amb finalitats comercials
Concedir una autorització per ocupar la via pública amb finalitats comercials
Estimar un recurs interposat contra la liquidació de taxes d’ocupació de la via pública
Aprovar la despesa per contractar un subministrament d’equips elèctrics
Aprovar la despesa per contractar espectacles per a la Festa Major
Considerar justificada la subvenció atorgada a una associació solidària
Concedir una llicència d’obres menors
Concedir una llicència d’obres menors
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18
18
18
18
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
24
25
25
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

Requerir al propietari d’un bar per a que prengui mesures per evitar molèsties de soroll als veïns
Atorgar un termini per a l’execució de mesures correctores en una activitat comercial
Requerir a una empresa la documentació relativa a la inscripció d’un edifici al padró d’IBI
Acceptar la renúncia a una llicència d’activitats
Aprovar una liquidació relativa a la taxa d’activitats i instal·lacions
Aprovar la baixa de diversos crèdits incobrables tramesos per l’ORGT
Procedir a l’obertura d’un compte de dipòsit a termini
Concedir una bestreta del salari a un treballador municipal
Aprovar la despesa per contractar un servei de coordinació d’una activitat
Concedir una llicència municipal d’obres
Comunicar el cost corresponent a les quotes mensuals de l’Escola de música
Comunicar el cost corresponent a les quotes mensuals de l’Escola de música
Comunicar el cost corresponent a les quotes mensuals de l’Escola de música
Arxivar un expedient d’ordre d’execució de neteja d’una finca
Arxivar un expedient d’ordre d’execució de neteja d’una finca
Arxivar un expedient d’ordre d’execució de neteja d’una finca
Ordenar el restabliment de les condicions de salubritat d’una finca
Concedir una autorització per ocupar la via pública amb finalitats comercials
Concedir una autorització per ocupar la via pública amb finalitats comercials
Concedir una autorització per ocupar la via pública amb finalitats comercials
Aprovar la compensació del deute d’una empresa amb l’Ajuntament
Comunicar l’autorització per celebrar una festa a la Batllòria
Concedir un permís de reducció de jornada a una treballadora municipal
Concedir una llicència municipal d’obres
Aprovar la despesa per contractar una actuació musical per la Festa Major
Aprovar la despesa per contractar una actuació musical per la Festa Major
Incoar un expedient d’ordre d’execució per evitar l’abocament irregular d’aigües residuals
Requerir a una empresa la documentació relativa a la inscripció d’un edifici al padró d’IBI
Autoritzar un abocament a l’estació depuradora d’aigües residuals
Aprovar la concessió de bonificacions a diversos alumnes del Centre municipal d’expressió
Efectuar una compensació entre deutes i crèdits reconeguts
Aprovar la despesa per contractar una actuació musical per a la Festa Major
Aprovar la despesa per contractar l’organització de festes infantils durant la Festa Major
Fer una comunicació relativa a la sol·licitud d’una llicència urbanística
Acceptar la renúncia a una sol·licitud de llicència ambiental
Sol·licitar una subvenció al Departament de Benestar i Família
Aprovar la despesa per contractar una cantada d’havaneres per la Festa Major
Autoritzar un abocament amb camió cisterna a l’estació depuradora d’aigües residuals
Autoritzar un abocament amb camió cisterna a l’estació depuradora d’aigües residuals
Aprovar la despesa per contractar una actuació musical per a la Festa Major
Aprovar la despesa per contractar l’organització d’un correfoc
Aprovar la despesa per contractar l’organització d’una ballada per a la Festa Major
Aprovar el pagament de gratificacions per serveis extraordinaris als treballadors municipals
Autoritzar les obres de rehabilitació de la façana d’un immoble
Autoritzar les obres de rehabilitació de la façana d’un immoble
Notificar el tràmit d’audiència als interessats d’un expedient de possible responsabilitat patrimonial
Aprovar la nòmina del personal laboral i funcionari i dels càrrecs polítics
Declarar aprovades les Normes d’organització i funcionament de l’Escola bressol municipal
Aprovar el pagament d’un complement de productivitat a diversos treballadors municipals
Aprovar una actuació relativa a l’avaluació del soroll dins el nucli urbà
Aprovar la despesa per contractar una audició de sardanes
Estimar un recurs de reposició interposat contra una resolució d’Alcaldia
Estimar un recurs de reposició interposat contra una resolució d’Alcaldia
Estimar un recurs de reposició interposat contra una resolució d’Alcaldia
Estimar un recurs de reposició interposat contra una resolució d’Alcaldia
Estimar un recurs de reposició interposat contra una resolució d’Alcaldia
Estimar un recurs de reposició interposat contra una resolució d’Alcaldia
Desestimar un recurs de reposició interposat contra una resolució d’Alcaldia
Delegar la signatura de la direcció de Recursos Humans
Incoar un expedient de protecció de la legalitat urbanística
Considerar justificada una subvenció atorgada a una entitat solidària del municipi
Autoritzar una persona a poder disposar d’una plaça d’aparcament de vehicle reservada
Aprovar la relació d’alumnes matriculats a l’Escola municipal de música
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26
26
26
27
27
27
27
27
27
27
30
30
30
31
31
31
31
31
31
31
31

Aprovar la relació d’alumnes matriculats a l’Escola municipal de teatre
Retornar un dipòsit de gestió de runes
Autoritzar la retirada d’un vehicle de la via pública
Aprovar les despeses relatives a beques de menjadors escolar
Atorgar una llicència d’abocament al clavegueram públic
Aprovar una relació d’obligacions reconegudes
Aprovar la despesa per contractar la reparació d’un vehicle municipal
Autoritzar una persona a poder disposar d’una plaça reservada d’aparcament de vehicle
Incoar un expedient sancionador per la realització d’obres sense permís municipal
Aprovar la despesa per contractar el subministrament d’elements de senyalització
Delegar les funcions d’Alcaldia durant les vacances d’estiu
Habilitar una funcionària com a secretària accidental
Habilitar un funcionari com a secretari accidental
Modificar una resolució d’Alcaldia
Prendre coneixement de l’informe relatiu a la liquidació d’ingressos i despeses de l’àmbit de Comunitat
Assignar provisionalment tasques administratives a un agent de la Policia Local
Retirar l’arma d’un agent de la Policia Local
Aprovar la despesa per contractar un servei de tractament fitosanitari de parcs i jardins
Aprovar la relació de beneficiaris d’ajuts a famílies amb infants escolaritzats en escoles bressol
Aprovar la relació de beneficiaris d’ajuts a famílies amb infants escolaritzats en escoles bressol
Aprovar la relació de beneficiaris d’ajuts a famílies amb infants escolaritzats en escoles bressol

RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL MES
DE JULIOL DE 2012
Dia
2
6
9
9
10
10
10
23
23
23
23
23
23
25
25
27
31

Extracte
Estimar l’al·legació presentada pel Sr. YPN
Resolució per acord d'incoació
Estimar l’al·legació presentada per la Sra. MCBR
Estimar l’al·legació presentada pel Sr. PMN
Estimar l’al·legació presentada pel Sr. JFZ
Estimar l’al·legació presentada pel Sr. LGD
Resolució per acord d'incoació
Desestimar l’al·legació presentada pel Sr. DAV
Estimar l’al·legació presentada pel Sr. JMBS
Estimar l’al·legació presentada per la Sra. DER
Estimar l’al·legació presentada pel Sr. FGP
Estimar l’al·legació presentada per la Sra. MJPR
Desestimar l’al·legació presentada per la Sra. EPP
Estimar l’al·legació presentada pel Sr. JGB
Estimar l’al·legació presentada pel Sr. COA
Resolució per acord d'incoació
Resolució per acord d'incoació

RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES D’AGOST DE 2012
Dia
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2

Extracte
Declarar adjudicat un contracte per a la redacció d’un projecte d’obres
Concedir la reducció de jornada a una treballadora municipal
Concedir una llicència d’obres menors
Autoritzar una obres de neteja de canals d’un habitatge
Incoar un expedient de protecció de la legalitat urbanística
Atorgar un termini per a l’execució de mesures correctores
Desestimar un recurs de reposició
Retornar un dipòsit per a la gestió de runes
Autoritzar la retirada d’un vehicle de la via pública
Desestimar un recurs de reposició
Concedir llicència municipal per a la tinença d’animals potencialment perillosos
Concedir llicència municipal per a la tinença d’animals potencialment perillosos
Aprovar la despesa per al lloguer d’un equip de climatització
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2
2
2
2
3
5
6
6
7
7
8
8
9
9
9
10
10
13
13
13
13
14
14
20
20
20
20
20
20
20
21
21
22
22
22
23
23
23
23
23
24
27
27
27
27
28
28
28
28
28
28
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30

Requerir als propietaris d’un establiment la legalització de la terrassa
Autoritzar la transmissió d’una llicència de transport públic de viatgers
Autoritzar la retirada d’un vehicle de la via pública
Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb disminució
Incoar un expedient per possible responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament
Aprovar la despesa per contractar l’assegurança d’un vehicle municipal
Suspendre una resolució d’atorgament de llicència d’obres menors
Incoar un expedient d’ordre d’execució pel mal estat d’una finca
Retornar un dipòsit urbanístic
Comunicar un acord de Ple relatiu a l’atorgament de llicències d’activitats
Atorgar una llicència d’abocament al clavegueram públic
Retornar un dipòsit per a la reposició d’elements urbanístics
Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Incoar un expedient administratiu pels danys produïts en el sistema d’abastament d’aigua
Estimar una reclamació de responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament
Advertir a un particular de les conseqüències derivades de la no legalització d’unes obres
Ordenar la redacció d’un projecte tècnic d’obres
Declarar la caducitat de diverses inscripcions en el Padró municipal d’habitants
Incoar un expedient per possible responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament
Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb disminució
Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb disminució
Desestimar una reclamació per possible responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament
Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb disminució
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Aprovar les liquidacions de la taxa per tancament de carrers
Aprovar les liquidacions de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic
Aprovar una certificació d’obres
Retornar un dipòsit urbanístic
Concedir una llicència d’obres menors
Concedir una llicència d’obres menors
Reclamar una quantitat econòmica als responsables d’uns danys produïts al mobiliari urbà
Aprovar una despesa per a la contractació de l’organització d’un correfoc
Aprovar el pagament de gratificacions al personal laboral i funcionari de la Corporació
Concedir una ampliació del termini per a l’acabament d’unes obres
Aprovar el pagament d’un complement de productivitat a personal de la Corporació
Aprovar la despesa per contractar els serveis de seguretat privada per la Festa Major
Aprovar la despesa per contractar un servei de càtering
Incoar un expedient de protecció de la legalitat urbanística
Aprovar la nòmina d’agost del personal funcionari i laboral i dels càrrecs polítics
Ratificar la necessitar de mantenir el personal docent de l’Escola d’adults
Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb disminució
Revocar l’encomana de tasques de Secretària de l’Escola d’adults a una treballadora municipal
Concedir una autorització d’ocupació de la via pública amb finalitats comercials
Concedir una autorització d’ocupació de la via pública amb finalitats comercials
Autoritzar l’ocupació de la via pública amb una parada al mercat setmanal
Concedir una autorització d’ocupació de la via pública amb finalitats comercials
Autoritzar l’ocupació de la via pública amb una parada al mercat setmanal
Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Aprovar la despesa per contractar espectacles per a la Festa Major de setembre
Aprovar la despesa per contractar els treballs d’impressió d’una guia educativa
Aprovar la despesa per contractar el subministrament de munició per a la Policia Local
Autoritzar una empresa per a la realització de dos pous de sondeig i control d’aigües
Concedir la reducció de jornada a una treballadora municipal
Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Resoldre el contracte laboral d’una treballadora
Aprovar la despesa per contractar els treballs de redacció d’un pla d’autoprotecció
Aprovar una relació d’obligacions reconegudes
Estimar una sol·licitud de baixa del padró de recollida d’escombraries
Concedir una autorització d’ocupació de la via pública amb finalitats comercials
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30
30
30
30
30
31
31
31

Aprovar el canvi de nom d’una parada del mercat setmanal
Aprovar el canvi de nom d’una parada del mercat setmanal
Aprovar una sol·licitud de trasllat d’una parada del mercat setmanal
Donar de baixa una autorització de venda al mercat setmanal
Donar de baixa una autorització de venda al mercat setmanal
Concedir llicència municipal per a la tinença d’animals potencialment perillosos
Concedir llicència municipal per a la tinença d’animals potencialment perillosos
Aprovar les liquidacions de les taxes d’ocupació temporal d’horts públics

RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL MES
D’AGOST DE 2012
Dia
6
17

Extracte
Resolució per acord d'incoació
Resolució per acord d'incoació

12. PRECS I PREGUNTES.
Pregunta que formula el grup municipal d’ICV:
9

La Sra. Montes, en nom dels veïns del carrer Sant Francesc,
pregunta quin és el calendari de neteja viària del carrer, ja que no
veuen passar mai a ningú del servei.

El Sr. alcalde respon que li farà arribar els horaris de neteja d’aquest carrer.
Preguntes que formula el grup municipal de la CUP:
9

El Sr. Corpas demana quines són les darreres informacions sobre
la situació de l’escola Soler de Vilardell.

La Sra. de la Encarnación explica que el passat 17 de setembre va parlar per
telèfon amb la subdirectora dels Serveis Territorials d’Educació del MaresmeVallès Oriental, per saber com estava el tema de la construcció de la nova escola
Soler de Vilardell. La conversa, però, no va anar massa bé –diu-. Tot i que en la
reunió que vam mantenir amb el Departament d’Ensenyament el mes de maig
se’ns va assegurar que la construcció de l’escola començaria aquest 2012, en
aquesta darrera conversa telefònica se’ns va dir que no hi havia diners i que, per
tant, informéssim els pares de que aquest any no es construiria l’escola. Jo li
vaig manifestar el neguit dels pares, perfectament justificable. Ella, però, em va
reiterar que no hi havia finançament i, literalment, em va dir que si no hi havia
diners per pagar els funcionaris de la Generalitat, no podíem pretendre que es
construís la nova escola, i que els pares havien de ser comprensius. Jo li vaig
contestar que els pares portaven sis anys essent comprensius. Avui he tingut
una trobada amb la direcció de l’escola i hem acordat demanar una reunió
conjunta de totes les parts implicades: el Departament d’Ensenyament,
l’Ajuntament, la direcció de l’escola i l’AMPA. Si l’AMPA ho accepta, es redactarà
una carta per sol·licitar aquesta nova reunió.
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El Sr. Corpas pregunta si l’equip de govern treballa en un pla alternatiu en el
cas que la nova escola no s’arribi a construir mai.
La Sra. de la Encarnación respon que sempre s’ha de tenir un pla B, però la
responsabilitat és de la Generalitat de Catalunya. Nosaltres –diu- no
abandonarem mai els pares, que quedi clar.
El Sr. alcalde diu que estan estudiant diverses alternatives.
El Sr. Corpas pregunta si es poden dir.
La Sra. de la Encarnación qüestiona quin sentit té conèixer les possibles
alternatives. Per què la Generalitat digui que ja no cal fer l’escola? –diu-.
El Sr. alcalde diu que l’equip de govern ha d’insistir davant el Departament
d’Ensenyament en què l’escola és totalment necessària. Estem estudiant –diualtres possibilitats i, quan ho tinguem més madur, ho comunicarem.
L’Ajuntament pot ajudar a parar el cop, però no pot suplir les responsabilitats de
la Generalitat de Catalunya. La construcció de la nova escola Soler de Vilardell és
necessària i després de totes les gestions per aconseguir el terreny, de fer les
obres oportunes per dotar-lo de serveis i de tots els tràmits administratius
pertinents, la Generalitat disposa del solar a punt per poder-hi construir l’escola.
No hi ha cap excusa en aquest sentit i hem d’insistir en la seva necessitat.
La Sra. de la Encarnación indica que la construcció de l’escola Soler de
Vilardell està recollida en el pressupost de la Generalitat de Catalunya de 2012.
A l’annex d’inversions hi ha una partida de 500.000 € destinada a aquest
equipament. Des de l’Ajuntament –diu- hem d’insistir per a que el compromís es
compleixi.
El Sr. Corpas diu que ho entén, però demana que també s’entengui el seu
neguit. Aquest és un tema –diu- que hem treballat conjuntament tots els grups
municipals, sobretot pel que fa a la ubicació de la nova escola, i no ens agradaria
quedar despenjats de les decisions que es puguin prendre.
El Sr. alcalde diu que tots els grups municipals poden fer alguna gestió per
desencallar aquest tema. La partida consignada al pressupost de 2012 de la
Generalitat hauria de tenir continuïtat al 2013, hi hagi el Govern que hi hagi.
Insisteixo –diu- en que es tracta d’una necessitat imperiosa.

9

El Sr. Corpas pregunta per l’informe sobre la gestió directa de
l’Escola municipal de música.

El Sr. secretari respon que aquet informe s’està redactant.
El Sr. alcalde diu que s’ha encarregat a nivell tècnic la redacció d’aquest
informe i la intenció seria poder-lo tenir a finals del mes d’octubre.
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El Sr. Deulofeu pregunta si l’informe s’ha encarregat a personal tècnic de
l’Ajuntament o la seva redacció s’ha contractat externament.
El Sr. alcalde contesta que s’ha encomanat a la Secretaria municipal.

9

El Sr. Corpas pregunta com està l’informe relatiu al canvi de
sistema de recollida d’escombraries porta a porta, que era una de
les condicions imposades per la CUP per donar suport al
pressupost municipal de 2012. Se’ns va dir –recorda- que
disposaríem d’aquest informe al setembre o octubre.

El Sr. alcalde indica que, efectivament, es va acordar que es faria un estudi
sobre les diverses modalitats de recollida de residus, inclosa la recollida
selectiva. En alguns carrers ja s’ha fet –diu-, però falta fer l’estudi de la zona
més cèntrica de la vila. Els tècnics hi estan treballant. Està previst que ho
tinguem enllestit durant el mes d’octubre.

9

El Sr. Corpas pregunta com van les reunions de l’Assemblea de
municipis per la independència?

El Sr. Arenas explica que la darrera reunió de l’Assemblea de municipis per la
independència es va fer el passat 7 de juliol a Girona. Des d’aleshores no hi ha
hagut cap nova convocatòria.
Preguntes que formula el grup municipal de CiU:
9

El Garcia Sala diu que quan es va aprovar el pressupost municipal
de 2012 es va quedar que el tema de les inversions es recolliria
més tard. Voldríem saber –diu- si l’equip de govern ha establert
un calendari per estudiar aquesta qüestió i si té la intenció de
convidar a participar en les reunions als grups municipals.

El Sr. alcalde respon que en el seu moment es va acordar que s’intentaria
consensuar les inversions entre tots els grups municipals. Les àrees municipals
ja estan fent una revisió de les possibles inversions a realitzar. La intenció –diués que a finals d’octubre o principis de novembre puguem asseure’ns per parlar
d’aquest tema i es puguin aprovar en el Ple ordinari de novembre. És realment
necessari començar alguna d’aquestes inversions aquest mateix any.
~~~~~~~~~~
Intervé la Sra. Coll i diu que en el darrer Ple es va preguntar per les dades de
què disposàvem de l’estalvi energètic aconseguit per l’Ajuntament gràcies a les
mesures aplicades. Pel que fa al primer semestre de 2012 –diu- hem estalviat un
26,2% en comparació amb el consum en kw de l’any passat. Això representa
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51,5 tones de diòxid de carboni menys emeses a l’atmosfera i una reducció de la
factura del 16,5%. Aquestes són les dades que tenim. D’altra banda, també
s’han redactat protocols per economitzar energia al CEIP Pallerola, a la biblioteca
i al camp municipal d’esports. Aquests protocols s’han començat ja a implantar,
malgrat que només tenim dades de la biblioteca, en la qual durant els mesos de
maig i juny el consum ha disminuït un 33% i la factura un 27,6% respecte dels
mateixos mesos de 2011. També en la resta d’equipaments municipals el
consum s’ha reduït un 10% durant els primers 6 mesos de l’any, sense haver
implantat cap protocol, només amb les instruccions que s’ha donat al personal i
la seva sensibilització.
El Sr. alcalde indica que és una qüestió de bones pràctiques. Hem de tenir en
compte –diu- que aquest estalvi ha estat només en els 6 primers mesos de l’any
i que en molts equipaments s’ha començat a fer al mes de març o abril. La
setmana vinent s’inicien una sèrie de reunions amb les entitats usuàries dels
equipaments esportius per moderar l’ús de l’enllumenat en els assajos,
entrenaments, etc. Els diners estalviats amb totes aquestes mesures
energètiques es podran destinar a atendre problemes d’urgència social.
La Sra. Montes diu que la millor forma de saber l’energia que es consumeix es
mitjançant la instal·lació de comptadors que ens permetin fer mesuraments,
malgrat que en principi això suposi una inversió. Si només amb les bones
pràctiques s’ha aconseguit reduir el consum –diu-, imaginem-nos si es fes
adequadament... D’altra banda, tampoc no coneixem les causes del 28% de
rendiment de l’aigua que estem perdent a la xarxa d’abastament d’aigua
potable.
El Sr. alcalde diu que només amb bones pràctiques hem estalviat un 10%
d’energia en relació a l’any passat. Val a dir, però, que des de fa anys
l’Ajuntament està invertint en els diferents equipaments municipals per reduir el
consum d’energia. Per exemple, abans de final d’any es canviarà la il·luminació
de la sala de sessions. Són inversions, però, que s’han de fer gradualment i en
funció de la disponibilitat econòmica que tinguem –conclou-.
Prec particular de dues regidores del grup municipal del PSC:
9

La Sra. de la Encarnación demana, en el seu nom i en el de la Sra.
Coll, que s’obri un període de reflexió per veure si és possible canviar
l’hora d’inici de les sessions del Ple. Si es fessin en un horari més racional
–diu- potser més gent s’animaria a assistir.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 23:59 hores de
la nit 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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