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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA (AJORNADA) DEL PLE MUNICIPAL 

DEL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2012 
 

 
 
 
Identificació de la sessió: 
 
Data: 20 de desembre de 2012  
Inici: 21:05 hores 
Fi: 23:57 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
Caràcter de la sessió: ordinària (ajornada)  
 
Assistents: 
 
President: Joan Castaño Augé  PSC-PM 
Regidors/es: Magalí Miracle Rigalós  PSC-PM 
 Julia de la Encarnación Gómez  PSC-PM 
 Josep M. Bueno Martínez  PSC-PM 
 Maria Isabel Coll Roig  PSC-PM 
 Jaume Tardy Martorell PSC-PM 
 Josep Capote Martín PSC-PM 
 Francesc Deulofeu Fontanillas  CiU 
 Laura Costa Olivé CiU 
 Raül Garcia Ramírez CiU 
 Miquel Negre Sánchez  CiU 
 Dolors Lechuga Garcia CiU 
 Marià Perapoch Valls CiU 
 Josep Maria Garcia Sala CiU 
 Daniel Corpas Cullet CUP-PA 
 Gerard Masferrer Marfil CUP-PA 
 Maria Carmen Montes Azcutia ICV-EUIA-E 
 
Secretari: Ramon Oriol Grau  
Interventor: Joan Muntal Tarragó 
 
Ordre del dia: 
 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió plenària de 27.09.2012. 
2. Presa de possessió i jurament o promesa del càrrec de regidor municipal del 

Sr. José Capote Martín per la llista del Partit dels socialistes de Catalunya – 
Progrés municipal (PSC-PM). 

3. Aprovació, si s’escau, de la moció conjunta en defensa de la immersió 
lingüística en català a Catalunya i en contra de la reforma educativa que vol 
imposar el Govern central. 

4. Donar compte de l’informe emès per l’interventor accidental sobre la 
morositat de l’Ajuntament de Sant Celoni en el tercer trimestre de 2012. 
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5. Aprovació de preus públics de les diferents modalitats de serveis contemplats 
com a bàsics del centre municipal d’esports sot de les granotes, per a l’any 
2013. 

6. Aprovació inicial, si s’escau, de l’Ordenança municipal del servei urbà de 
taxi. 

7. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació l’Ordenança municipal de 
simplificació d’activitats i obres i de promoció econòmica. 

8. Aprovació, si s’escau, del Pla de seguretat i salut en el treball de les obres de 
construcció d’una estació de tractament d’aigua potable (ETAP) a Can Sans. 

9. Aprovació, si s’escau, de la declaració de principis i política de qualitat del 
Centre de formació i ocupació del Baix Montseny - Sax Sala. 

10. Aprovació inicial, si s’escau, del Pla Local d’Habitatge per al període 2012-
2017. 

11. Aprovació, si s’escau, de la moció per acordar l’ampliació de supòsits de 
suspensió cautelar de la liquidació de l’impost sobre l’increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana. 

12. Aprovació, si s’escau, de l’acord per a la retenció per indisponibilitat dels 
crèdits destinats al pagament de la paga extraordinària de desembre als 
treballadors municipals. 

13. Aprovació inicial, si s’escau, de la tercera modificació de crèdit del 
pressupost municipal per a l’exercici de 2012. 

14. Resolució, si s’escau, de les al·legacions presentades a la proposta de 
modificació de les Ordenances fiscals per a l’any 2013 i següents, i 
aprovació definitiva d’aquestes. 

15. Informació de les resolucions dictades per l'Alcaldia i pel regidor de 
Seguretat Ciutadana en els mesos de setembre, octubre i novembre de 
2012. 

16. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per 
l'Alcaldia en els mesos de setembre, octubre i novembre de 2012. 

17. 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 el Sr. Fabián, membre de la Plataforma d’afectats per l’hipoteca 
del Baix Montseny, i diu que,  
 

Estoy aquí con mis compañeros para seguir de cerca las novedades que 
afectan a todas las personas que tienen problemas para poder pagar sus 
hipotecas, que desgraciadamente cada día somos más.   

 
Según se aprobó en esta misma sala del Pleno por unanimidad, este 
ayuntamiento considera injusta la actual ley hipotecaria, que provoca que 
cada día más familias, además de perder sus viviendas, arrastren una 
deuda de por vida. Consideramos que igual de injusta que la ley 
hipotecaria es el pago de la plusvalía en caso de desahucio y de dación en 
pago, ya que es evidente de que no se trata de ninguna compraventa al 
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uso y que las personas que acaban de perder la vivienda no han tenido 
ninguna ganancia.   

 
La moción aprobada en el último pleno solo contemplaba situaciones 
extremas de desahucio excluyendo las daciones en pago. Desde la 
Plataforma creemos que es totalmente necesaria esta suspensión cautelar 
del cobro de la plusvalía para las daciones en pago, porque es un 
impuesto injusto y a menudo imposible de asumir por las familias 
afectadas.  

 
También hemos detectado que hoy por hoy, aún siendo el tema de los 
desahucios una noticia diaria en los medios de comunicación, hay 
personas que viven en silencio este drama y tener que reconocer i 
compartir estos problemas ante la Plataforma. Trabajamos para que este 
sentimiento cambie, por eso sabemos que hay personas que han perdido 
negocios por las daciones en pago por su cuenta. Al menos ahora tienen 
la posibilidad de empezar desde cero, de buscar una nueva vivienda y 
empezar un nuevo proyecto. 

 
Creemos que es imprescindible que este medio sea una acción retroactiva 
para todas aquellas familias que aún estén pendientes de pago frente a la 
imposibilidad de asumirlo. Por la suspensión cautelar de la plusvalía en 
caso de desahucio y por la retroactividad de esta suspensión apoyamos la 
propuesta que hace el equipo de gobierno y confirmamos que los otros 
grupos políticos lo apoyen.  

 
Por último, queremos expresar el deseo de que nuestros políticos más 
cercanos, quienes se encuentran ahora en esta sala, adquieran el 
compromiso de apoyar esta iniciativa ciudadana y las demandas 
concretas, ya que necesitamos avanzar hacia una condena social para los 
verdaderos culpables de esta crisis.     

 
A continuació, el Sr. alcalde diu que, ha sortit una nova llei del Govern Central 
segons la qual algunes persones no seran desnonades i se’ls permetrà estar 
durant dos anys més a l’habitatge, però hauran de fer-se càrrec igualment de la 
plusvàlua, encara que no es produeixi el desnonament. Això també es tindrà en 
compte, així com l’efecte retroactiu per a les persones que encara no han fet el 
pagament de la liquidació corresponent. En tot cas, tot això ja s’explicarà en el 
punt de l’ordre del dia corresponent. 
 
En el punt tercer, relatiu a la reforma educativa, donarem la paraula a les 
persones que han vingut en representació del Consell escolar municipal.  
 
 

~~~~~~~~ 
 
Tot seguit, d’acord  amb el que va acordar el Ple municipal en el seu moment, es 
fa un minut de silenci per les recents morts que hi ha hagut, 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 
27.09.2012. 
 
El Sr. alcalde pregunta als membres de la corporació si han de formular alguna 
observació a l’acta de la sessió plenària del dia 27.09.2012, l’esborrany de la qual 
s'ha distribuït per correu electrònic a tots els regidors. En no formular-se cap 
objecció, per unanimitat dels regidors presents, s'acorda l’aprovació de la referida 
acta. 
 
 
2. PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDOR MUNICIPAL DEL SR. 
JOSÉ CAPOTE MARTÍN PER LA LLISTA DEL PARTIT DELS SOCIALISTES 
DE CATALUNYA – PROGRÉS MUNICIPAL (PSC-PM). 
 
Intervé el Sr. Corpas i pregunta com queda ara l’organigrama de l’Ajuntament i 
quins canvis suposa la incorporació del regidor Josep Capote.   
 
El Sr. alcalde respon que es farà la corresponent resolució d’Alcaldia, però el 
regidor Josep Capote assumirà la regidoria de Seguretat Ciutadana i l’àmbit de 
Recursos Humans. A més es revisarà els organismes dels quals en Jordi Arenas 
n’era representant polític i es faran els canvis corresponents de representació. 
 
El Sr. Corpas diu que, a part de tot això, el Sr. Josep Capote agafarà la regidoria 
de Recursos Humans que fins ara corresponia a un altre regidor i voldríem saber 
–diu- a què s’ha degut aquest canvi.  
 
El Sr. alcalde aclareix que l’àrea de Serveis a les persones és molt extensa i la 
part específica de Recursos Humans és la que assumirà el nou regidor. 
 
Pren la paraula el Sr. Deulofeu per preguntar si els nomenaments de tinents 
d’alcalde canvien. 
 
El Sr. alcalde respon que sí que hi haurà una variació, perquè el primer tinent 
d’alcalde era en Jordi Arenas i, lògicament, ara caldrà modificar l’ordre. De fet, el 
nomenament de primer, segon, tercer tinent d’alcalde es fa més a efectes de 
substituir l’alcalde en cas d’absència que no pas per desenvolupar una funció 
formal. Ja tenim un organigrama establert amb les funcions de cada regidor i 
una cosa és el tema de protocol i l’altra és la funcionalitat de l’equip, és a dir, no 
hi ha unes categories establertes, sinó que es funciona com un bloc. 
 
En tot cas, es seguirà l’ordre establert fins a 4 tinents d’alcalde.  
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Intervé el Sr. Raül Garcia per preguntar qui serà el nou representant de l’equip 
de govern a l’Associació de municipis per la Independència, ara que en Jordi 
Arenas ha deixat el càrrec. 
 
El Sr. alcalde li respon que, de fet, és ell el representant, però vaig delegar 
l’assistència –diu- al regidor Jordi Arenas, per tant, ara hi assistiré jo i en cas de 
no poder-ho fer, ja es farà la delegació oportuna.     
 
Després d’aquestes intervencions i atès que, 
 
En data 22 d’octubre de 2012 el Sr. Jordi Arenas Vilà va presentar un escrit al 
registre general de l’Ajuntament de Sant Celoni, renunciant a la seva condició de 
regidor municipal per la llista del Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés 
municipal (PSC-PM).  
 
El Ple municipal, en sessió de 30 d’octubre de 2012, va prendre coneixement 
d’aquesta renúncia.  
 
D’acord amb l'article 182 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim 
electoral general, correspon atribuir la condició de regidor d’aquesta corporació al 
Sr. José Capote Martín, qui ocupava el següent lloc a la llista electoral de la 
candidatura concorrent per la coalició PSC-PM a les Eleccions locals celebrades el 
22 de maig de 2011 (candidatura publicada al Butlletí oficial de la província de 
Barcelona de 26 d’abril de 2011). 
 
A requeriment de l’Ajuntament de Sant Celoni, en data 19 de novembre de 2012 la 
Junta Electoral Central ha emès la corresponent credencial de regidor d'aquesta 
corporació en favor del Sr. José Capote Martín, el qual ha efectuat l’oportuna 
declaració d’interessos. 
 
D’acord amb l’article 108.8 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim 
electoral general, en el moment de la presa de possessió i per adquirir la plena 
condició del càrrec, cal que l’electe juri o prometi acatament a la Constitució 
d’acord amb la fórmula establerta al Reial Decret 707/1979. En conseqüència, el 
Sr. secretari li formula la següent pregunta: 
 

"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment 
amb les obligacions del càrrec de regidor, amb lleialtat al Rei, i 
guardar i fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de 
l'Estat, així com l'Estatut de Catalunya?". 
 

Responent el Sr. José Capote Martín: “Per imperatiu legal, prometo”. 
 
En conseqüència, el Sr. José Capote Martín pren possessió del càrrec de regidor i 
s’incorpora immediatament al grup municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya – Progrés municipal (PSC-PM).  
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3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ CONJUNTA DE TOTS ELS 
GRUPS MUNICIPALS, D’ADHESIÓ I RECOLZAMENT AL MANIFEST DE 
SOMESCOLA.CAT 
 
El Sr. alcalde explica que hi va haver una reunió del Consell escolar municipal i 
es va creure convenient que fos el mateix Consell qui llegís el manifest 
corresponent per passar-ho posteriorment a aprovació del Ple. 
 
Tot seguit, intervé el Sr. Esteve Casas, en representació del Consell escolar 
municipal, per dir que, fa un parell de setmanes, mirant un programa que emetia 
el Canal33 sobre les excel·lències del model educatiu de Finlandia, va entendre 
que el seu model és excepcional perquè la societat també és excepcional. El 
nostre model educatiu té moltes deficiències i la principal és la mentalitat de la 
pròpia gent de que l’ensenyament i la cultura és important. Quan això funciona, 
les infraestructures que hi ha al darrera també funcionen. Tot i que és cert que 
caldria una reforma del model educatiu, la reforma que s’està endegant des del 
Govern central pretén tocar allò que, precisament, és de les poques coses que 
funcionen. Qualsevol persona que estimi mínimament aquesta terra no pot 
permetre que es facin aquest tipus de bestieses.   
 
Per tant, espero que us poseu el màxim possible d’acord en aquest tema perquè 
és molt important. 
 
Tot seguit, pren la paraula la Sra. M. Àngels Laparte, en representació de 
l’Escola concertada, per dir que l’educació és responsabilitat de tots, 
independentment de si som escola pública o concertada 
 
A continuació, es fa la lectura del manifest, que es transcriu més endavant. 
 
El Sr. alcalde explica que el text s’ha passat a tots els grups, perquè vàrem 
pensar –diu- que calia que hi hagués una posició unànime.  
 
El document es presenta com una moció conjunta d’adhesió i recolzament al 
manifest. 
 
Pren la paraula el Sr. Deulofeu per dir que el grup de Convergència i Unió 
subscriu la totalitat del manifest i agraeix als representants de la comunitat 
educativa de Sant Celoni que estiguin avui aquí per donar aquest recolzament 
imprescindible. Voldríem suggerir –diu- que també estaria bé fer-ho arribar a les 
entitats municipalistes, al govern de la Generalitat i al Govern central, perquè 
quantes més mocions d’aquest tipus i més pressió els hi arribi, molt millor.  
 
El manifest és molt clar, la immersió lingüística a Catalunya porta més de 30 
anys de trajectòria i sorprèn que ara des de fora ens vulguin imposar quelcom 
que es carrega allò que forma part de la nostra normalitat i que no genera cap 
conflicte. La gent utilitza el català com a llengua vehicular a l’escola amb 
absoluta normalitat. Per tant, aquest atac frontal en el context de país en què 
estem, també requereix una resposta contundent de la ciutadania. 
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Abans ja s’ha comentat, és essencial que la societat es cregui la importància de 
l’educació i la resposta hauríem d’intentar que anés en aquest sentit. 
 
Per tant, estem a favor de qualsevol tipus d’acció que ens permeti defensar-nos 
d’aquest atac. 
 
El Sr. alcalde diu que, tots estem sorpresos davant aquest tipus d’actitud per 
part del Govern de Madrid. Altres territoris, com les Illes Balears, el País Valencià 
o La Franja, també estan espantats davant d’aquest atac contra la llengua 
catalana, perquè es pretén eliminar la nostra identitat, la nostra manera de ser i 
això és intolerable. Això està passant i cada vegada va a més, és preocupant i 
creiem que és bo que la mateixa societat estigui al peu del canó davant d’atacs 
com aquest. No cal crear conflictes on no n’hi ha, la situació de la llengua a 
Catalunya està normalitzada, el castellà i el català conviuen, i com s’ha 
demostrat, quantes més llengües es puguin aprendre a l’escola, millor. Per tant, 
no hi ha cap problema amb l’escola en català, sinó que ens el volen crear des de 
fora.   
 
Donem les gràcies a aquest moviment de “Somescola” i els hi donem tot el 
recolzament necessari.  
 
Intervé el Sr. Corpas i diu que, des de la CUP també es celebra que els agents 
socials de l’àmbit educatiu avui estiguin aquí, bàsicament perquè aquesta és 
l’enèsima lluita en la qual hem de prendre part.  
 
La llei Wert –diu- és un atac a una de les grans victòries des de la transició i, en 
la línia del que comentava en Joan, volem recordar els més de 100.000 alumnes 
del País Valencià que no poden estudiar ni parlar en català a les aules, com 
també els constants atacs dels governants del Partit Popular a les Illes Balears. 
Per això, voldríem afegir a la moció que hauríem de ser insubmisos a aquesta 
llei, perquè aquest atac no és gens coherent.  
 
Donem ple suport a la proposta que fa el Consell Escolar Municipal i ens sumem 
a totes les mobilitzacions que s’han fet i que es faran. De fet, nosaltres també 
vàrem convocar a la massa social perquè es sumés a la concentració convocada 
per “Somescola”.  
 
A part de totes les mobilitzacions que s’estan succeint darrerament pel dret a la 
llengua, hem de recordar que és un nou atac al sistema educatiu del nostre país 
i que ja portem diversos mesos rebent atacs no només contra la llengua, sinó 
contra l’escola pública amb totes les retallades que han anat venint per part de 
la Generalitat de Catalunya. Estem parlant d’atacs contra l’escola pública com 
l’absència de partida per inversions en infraestructures; les dificultats per 
assumir les despeses de manteniment de totes les escoles; la reducció de 
personal que fa augmentar les ràtios i que afecta tant a l’escola pública com a la 
concertada, perquè al final genera un desequilibri en el nombre d’alumnes; la 
supressió d’ajuts a menjadors escolars, etc. En definitiva, és una llista molt 
llarga que està afectant el sistema educatiu del nostre país. 
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Per això, volem manifestar la nostra preocupació per les conseqüències 
d’aquesta política que s’està duent a terme tant des de la Generalitat com des 
del Govern Espanyol, perquè poden ser dramàtiques per la cohesió social i per la 
igualtat d’oportunitats.  
 
Reiterem el nostre suport a la moció presentada per Somescola i els animem a 
practicar la insubmissió davant aquesta Llei. Nosaltres seguirem convocant la 
militància als moviments socials per seguir dient que NO al govern espanyol i 
que el català no es toca.  
 
La Sra. Montes diu que el grup d’ICV també recolza la moció, perquè, com ja 
s’ha dit, la immersió lingüística a Catalunya és una qüestió ja establerta des de 
fa més de 30 anys i, per tant, no suposa cap problema per ningú. Aquesta és 
una mostra més de la prepotència de la política de dretes, que ja fa temps que 
vénen demostrant, tot trepitjant els drets socials i econòmics dels treballadors i 
de la població. Tot això suposarà un pas enrere tant per a la societat catalana 
com per a la resta de comunitats autònomes. Per tant, animem a que continuï el 
treball que es fa des de les escoles, perquè tant l’escola com la cultura catalana 
han de seguir endavant. 
 
El Sr. alcalde reitera el seu agraïment per la moció presentada per les persones 
que avui han vingut en representació del Consell escolar municipal. 
 
Després d’aquestes intervencions i vist que, 
 
El Consell Escolar Municipal de Sant Celoni s’adhereix i demana als grups 
municipals que s’adhereixin i donin suport al manifest de Somescola.cat del 
passat dilluns 10 de desembre, quin text és el següent: 
 

“Les entitats que formem Somescola.cat tornem, després de gairebé dos 
anys, a la plaça de Sant Jaume, símbol del nostre govern, per afirmar ben 
fort i més convençuts que mai: “Per un país de tots, l’escola en català!” 
 
Ho fem avui, dia 10 de desembre, Dia Mundial dels Drets Humans, per exigir 
que el català, llengua pròpia de Catalunya, ocupi a les nostres escoles el lloc 
que li correspon i continuï essent la llengua vehicular dels aprenentatges. 
 
AFIRMEM: 
 
- Que considerem l'ensenyament un element clau de país i, per això, 
refermem el nostre compromís per una escola catalana, de qualitat, 
equitativa, que tingui ben present la cohesió social i que tendeixi a 
l'excel·lència. 
 
- Que les llengües no han de ser mai percebudes com un problema, sinó 
com una oportunitat. Volem que, en acabar els seus estudis obligatoris, 
l'alumnat de Catalunya sigui, com a mínim, trilingüe. Això vol dir que sigui 
competent –i que ho demostri– en català, castellà i una altra llengua 
estrangera. En el món global en què vivim, el coneixement de llengües ens 
obre portes i ens fa competitius. 
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- Que separar l'alumnat de les nostres escoles per raons lingüístiques seria 
un error pedagògic molt greu, que implicaria riscos molt elevats de fractura 
social. 
 
- Que és al nostre Parlament a qui correspon, d'acord amb les seves 
competències, dissenyar el model educatiu que es consideri més idoni per 
assolir els millors resultats i que és al Govern a qui correspon fer complir les 
lleis del Parlament. Per això, Somescola.cat demana al nostre govern que no 
cedeixi en cap dels aspectes que s'expressen al títol II de la Llei d’educació 
de Catalunya (LEC), pel que fa a la política lingüística, i li recorda que 
compta amb el nostre suport per defensar-los. 
 
SUBRATLLEM: 
 
- Que l'avantprojecte de la nova Llei d'educació (LOMCE) del ministre Wert 
és inacceptable a Catalunya perquè proposa una contrareforma educativa 
retrògrada, recentralitzadora, harmonitzadora, inútil i que no serveix per 
preparar l'alumnat català per fer front als reptes que la situació actual 
planteja. 
 
- Que l’avantprojecte de llei esmentat representa una ofensiva global contra 
la possibilitat d'establir currículums adequats a la nostra realitat, conculca la 
capacitat del Parlament de Catalunya per decidir sobre el model educatiu i 
no respecta el que ha legislat el nostre Parlament a partir d'un amplíssim 
consens polític i social. 
 
- Que l'obsessió malaltissa i pre-constitucional del senyor Wert envers la 
llengua catalana es concreta a equiparar-la a la categoria d'«especialitat» –
al mateix nivell que la tercera llengua estrangera–, anima a obrir 
definitivament la porta a la segregació de l'alumnat per motius de llengua 
dintre del mateix centre educatiu i preveu la subvenció de centres de 
titularitat privada que s'avinguin a fer l'ensenyament en castellà. 
 
EN CONSEQÜÈNCIA: 
 
- Somescola.cat manifesta el seu rebuig frontal a aquest projecte de llei 
(LOMCE) i constata que la gravetat del moment és màxima. Mai ningú no 
s'havia atrevit a proposar-nos que esborréssim 35 anys d'escola democràtica 
catalana, avalada i reconeguda com una experiència d'èxit. 
 
- Somescola.cat demana al nostre Govern la màxima contundència en la 
defensa d'un patrimoni pedagògic que hem construït entre tots. 
 
- Somescola.cat es compromet a continuar treballant units, la societat civil i 
tots els centres escolars i educatius de Catalunya, en defensa de la nostra 
escola, que és garantia de futur per als nostres joves i per al país sencer. 
 
PER UN PAÍS DE TOTS, L’ESCOLA EN CATALÀ!” 
 



 10

Atès que els grups municipals de l’Ajuntament de Sant Celoni comparteixen 
plenament el manifest transcrit anteriorment de rebuig frontal al projecte de llei 
d’educació que esta impulsant el Govern central a través del ministre Wert, per 
unanimitat dels 17 regidors presents, i per les raons que s’hi esmenten, el Ple 
municipal ACORDA: 
 
1. Manifestar que l’Ajuntament de Sant Celoni recolza plenament, s’adhereix i 
dóna suport al manifest Somescola.cat, transcrit en la part expositiva. 
 
2. Comunicar aquest acord al Consell Escolar Municipal i a la plataforma 
Somescola.cat, a les entitats municipalistes de Catalunya, al Govern de la 
Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat.  
 
 
4. DONAR COMPTE DE L’INFORME EMÈS PER L’INTERVENTOR 
ACCIDENTAL SOBRE LA MOROSITAT DE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI 
EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2012. 
 
El Sr. alcalde explica que cada tres mesos és preceptiu donar compte de la 
morositat de l’ajuntament, és a dir, de les factures que l’ajuntament deixa de 
pagar en els terminis que marca la llei i les raons per les quals no s’han fet 
aquests pagaments. En aquest cas, hi ha una factura de 1.200 euros d’una 
companyia elèctrica, que no s’ha pagat en el termini establert per un error en les 
lectures dels comptadors, i una altra d’una empresa informàtica, per import de 
14.000 euros, amb la qual no hi estàvem d’acord i se n’ha demanat l’abonament 
corresponent.  
 
Actualment el termini de pagament de les factures és de 27 dies, és a dir, una 
mica per sota del que marca la llei pels ens locals.  
 
Després d’aquesta intervenció i vist 

L’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 
per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials estableix que els interventors elaboraran trimestralment un informe 
sobre el compliment dels terminis previstos a la referida llei per al pagament de 
les obligacions de cada Entitat local, que haurà d’incloure el número i quantia 
global de les obligacions pendents en les que s’estiguin incomplint els terminis, 
això és, pagament a 55 dies des de la recepció de la factura per part de 
l’Ajuntament de Sant Celoni fins el dia 31.12.2010, pagament a 50 des del dia 
01.01.2011 fins el dia 31.12.2011 i pagament a 40 dies des del dia 01.01.2012. 

El referit informe també ha d’incorporar una relació de les factures o documents 
justificatius respecte dels quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la 
seva anotació al registre de factures i no s’hagin tramitat els corresponents 
expedients de reconeixement de l’obligació o no s’hagi justificat l’absència de 
tramitació dels mateixos. 

Per la Intervenció municipal s’ha elaborat l’informe corresponent al tercer 
trimestre de 2012. 
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A proposta del regidor d’Economia i previ dictamen de la Comissió informativa de 
Serveis Comunitaris, el Ple municipal PREN CONEIXEMENT de l’informe emès 
per l’interventor accidental corresponent al tercer trimestre de 2012, en 
compliment d’allò establert a l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials. 

 
5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DELS PREUS PÚBLICS DE LES DIFERENTS 
MODALITATS DE SERVEIS CONTEMPLATS COM A BÀSICS DEL CENTRE 
MUNICIPAL D’ESPORTS SOT DE LES GRANOTES, PER A L’ANY 2013 
 
El Sr. alcalde informa que el Plec regulador d’aquest servei ja estableix que 
s’aplicarà l’increment en base a l’Índex de Preus al Consum de Catalunya del 
mes de setembre, publicat el mes d’octubre, per regularitzar les quotes 
d’inscripció, abonaments, etc. 
 
El Sr. Deulofeu manifesta el seu vot favorable. 
 
Tot seguit, pren la paraula el Sr. Masferrer i manifesta que, per ser coherents 
amb el que sempre s’ha defensat des de la CUP, nosaltres votarem en contra 
d’aquest increment de preus, encara que ho digui el Plec. Estem d’acord en 
establir una tarifa social per tal que moltes més persones puguin tenir accés a 
aquest servei. La construcció de l’edifici del Sot de les Granotes ens va costar 4 o 
5 milions d’euros, pagats entre tots, per tant no és just que només les persones 
amb una economia més saludable hi puguin tenir accés. A la darrera reunió de la 
Comissió de seguiment del Sot de les Granotes ja s’ha proposat que es creï 
aquesta tarifa social i quan això es faci, hi votarem a favor.               
 
El Sr. alcalde diu que, és cert que l’equipament ens va costar força diners, però 
una part important de la inversió va venir subvencionada i cal tenir en compte 
que en el mapa d’equipaments de la Generalitat ja hi constava que a Sant Celoni 
era necessari un segon pavelló i una piscina municipal. Certament, però, arran 
de la crisi que estem patint, a més del fet que s’han construït altres piscines 
públiques en municipis propers, el nombre d’abonats ha disminuït.  
 
Quant a la proposta que ha presentat la CUP durant la reunió de la Comissió de 
seguiment,  s’ha dit que s’estudiarà de quina manera es podria fer. De fet, ja hi 
ha algunes ajudes socials per  casos específics, però estem oberts a buscar 
altres modalitats per tal de facilitar l’accés a aquelles persones que actualment 
no ho poden fer. 
 
El Sr. Masferrer puntualitza que l’ajuda que existeix actualment només es dóna a 
19 persones, és a dir, no arriba ni a l’1% dels usuaris. És cert que una part de la 
inversió va estar subvencionada per la Generalitat, però això també es paga 
entre tots. 
 
La Sra. Montes comenta que també vota en contra per la mateixa raó que ha 
manifestat la CUP. Nosaltres pensem –diu- que l’ús del servei d’un pavelló 
municipal ha d’estar a l’abast de la majoria de la població. A més, en plens 
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anteriors s’han pres acords referits a la millora de la concessió del servei, per 
tant, si es mira per la gestió i la sostenibilitat, també s’ha de vetllar per aquelles 
persones que ara mateix no hi poden accedir. Per tant, com a mínim, s’hauria de 
vetllar per mantenir els preus i baixar-los en determinats casos. 
 
El Sr. alcalde reitera l’acord d’estudiar la viabilitat de la proposta feta a la reunió 
de la Comissió. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que, 
 
S’ha instruït un expedient per a l’aprovació de preus públics dels serveis 
contemplats com a bàsics, d’acord amb el que s’estableix a l’article 13.2 del Plec 
de clàusules administratives particulars regulador del contracte administratiu de 
gestió de servei públic esportiu, mitjançant concessió administrativa, “Complex 
esportiu municipal Sot de les Granotes: piscina coberta i sales esportives”, que 
afectarà a les quotes d’inscripció, i quotes d’abonaments generals i entrades 
puntuals per a l’any 2013. 
 
La UFEC (Unió de Federacions Esportives de Catalunya) ha presentat a 
l’Ajuntament de Sant Celoni una proposta de preus públics, amb número de 
registre 2012/11007 i data 24.10.2012.  
 
El Plec de condicions regulador de la concessió estableix que l’actualització de les 
tarifes es durà a terme i tindrà efectes en les dates i en la forma que s’estableix 
a continuació: 
 
Les tarifes que es consideren anuals, és a dir, quotes d’inscripció, quotes 
d’abonaments, activitats dirigides i serveis complementaris i d’altres amb aquest 
caràcter, seran actualitzades prenent com a referència l’Índex de preus al 
consum (IPC) del mes de setembre de cada any referit a Catalunya i als darrers 
dotze mesos i publicat el mes d’octubre per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) 
o qualsevol altre que el substitueixi. L’augment aprovat s’aplicarà el mes de 
gener.  

 
L’IPC del mes de setembre de Catalunya publicat el mes d’octubre per l’INE ha 
estat del 3,9%, essent aquest, per tant, el percentatge d’increment que s’ha 
d’aplicar a les tarifes vigents. 
 
L’àmbit d’Esports ha formulat la proposta de preus públics que consta a 
l’expedient. 
 
L’interventor accidental ha emès el corresponent informe. 
 
El Ple municipal és l’òrgan competent per a l’aprovació dels preus públics 
contemplats com a bàsics, ja que no estan delegats a la Junta de Govern Local.  
 
D’acord amb el que estableix l’article 13.2 del Plec de clàusules administratives 
particulars regulador del contracte administratiu de gestió de servei públic 
esportiu, mitjançant concessió administrativa, “Complex esportiu municipal Sot 
de les Granotes: piscina coberta i sales esportives”. 
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A proposta de la regidora d’Esports 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: 
 
Aprovar els preus públics per a les quotes dels serveis contemplats com a bàsics 
que ofereix el Centre municipal d’esports Sot de les Granotes, per a l’any 2013, 
que s’indiquen a continuació:  
 
 
QUOTES D'INSCRIPCIÓ     

 
Preu actual 2012 Preu proposat 2013 

Adults (de 26 a 59 anys) 72,31 €  75,15 €  
Quota familiar (2 membres de la parella)*  120,55 €  125,25 €  
Familiar infantil (fill de 0 a 5 anys)** exempt exempt 
Familiar infantil (fill de 6 a 15 anys)**  36,16 €  37,55 €  
Familiar juvenil (fill de 16 a 25 anys)**  60,33 €  62,70 €  
Infantil (de 6 a 15 anys)  36,16 €  37,55 €  
Juvenil (de 16 a 25 anys)  60,33 €  62,70 €  
Gent gran (més de 60 anys) i pensionistes  36,16 €  37,55 €  
Persones amb discapacitat***  36,16 €  37,55 €  

 
 
* Caldrà presentar una fotocòpia del Llibre de família o un certificat d'inscripció al Registre municipal d'unions civils 
** Fills d'abonats. Caldrà presentar una fotocòpia del Llibre de família 
*** Caldrà acreditar la discapacitat, que haurà de ser reconeguda per la Generalitat de Catalunya amb un grau igual o 
superior al 33% 

 
 
QUOTES D'ABONAMENTS GENERALS     

Preu actual 2012 Preu proposat 2013 
Adults (de 26 a 59 anys)  40,95 €  42,55 €  
Quota familiar (2 membres de la parella)*  76,34 €  79,30 €  
Familiar Infantil (fill de 0 a 5 anys)** exempt exempt 
Familiar Infantil (fill de 6 a 15 anys)**  19,43 €  20,20 €  
Familiar juvenil (fill de 16 a 25 anys)**  30,14 €  31,30 €  
Infantil (de 6 a 15 anys)  25,40 €  26,40 €  
Juvenil (de 16 a 25 anys)  32,64 €  33,90 €  
Gent gran (més de 60 anys) i pensionistes  25,40 €  26,40 €  
Persones amb discapacitat***  25,40 €  26,40 €  
 
 
Entrada puntual     

Preu actual 2012 Preu proposat 2013 
Adults 7,55 €  7,85 €  
Infantil (de 6 a 15 anys) 5,10 €  5,30 €  
Jove (de 16 a 25 anys) 6,32 €  6,55 €  
Gent gran (més de 60 anys) i pensionistes 5,10 €  5,30 €  
 
 
 



 14

6. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DEL 
SERVEI URBÀ DE TAXI. 

 
El Sr. alcalde explica que cal actualitzar l’ordenança del servei de taxi urbà de 
Sant Celoni, que estava aprovada des de l’any 2000 per adequar-la a la 
normativa vigent. A més, hi havia alguns articles que calia modificar, com per 
exemple el referit a la transmissió del vehicle, perquè abans s’obligava a tenir 
una persona assalariada durant un any per poder fer aquest tràmit i ara s’ha 
modificat per tal de poder facilitar l’esmentada transmissió. També s’ha canviat 
l’article referit al color del taxi, perquè fins ara constava que els vehicles havien 
de ser blancs, quan actualment la majoria són de color gris, i es facilita que es 
puguin mantenir totes les llicències que hi ha actualment en el municipi, que són 
7.  
 
El col·lectiu de taxistes ha entrat un escrit en què manifesten que estan d’acord 
amb l’ordenança i demanen, per tant, que s’aprovi.    
 
Després d’aquesta introducció i vist que, 
 
El servei de taxi a Sant Celoni venia regulat pel Reglament del servei de 
transport públic de viatgers a través d’auto-turismes, aprovat inicialment pel Ple 
de l’Ajuntament el 19.07.2000 i declarat aprovat definitivament per resolució 
d’Alcaldia de 18.09.2000. 
 
La Llei 19/2003, del taxi, de 4 de juliol, obliga els ajuntaments a adaptar la 
normativa municipal reguladora del servei públic de transport urbà de taxi a la 
legislació vigent. 
 
Des de l’Àrea de Territori s’ha elaborat una ordenança municipal per a la 
regulació amb caràcter general del servei de taxi urbà en l’àmbit territorial de 
Sant Celoni. 
 
El col·lectiu de taxistes de Sant Celoni ha manifestat per escrit de 06.11.2012 la 
conformitat al text de l’ordenança, sol·licitant a l’Ajuntament la seva tramitació i 
aprovació, per tal que es disposi d’una ordenança d’acord amb la legislació 
sectorial vigent. 
 
En conseqüència, amb la doble finalitat de renovar la normativa local vigent en 
aquesta matèria i de donar compliment al mandat legal del Parlament de 
Catalunya, es proposa aquesta ordenança municipal per a la regulació amb 
caràcter general del servei de taxi urbà en l’àmbit territorial de Sant Celoni. 
 
A partir de la seva aprovació aquest servei es regirà per la Llei 19/2003, del taxi, 
i per l’ordenança municipal que es proposa, que la complementa, destacant en 
especial els següents termes: 
 
L’article 10 preveu la possibilitat de sol·licitar la suspensió provisional de la 
llicència per un període màxim de quatre anys, per causa justificada i prèvia 
autorització de l’Ajuntament. 
 



 15

L’article 11 regula la transmissibilitat de les llicències prèvia autorització 
municipal i concreta també la transmissió en cas de defunció del titular de la 
llicència, jubilació o declaració incapacitat laboral de la persona o en cas de 
fallida o dissolució de persona jurídica, establint uns terminis previs a l’extinció 
de la llicència. 
 
L’ordenança regularitza també el color i els distintius dels vehicles adscrits al 
servei perquè el Reglament municipal establia encara que la carrosseria exterior 
dels vehicles havia de ser blanc uniforme. 
 
A l’article 20 de l’ordenança s’estableix que el color exterior serà el color gris 
plata, atès que efectivament els vehicles adscrits al servei són d’aquest color. 
 
Per últim, a la disposició derogatòria de l’ordenança es proposa derogar el 
reglament regulador del servei de transport públic de viatgers de l’any 2000. 
 
Vist l’informe favorable de la tècnica de l’Àrea de Territori obrant a l’expedient. 
 
Atès allò disposat a l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Les ordenances s'han de publicar conforme el que estableix la legislació estatal 
de règim local. En aquest sentit, l’article 70.2 de la Llei 7/1985 disposa que les 
ordenances municipals, així com els acords d’aprovació corresponents, s’han de 
publicar al Butlletí oficial de la província, i no entraran en vigor fins que hagi 
estat publicat completament el seu text i hagi transcorregut el termini previst a 
l’article 65.2 de la mateixa llei, que en aquest cas és de quinze dies. 
 
Per tot això, a proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la Comissió informativa 
de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple 
municipal ACORDA: 
 
1. Aprovar inicialment l’Ordenança del servei urbà de taxi a Sant Celoni. 
 
2. Sotmetre aquest acord a informació pública mitjançant un anunci que s’ha de 
publicar en el Butlletí oficial de la província, en el Diari oficial de la Generalitat de 
Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, al web municipal i en 
el tauler d’anuncis de la Corporació pel termini de trenta dies, per a la formulació 
de reclamacions i al·legacions, i en cas que no hi hagi cap reclamació o 
suggeriment, l’acord inicial esdevindrà definitiu. 

 
 

7. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ L’ORDENANÇA 
MUNICIPAL DE SIMPLIFICACIÓ D’ACTIVITATS I OBRES I DE PROMOCIÓ 
ECONÒMICA. 
 
El Sr. alcalde explica que es va portar a aprovació una part d’aquesta ordenança 
l’abril del 2012 i va entrar en vigor el 4 de juliol del mateix any, per tal 
d’adequar-la a la Directiva de serveis, a nivell autonòmic. El que fem ara –diu- 
és fer una ordenança que faciliti les activitats del municipi, de manera que 
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s’agilitzin els terminis per obtenir la llicència d’activitats. Ara amb un sol 
document es pot demanar la llicència d’obres i la d’activitats i així a més 
d’agilitzar el tràmit, abaratim el cost. Creiem que això és molt positiu per a la 
promoció econòmica del municipi.      
 
S’ha de tenir en compte, que la normativa diu que cal donar moltes facilitats per 
tal de no haver de demanar llicències. Abans calia sol·licitar una llicència tant per 
les obres menors com per les majors, però ara només se’n requereix per a les 
obres majors. Pel que fa les obres menors, només cal fer la comunicació 
corresponent a l’Ajuntament, que se’n dóna per assabentat. 
 
Creiem que sempre és positiu anar incorporant i millores a l’ordenança.   
 
El Sr. Garcia diu que, el grup de Convergència i Unió participa absolutament del 
concepte que hi ha al darrera de les modificacions que es presenten, que 
evidentment el que pretenen és que sigui més senzill per als ciutadans generar 
activitat econòmica. Ens preocupa saber, però, per aquells casos en què ja no 
caldrà l’autorització administrativa de l’Ajuntament, quina protecció poden tenir 
alguns veïns davant d’aquells que inicien alguna activitat que els pugui afectar. 
En aquest sentit, no sabem quin tipus de compromisos té l’ajuntament a l’hora 
de reaccionar davant de les situacions que es poden donar. 
 
El Sr. alcalde respon que, en cas de molèsties als veïns derivades del 
funcionament d’una activitat, l’ajuntament farà la inspecció corresponent i en 
alguns casos, per a determinades activitats, serà necessària una declaració 
responsable d’un tècnic que afirmi que l’activitat compleix la normativa exigida i 
que es pot obrir. Per tant, la responsabilitat serà del tècnic que signi la 
declaració. 
 
Quan no hi havia aquesta directiva, tot el procediment d’inspecció era 
responsabilitat de l’ajuntament, però ara és un tècnic aliè a la Corporació qui es 
responsabilitza d’aquest tràmit. De tota manera, si l’activitat no compleix la 
normativa (ambiental, de sorolls, etc), l’ajuntament la pot tancar o fer el que 
cregui convenient. És a dir, l’ajuntament sempre tindrà la capacitat d’inspecció.  
 
El Sr. Garcia diu que, ja que no és necessària la inspecció prèvia, es poden donar 
casos en què després que la persona hagi incorregut amb unes despeses 
importants, després d’haver fet obres, s’hagi de tirar enrere, perquè es dóna 
alguna irregularitat o es presenta alguna queixa veïnal. Per això volíem saber si 
l’ajuntament té capacitat per respondre a aquest tipus de problemes d’una 
manera relativament ràpida, per evitar que aquestes situacions es donin o si s’ha 
previst algun tipus de mesura en aquest sentit.  
 
El Sr. alcalde li pregunta si està parlant d’obres o d’activitats.   
 
El Sr. Garcia respon que es refereix a les obres que es realitzen per poder iniciar 
activitats.  
 
El Sr. alcalde aclareix que les obres majors continuen estant subjectes a llicència 
administrativa prèvia, però les menors ja no, excepte en aquells casos en què hi 
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pugui haver algun impacte mediambiental, que llavors es requereix un informe 
tècnic conforme es reuneixen les condicions idònies abans d’iniciar l’obra. 
 
Pel que fa les activitats, passa el mateix. Abans es requeria que hi hagués un 
control obligatori cada 10 anys, que l’havia de fer el mateix interessat de 
l’activitat, però ara es farà una inspecció municipal amb intervals de temps 
menors i sense cost per a l’activitat. Per tant, es tracta de facilitar i dinamitzar 
l’activitat econòmica. 
 
Cal esmentar que, des de que vam aprovar l’ordenança al mes d’abril, la qual va 
entrar en funcionament el mes de juliol d’enguany, s’han obert 20 activitats en 
el municipi (fruiteria, llibreria, venda de material informàtic, consultes externes, 
etc.) que ja han pogut gaudir d’aquests nous avantatges. Abans calia presentar 
prèviament una memòria tècnica, un certificat tècnic i un control inicial dels 
tècnics municipals, però ara això s’ha simplificat de manera que obrir una 
activitat resulti més fàcil, més ràpid i menys costós.  
 
Tot això anirà acompanyat de la derogació del Pla d’usos, que establia 
limitacions a l’hora d’instal·lar determinades activitats en el casc antic de Sant 
Celoni, i que només en resta pendent la seva publicació en el DOGC, per tal que 
aquesta sigui efectiva. D’aquesta manera, es donen encara més facilitats per 
instal·lar activitats en el nostre municipi, fet que pot representar més llocs de 
treball i l’eliminació de les barreres administratives i urbanístiques que podrien 
frenar l’activitat econòmica. 
 
El Sr. Garcia reitera que el problema sorgeix quan a una persona li fan una obra 
o li instal·len una activitat davant de casa seva que li pot resultar incòmoda i, 
per això, pregunta quin tipus de compromís té l’ajuntament de cara als veïns si 
es dóna aquesta situació ? 
 
El Sr. alcalde li respon que l’ajuntament té els mitjans i els professionals 
necessaris per actuar d’una manera immediata. S’ha donat algun cas –diu- en 
què un veí s’ha queixat per la instal·lació d’una determinada activitat de la qual 
no en sabia res. Llavors, se li explica que els titulars de l’activitat han presentat 
la documentació pertinent i l’ajuntament en fa el seguiment corresponent, 
especialment en aquells casos més susceptibles a molèsties de soroll. Per això, 
en alguns dels apartats ja s’esmenta que la facilitat que hi haurà per tirar 
endavant qualsevol obra i/o activitat està condicionada a un límit de potència, 
pel que fa als sorolls, que permetrà fer una inspecció i emetre un informe tècnic 
conforme aquella activitat o obra no provocarà molèsties ambientals als veïns. 
 
Els que esteu al cas del funcionament pel que fa al seguiment de les activitats i 
les obres per part de l’ajuntament, ja sabeu que es dóna una resposta ràpida. 
 
A continuació, intervé la Sra. Montes per manifestar que, ICV vota en contra 
perquè per un costat es planteja fomentar l’activitat econòmica, però, per l’altre, 
no es preveu el respecte cap als veïns que poden resultar afectats. És a dir, 
s’eliminen tots els controls que puguin existir.  
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En qualsevol activitat, si no hi ha una revisió periòdica, la situació pot degenerar. 
Per exemple, si es traspassa un negoci d’un titular a un altre, hi ha d’haver un 
mínim de control per part de l’ajuntament. 
 
En algun moment es va parlar, per exemple, de fer auditories tècniques i una 
programació de revisions periòdiques que permetés que en un període de 3 anys 
s’haguessin revisat el 100% de les activitats del municipi. D’aquesta manera es 
podria assegurar que la feina de revisió d’una activitat tingués una continuïtat 
independentment de quin tècnic l’hagués iniciat o de si s’ha produït algun canvi 
en la titularitat del negoci. 
 
Hi ha d’haver, per tant, una mica d’iniciativa per part de l’ajuntament per poder 
exercir un control sobre allò que s’està movent en el poble, sense haver 
d’esperar a les denúncies veïnals i establir algun criteri per limitar aquelles 
activitats que poden generar una certa problemàtica.  
 
El Sr. alcalde puntualitza que hi ha determinades activitats que per normativa ja 
estan subjectes a uns controls més exhaustius i que han de presentar revisions 
periòdiques a l’ajuntament i a la Generalitat de Catalunya. És a dir, no tothom 
pot fer el que vulgui. 
 
En la majoria de casos, però, estem parlant d’activitats instal·lades en el casc 
urbà, botigues, bars, consultoris mèdics, etc, i al derogar el Pla d’usos ja es va 
eliminar la restricció que hi havia per a la instal·lació d’aquest tipus d’activitats. 
 
Hem de tenir en compte que s’ha eliminat la part que feia referència als 
autocontrols obligatoris de cada 10 anys i, en canvi, la voluntat és fer 
inspeccions municipals en intervals de temps menors. El Ple de l’ajuntament 
determinarà quines activitats s’inspeccionen en cada interval de temps, sense 
cap cost econòmic per a l’activitat perquè considerem que no podem anar 
gravant amb més despeses els emprenedors i els petits comerços. Per tant, es 
portarà a aprovació del Ple el programa d’inspeccions regulars que es faran a les 
activitats del nostre municipi.   
 
La Sra. Montes aclareix que no es referia a les fàbriques sinó a les botigues o 
bars que poden generar molèsties o conflictes amb els veïns. La nostra 
preocupació –diu- és que hi ha una mancança quant als controls municipals. 
Entenc que una ordenança municipal ha de complir la llei, però si és millorable, 
l’ajuntament ha de mirar d’afavorir als ciutadans. En aquest cas, nosaltres 
pensem que falta aquesta segona part, que s’ha comentat que estaria llesta per 
al proper ple, i per això hi votem en contra.  
 
El Sr. alcalde explica que l’ordenança és la norma i la part referida al programa 
d’inspeccions  ha de ser més flexible, de manera que el Ple la pugui modificar 
sense necessitat d’haver de tocar l’ordenança.  
 
El Sr. Masferrer diu que la CUP hi vota a favor perquè és millor si les coses es 
poden fer més senzilles i, en qualsevol cas, si sorgeix alguna problemàtica 
reincident, se’n pot tornar a parlar i fer la modificació oportuna.  
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El Sr. Deulofeu també manifesta el vot favorable del grup de CIU, perquè en la 
situació econòmica actual el que cal fer és donar facilitats als emprenedors que 
tenen ganes de generar activitat econòmica. Evidentment, les coses s’han de fer 
correctament, cal argumentar tècnicament que l’activitat compleix amb tota la 
normativa vigent i l’ajuntament té els mitjans de control perquè no es produeixin 
aquests problemes que s’ha comentat que podrien existir. Aquesta és una 
millora per a les persones que tenen ganes d’obrir negocis i per això el vot és 
favorable. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que, 
 
La Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de 
desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior (Directiva de 
Serveis) pretén facilitar l’exercici de la llibertat d’establiment dels prestadors de 
serveis i la lliure circulació de serveis, i mantenir un nivell elevat de qualitat 
dels serveis. El seu objectiu és eliminar els obstacles innecessaris i 
desproporcionats per a la prestació de serveis. Per aconseguir-ho opta per la 
simplificació dels procediments aplicables a l’accés a una activitat de serveis i al 
seu exercici, tot generalitzant els règims de comunicació prèvia o declaració 
responsable i convertint el règim d’autorització en una excepció, que s’ha de 
justificar basant-se en els principis de no-discriminació, necessitat (entesa com 
a raó imperiosa d’interès general) i proporcionalitat. L’Estat espanyol i 
Catalunya han modificat diverses lleis amb l’objectiu de transposar la norma 
europea. 

 
L’Ajuntament va iniciar la seva adaptació a la Directiva Serveis mitjançant 
l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de 24 de febrer de 2010, 
on va donar-se per assabentat d'una derogació tàcita parcial de la Refosa de 
l'Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'administració municipal 
en les activitats i instal·lacions de l'Ajuntament de Sant Celoni. La derogació va 
suposar, a grans trets, que les activitats classificades a l’annex III de la Llei 
3/1998 van deixar de sotmetre’s al règim de llicència d’obertura, per passar al 
règim de comunicació prèvia segons el que establia el Decret 136/1999.  

 
Posteriorment el Ple de l’Ajuntament en sessió de 2 d’abril de 2012 va aprovar 
inicialment l’Ordenança de simplificació d’activitats i de promoció econòmica de 
Sant Celoni, que ha entrat en vigor el 4 de juliol del mateix any, i que ha 
permès adaptar la normativa municipal al nou marc legal de les activitats, 
resultat de la transposició de la Directiva de Serveis a nivell autonòmic. 
L’Ordenança unifica les diferents comunicacions prèvies previstes per cada 
legislació sectorial, regula el règim jurídic d’aquesta nova figura i aclareix la 
intervenció administrativa en el conjunt d’activitats no incloses en els àmbits 
d’aplicació de dites lleis. 

 
També en sessió de 2 d’abril de 2012 el Ple de l’Ajuntament va fer un pas més i 
va aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla general municipal 
d’ordenació de Sant Celoni per a l’adequació a la Directiva de Serveis del 
Mercat interior 2006/123/CE i simplificació normativa, que ha estat aprovada 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió 
de 20 de setembre de 2012, i pendent de la seva publicació. Amb la modificació 
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puntual s’han eliminat de la normativa urbanística algunes restriccions als 
serveis i s’ha derogat el Pla especial d’ordenació dels establiments comercials i 
de serveis a Sant Celoni, atès el gir radical en el context econòmic. 

 
Però malgrat totes aquestes actuacions, encara no es pot donar per conclòs el 
procés d’adequació municipal a la Directiva ja que, tenint en compte que la 
construcció és un servei inclòs a l’àmbit d’aplicació de la Directiva, obliga també 
a revisar les llicències urbanístiques. De l’anterior n’és una prova que al 
considerant 33è de la Directiva es relacioni directament el concepte de servei 
amb el sector de la construcció. En aquest sentit, malgrat que el considerant 9è 
exclou del seu àmbit les normes relatives a l’ordenació del territori, urbanisme i 
ordenació rural i les de construcció, s’ha de tenir present que les llicències 
urbanístiques, enteses com a autoritzacions per a l’exercici d’una activitat de 
serveis, són un exponent de la potestat d’intervenció i, per tant, no són 
normativa d’ordenació. També cal considerar que la intervenció que es fa al 
sector de la construcció mitjançant l’atorgament de llicències urbanístiques té 
una repercussió social i econòmica rellevant, així com també que es vincula 
directament a l’establiment i l’obertura de noves activitats, aspectes que 
confereixen a aquest acte administratiu una transcendència considerable en el 
que l’agilitació de la seva resolució esdevé determinant i necessària.  
 
Per aquests motius, l’Ajuntament ha revisat la Modificació de l’Ordenança 
municipal de policia i bon govern, publicada al BOP de 18.09.2004, en els termes 
que es desprenen de la Directiva de Serveis, concloent en la necessitat de 
modificar també les normes municipals que regulen les llicències urbanístiques, 
ja que només s’admet el règim de comunicació quan es tracta d’obres de mínima 
entitat (assabentat d’obres), i en la resta de casos sempre s’aplica el règim de 
llicència urbanística.  
 
El primer pas en la revisió normativa ha estat el d’analitzar quines de les 
actuacions descrites a l’article 187 del Text refós de la Llei d’urbanisme no es 
consideren “serveis”, d’acord amb la definició que en fa l’article 4.1 de la 
Directiva i, per tant, no queden afectades per la Directiva i podran mantenir el 
règim de llicència urbanística. Aquestes actuacions són les parcel·lacions 
urbanístiques, la constitució d’un règim de propietat horitzontal o d’un complex 
immobiliari privat, o la seva modificació, i el canvi d’ús.  
 
S’ha considerat que la resta d’actuacions sí que queden afectades per la 
Directiva de Serveis i, per tant, per determinar quines d’elles podran mantenir el 
règim de llicència i quines hauran de passar a un règim de comunicació prèvia, 
s’ha considerat el que estableix la legislació urbanística vigent, i sobretot la de 
règim local. Concretament, pel que fa la legislació urbanística, els apartats 4 i 5 
del Text refós de la Llei d’urbanisme (modificat per la Llei 3/2012) estableixen 
que no resten subjectes a llicència urbanística les obres i les actuacions que les 
ordenances municipals, en els termes establerts per la legislació de règim local o 
la legislació urbanística, subjectin al règim de comunicació prèvia a l’ajuntament, 
i que resta subjecte al règim de comunicació prèvia a l’ajuntament, d’acord amb 
el procediment que estableix la legislació de règim local, la primera utilització i 
ocupació dels edificis i les construccions. Per la seva banda, la legislació de règim 
local estableix, a l’article 96 del Reglament d’obres, activitats i serveis, que les 
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ordenances municipals poden substituir la necessitat d’obtenció d’una llicència 
per una comunicació prèvia per a l’execució de determinades obres respecte de 
les quals no sigui necessària la presentació d’un projecte. El mateix Reglament, 
al seu article 75.2, estableix quines obres requereixen projecte subscrit per un 
tècnic competent, i els articles 81 i 97 estableixen els terminis de dos i un mesos 
respectivament per a la resolució de les llicències urbanístiques sol·licitades o 
per les comunicacions d’obra, i estableixen que les ordenances poden reduir-los 
respecte de les actuacions que siguin competència dels ens locals. 
 
Per això, es proposen dos règims d’intervenció administrativa en les actuacions 
urbanístiques: la llicència urbanística, per als casos d’obres majors on es 
requereixi la presentació d’un projecte tècnic, i el règim de comunicació prèvia 
d’obres no subjectes a llicència, per a les obres menors que no necessitin 
projecte. Tanmateix, es manté la casuística d’un subtipus de comunicació que 
habitualment s’ha utilitzat el municipi, com és l’assabentat d’obres, per a 
actuacions d’escassa entitat tècnica i urbanística. Quant als terminis, es redueix 
el de comprovació documental de les obres sotmeses al règim de comunicació 
prèvia, que passa a ser de 15 dies, en alguns casos de 10 dies. Amb aquesta 
revisió del règim jurídic de les llicències urbanístiques s’espera propiciar una 
inflexió substancial en la tendència dilatòria que la tramitació d’aquestes 
comporta quant a la seva resolució. 
 
D’altra banda, el Reial Decret Llei 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents 
de liberalització del comerç i de determinats serveis, publicat al BOE de 
26.05.2012, ha establert que les activitats descrites al seu Annex I -
majoritàriament les comercials inferiors a 300 m2-, queden sotmeses als règims 
de comunicació prèvia o declaració responsable tant per a l’execució de les obres 
prèvies d’adequació dels seus locals (si no requereixen projecte), com per a la 
seva legalització, determinant que en aquests casos les peticions es tramitaran 
conjuntament.  
 
Finalment, s’ha considerat adient introduir algunes modificacions en la regulació 
inicialment plantejada en les activitats, sobretot per estricte subjecció a la 
legislació vigent i en conseqüència, s’ha reformulat el Títol I, on s’hi regula el 
règim de comunicació prèvia, i al Capítol Primer s’hi estableixen un seguit de 
disposicions generals que són d’aplicació a totes les comunicacions, ja siguin 
d’obres o d’activitats i espectacles públics. El Capítol Segon regula la 
comunicació prèvia en activitats i espectacles públics, establint que totes queden 
sotmeses a aquest règim, que podrà ser de tipus simplificat o normalitzat. A la 
vegada, la comunicació simplificada pot ser acompanyada de declaració 
responsable o de certificat tècnic en funció de si es superen 3,5 kw de potència o 
de si l’activitat és o no de pública concurrència, garantint així la presència d’un 
tècnic tant per prevenir possibles molèsties per soroll o vibracions de 
maquinària, com pel que fa a possibles evacuacions de públic més segures. El 
Capítol Tercer regula les actuacions urbanístiques i estableix en quins casos 
aquestes queden sotmeses al règim de comunicació prèvia, en virtut del procés 
d’adequació a la Directiva de Serveis o al de llicència urbanística. L’Ordenança no 
conté una regulació de la llicència urbanística pel fet que tant la legislació 
urbanística com la de règim local ja regulen aquesta forma d’intervenció. També 
s’inclou una regulació especial per als casos d’obres en activitats, evitant així 
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una doble intervenció municipal, que es considera desproporcionada. Finalment, 
el Capítol Quart regula el procediment de comprovació documental de les 
comunicacions prèvies. També en el Títol I, i en estricte compliment del principi 
d’intervenció mínima consagrat als articles 39bis de la Llei 30/1992 i 33 de la 
Llei 26/2010, s’elimina l’obligació de realitzar autocontrols periòdics a les 
activitats de baix impacte, atès que el control d’aquestes activitats es farà per la 
via de la inspecció posterior municipal o per la intervenció que es faci en fase 
d’obres, si s’escau, s’adequa el règim d’intervenció previst pels establiments 
comercials i de serveis al que estableix la legislació sectorial vigent i s’estableix, 
en consonància amb el que disposa la Disposició addicional Vint-i-sisena de la 
Llei 5/2012, un règim d’adequació per a les activitats de molt baix impacte o de 
baix impacte, existents amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 3/1998, i 
no legalitzades.   
  
En conseqüència, per tal d’adequar a la Directiva de Serveis la normativa 
municipal en matèria de llicències urbanístiques, i per tal de donar compliment a 
les determinacions del Reial Decret Legislatiu 19/2012 i als principis de legalitat i 
d’intervenció mínima, es presenta aquesta proposta de modificació d’ordenança, 
que passarà a anomenar-se Ordenança de simplificació d’activitats i obres i de 
promoció econòmica, i que té per objecte regular en un únic text normatiu les 
obres i les activitats a Sant Celoni quan es sotmetin al règim de comunicació 
prèvia, i el seu control posterior per part de l’Ajuntament. 
 
Atès allò regulat a l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, a l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i als 
articles 60, 63, 65 i 66 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
de Catalunya, relatius al procediment d’aprovació. 
 
Les ordenances s'han de publicar conforme el que estableix la legislació estatal 
de règim local. En aquest sentit, l’article 70.2 de la Llei 7/1985 disposa que les 
ordenances municipals, així com els acords d’aprovació corresponents, s’han de 
publicar al Butlletí oficial de la província i no entraran en vigor fins que hagi 
estat publicat completament el seu text i hagi transcorregut el termini previst a 
l’article 65.2 de la mateixa llei, que en aquest cas és de quinze dies. 
 
Per tot això, 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 un 
vot en contra de la senyora Montes, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança de simplificació d’activitats 
i de promoció econòmica de Sant Celoni, d’acord amb el text que consta a 
l’expedient. 
 
2. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança de policia i bon govern, en 
el sentit de derogar íntegrament el seu Títol VII i l’Annex I. 
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3. Donar conformitat al Text refós de l’Ordenança de simplificació d’activitats i 
obres i de promoció econòmica de Sant Celoni, que incorpora les modificacions 
anteriors. 
 
4. Sotmetre l’expedient a exposició pública pel termini de 30 dies hàbils 
mitjançant anunci a publicar en el BOP, el DOGC, en un dels mitjans de 
comunicació escrita diària, al web municipal i al tauler d’anuncis de la 
Corporació, per tal que es puguin formular reclamacions i al·legacions. Cas que 
no se’n presentin, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitivament adoptat 
sense necessitat de cap altre acord, i es publicarà als efectes de l’article 178 del 
Decret Legislatiu 2/2003. 
 
5. Facultar el Sr. alcalde tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a la 
efectivitat i execució d'aquest acord.  

 
 

8. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL 
TREBALL DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UNA ESTACIÓ DE 
TRACTAMENT D’AIGUA POTABLE (ETAP) A CAN SANS. 

 
El Sr. alcalde explica que per iniciar les obres de la depuradora d’aigua potable 
de Sant Celoni, s’ha d’aprovar inicialment el Pla de Seguretat i Salut 
corresponent, i posteriorment s’iniciaran les obres que està previst que sigui a 
principis del 2013.  
 
Tot seguit, el Sr. Deulofeu diu que el seu grup hi vota a favor per diversos 
motius. Primer, perquè en el seu moment, en la darrera legislatura, es va 
aprovar amb el recolzament dels altres grups municipals una licitació d’una 
contractació que portava implícit un pla d’inversions, en què, entre d’altres, 
s’incorporava la construcció d’una planta potabilitzadora d’aigua. Per aquells que 
no ho saben, el que es fa a Sant Celoni és clorar l’aigua per fer-la potable i 
actualment és l’únic tractament que s’està fent. Per això, es va considerar que 
era imprescindible que un municipi com Sant Celoni tingués una planta de 
tractament d’aigua. En aquell moment, es va acordar que la planta 
potabilitzadora, que en un principi s’havia d’instal·lar en l’emplaçament de l’antic 
dipòsit de La Salle, on actualment hi ha el nou aparcament públic, s’ubiqués en 
un espai més excèntric al nucli urbà. D’aquesta manera, l’emplaçament on hi 
havia l’antic dipòsit, davant de l’escola La Salle, podia tenir un altre ús d’interès 
pel municipi i, per això, es va decidir fer-hi l’aparcament que s’ha posat en 
funcionament recentment. Estem, per tant, orgullosos de que això hagi estat 
possible.  
 
Les decisions que es prenen en moments concrets, a vegades són estratègiques i 
força positives pel municipi.  
 
Esperem que aviat es pugui iniciar la construcció d’aquesta planta potabilitzadora 
i que la puguem posar en funcionament el més aviat possible. 
 
Després d’aquestes intervencions i vist que, 
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El Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 04.05.2010 va aprovar l’actuació 
conjunta d’obres i instal·lacions formulada per Sorea SA i desenvolupada en tres 
projectes, entre els quals hi havia el projecte de construcció de dos dipòsits 
d’aigua potable i una estació de tractament d’aigua potable (ETAP) a Can Sans. 
 
El dia 09.06.10 Sorea SA va sol·licitar informe sanitari d’aquest projecte al 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, segons allò establert a 
l’article 13 del Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel que s’estableixen els 
criteris sanitaris de qualitat de l’aigua en el consum humà. 
 
El Ple de l’Ajuntament en sessió de 07.10.2010 va aprovar definitivament el 
projecte de Construcció de dos dipòsits d’aigua potable i una ETAP a Can Sans, 
redactat pel Sr. Jordi Barniol Roca del grup AGBAR, amb un pressupost 
d’execució per contracte de 3.236.950,97 € (IVA exclòs) i una previsió 
d’ocupació temporal de finca valorada en 480,00 €, sens perjudici de la 
consideració del contingut de l’informe sanitari i, en el seu cas, l’adaptació del 
projecte un cop sigui emès per la Direcció General de Salut Pública del 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 

 
Les obres dels nous dipòsits, dos de 1000 m3 cadascun, de i l’ETAP de Can Sans 
formaven part d’una triple actuació amb el conjunt d’artèries principals i nou dipòsit 
receptor de la Salle, dins un pla de millora del servei d’abastament d’aigua potable. 
Amb l’execució que s’estava portant a terme de les obres del dipòsit receptor de la 
Salle s’enderrocava l’anterior dipòsit de la Salle, que no es podia efectuar fins i tant 
no entressin en servei els nous dipòsits de Can Sans que l’havien de substituir. 

 
L’empresa Sorea SA va presentar el 25.01.2011 a l’Ajuntament el Pla de 
seguretat i salut en el treball de l’obra de construcció dels nous dipòsits d’aigua 
potable de Can Sans. 
  
L’enginyer municipal en data 01.02.2012 proposava l’aprovació del Pla de 
seguretat atesa la necessitat de començar les obres dels dipòsits de Can Sans per 
assegurar el servei d’abastament d’aigua, indicant que les obres de l’ETAP i tots els 
seus elements auxiliars restarien a l’espera de l’informe del Departament de Salut, 
en previsió de nous elements o mesures correctores que aquest pogués incorporar. 
 
El Pla de seguretat i salut dels nous dipòsits d’aigua potable de Can Sans va ser 
aprovat per resolució de l’Alcaldia de 01.02.2011, on constaven les mesures 
correctores en relació a aquestes obres a tenir en compte, acord que va ser 
ratificat pel Ple de l’Ajuntament en sessió del 17.04.2011. 
 
El dia 13.06.2012 l’Agència de Salut Pública de Catalunya va emetre informe 
favorable tramès a Sorea SA, sobre l’ús de les captacions: mina de Palautordera, 
pou Palau i pous Batllòria amb la planta de tractament associada (ETAP Can 
Sans) i els dos dipòsits nous de 1000 m3 per a l’abastament del municipi de 
Sant Celoni amb una sèrie de condicions. 
 
A la vista de l’informe sanitari, mitjançant escrit de l’Alcaldia de 10.07.2012 es 
va comunicar a Sorea SA l’encàrrec de construir l’ETAP a Can Sans, de forma 
que procedís a l’inici de les obres comunicant a l’Ajuntament la designació de 



 25

tècnic director de les obres i la presentació del Pla de seguretat i salut de les 
obres per a la seva aprovació. 
 
El dia 04.12.2012 l’empresa Sorea SA ha presentat a l’Ajuntament el Pla de 
seguretat i salut en el treball de les obres de construcció de l’ETAP a Can Sans, 
juntament amb l’informe favorable del Sr. David Rodríguez Relucio, enginyer tècnic 
d’obres públiques, en qualitat de coordinador en matèria de seguretat i salut en 
fase d’execució en relació a l’obra de l’ETAP a Can Sans, amb l’acta de 
nomenament de director de les referides obres, el Sr. Gonzalo Nieves de la Vega 
Sedó, enginyer industrial designat per l’empresa Aqualogy Medio Ambiente SA, 
juntament amb la pòlissa d’aquesta societat subscrita amb la companyia 
asseguradora Zurich. 
 
L’enginyer municipal el dia 05.12.2012 informa favorablement l’aprovació del Pla 
de seguretat i salut de les obres de construcció de l’ETAP a Can Sans presentat per 
Sorea SA. 
 
El Sr. David Rodríguez Relucio, com a coordinador de seguretat i salut de l’obra, ha 
emès informe envers l’aprovació del Pla de seguretat i salut en el treball en què 
indica que aquest pla respon a les exigències mínimes de prevenció exposades en 
l’annex IV del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, d’establiment de 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
 
Segons l’informe esmentat, el tècnic responsable indica que, trobant que les 
accions i mitjans descrits són adequats i coherents amb els riscos a prevenir, es fa 
una valoració general positiva del document, per la qual cosa, el tècnic facultatiu, 
en qualitat de coordinador en matèria de seguretat i salut en l’obra esmentada, i en 
aplicació de l’article 7è, punt 4t del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, 
informa favorablement el mateix, tant respecte de les accions i activitats de 
construcció descrites com dels mitjans a disposar en l’obra. 
 
Tanmateix indica que el Pla de seguretat i salut podrà ésser novament revistat i 
actualitzat en funció dels mètodes específics nous que es puguin adoptar en unitats 
d’obra i de les possibles variacions en els processos associats a les mateixes. 
 
L’Ordre TIN/1071/2010 de 27 d’abril, sobre els requisits i dades que han de reunir 
les comunicacions d’obertura o represa d’activitats en els centres de treballs, en la 
seva Disposició derogatòria única disposa la derogació de l’Ordre del Ministeri de 
Treball i Seguretat Social de 06.05.1988, per la que es modifica la de 06.10.1986 
sobre els requisits i dades que ha de reunir l’avís previ d’obres o represa 
d’activitats en els centres de treball, dictada en desenvolupament del Reial Decret 
Llei 1/1986, de 14 de març. 
 
Atès allò establert a l’article 7.2 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre. 

 
Atès allò establert a l’article 53.1k) del Decret Llei 2/2003,de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Vist l’informe de l’enginyer municipal. 
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A proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la Comissió informativa de Serveis 
Comunitaris, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal 
ACORDA: 
 
1. Aprovar el Pla de seguretat i salut en el treball de les obres de construcció de 
l’estació de tractament d’aigua potable (ETAP) a Can Sans de Sant Celoni. 
 
2. Notificar aquest acord a l’empresa Sorea SA. 
 
 
9. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DECLARACIÓ DE PRINCIPIS I 
POLÍTICA DE QUALITAT DEL CENTRE DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ DEL 
BAIX MONTSENY SAX SALA, ISO 9001 
 
Intervé el Sr. Tardy per explicar que, fa un any es va homologar el Sax Sala com 
a centre de formació per tal de poder atendre formació ocupacional del Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC). Després de l’homologació, una de les condicions 
que posava el SOC era que en 2 anys es fes una certificació de qualitat del Sax 
Sala, sense la qual no es podia continuar fent aquest tipus de formació. 
 
Aquest és un procés que dura uns 12 mesos, s’ha contractat una entitat externa, 
tal com marca la legislació, però no és l’entitat qui durà a terme tot el procés, 
sinó que es forma a 5 persones en aquesta capacitació i el treball final 
d’aquestes és la certificació. És a dir, formem a 5 persones a qui donem uns 
títols per tal de tenir una certificació pel Sax Sala que serveix per fer formació.  
 
La base de tot el sistema és el que avui portem a aprovació, una declaració de 
principis i política de qualitat. A partir d’aquí, després es forma tot un sistema 
documental molt més tècnic, amb política i manual de qualitat, procediments, 
instruccions de treball i programa informàtic.  
 
El Sax Sala es va fer com un centre de formació i ocupació, però en fer la 
certificació cal plasmar-ho en un paper i aprovar-ho. Es podia haver aprovat 
només per part de l’equip de govern, però com que es tracta d’un tema prou 
important, vam considerar que calia portar-ho a l’aprovació del Ple i que fos una 
decisió de tots els grups polítics. 
 
L’any passat, després de l’homologació, ja es van fer 2 cursos i aquest any s’ha 
aconseguit una nova homologació per poder impartir més cursos de formació 
ocupacional amb Certificat de professionalitat, vàlid a tot l’Estat. Per tant, s’ha 
passat dels 2 cursos de l’any passat a 5 cursos aprovats per aquesta anualitat.  
 
Aquest, doncs, és un tràmit imprescindible per obtenir el Certificat de qualitat i 
poder seguir oferint aquest tipus de formació.  
 
El Sr. alcalde explica que es tracta d’un tràmit per aconseguir l’ISO 9001 que és 
necessari obtenir abans del 30 d’abril del 2014. És a dir, hi un marge de temps i 
la valoració del SOC és positiva, perquè dels 2 cursos que es van fer l’any passat 
s’ha passat a 4 per aquest any. Per tant, això és molt positiu tenint en compte 
les restriccions que s’estan produint arreu en matèria de formació. En aquest 
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cas, s’ha premiat la qualitat i la professionalitat de Sax Sala permetent que 
s’imparteixin més cursos. Això és bo per Sant Celoni i pel Baix Montseny de cara 
a dotar-nos d’una millor formació per a l’ocupació.  
 
La Sra. Costa comenta que aquesta és una de les moltes coses bones que té el 
fet de ser regidor, engegar projectes que puguin tenir aquests fruits i que 
segueixin en el camí pels quals van estar creats. Estem molt contents –diu- que 
es segueixi la línia marcada i que ho puguem compartir en el ple.  
 
En referència, però, al que s’ha comentat de les restriccions en matèria de 
cursos, volem comentar que el mes d’octubre van sortir del SOC unes 
subvencions per projectes innovadors i experimentals, per import de 4 milions 
d’euros. A la convocatòria s’hi van presentar 200 ajuntaments que han rebut una 
subvenció per crear ocupació, per la millora de la competitivitat de les petites 
empreses i per la inserció laboral. Sant Celoni, però, no hi és entre aquests 200 
ajuntaments i volem saber per què nosaltres no vam optar a aquesta subvenció 
del SOC quan tenim una infraestructura que ho permet i que hagués estat molt 
positiu per Sant Celoni ?. 
 
El Sr. Tardy respon que caldria revisar-ho, perquè en el moment en què surt una 
convocatòria de subvenció del SOC o de qualsevol altra administració, els tècnics 
revisen les bases, perquè a vegades hi ha algun condicionant com per exemple 
el nombre d’habitants, i en fan una valoració per si es considera adient o no 
presentar la sol·licitud. De tota manera, si em dónes la referència, ho revisaré i 
et podré contestar més concretament. 
 
La Sra. Costa aclareix que ho ha dit en el sentit de que cal mirar-s’ho i estar 
alerta, perquè sap greu perdre aquest tipus de subvencions, més en un moment 
com l’actual. Per tant, cal estar cas per l’any vinent, si torna a sortir aquesta 
subvenció. 
 
El Sr. alcalde diu que, en altres ajuntament s’ha reduït el número de cursos a fer 
i, en canvi, a Sant Celoni s’han augmentat, per tant, vol dir que hi ha una 
valoració positiva del SOC i potser la subvenció no s’aconsegueix per un costat, 
però sí per un altre.  
 
La Sra. Costa reitera que cal vetllar per no perdre convocatòries.  
 
Després d’aquestes intervencions i atès que, 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni va aconseguir el mes d’octubre de 2011 
l’homologació del Centre de formació i ocupació del Baix Montseny Sax Sala per 
part del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), com a centre col·laborador per 
impartir formació ocupacional. Aquesta acreditació ha permès dur a terme 
durant aquest any dos cursos de formació adreçats a persones en situació 
d’atur: un curs de treballadors forestals i un curs d’informàtica d’usuari.  
 
Tanmateix, el SOC determina que els centres que imparteixin formació per a 
l’ocupació estan obligats a obtenir la Certificació de Qualitat corresponent del seu 
sistema de gestió, expedida per un organisme certificador degudament acreditat 
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davant l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC), en el termini de dos anys a partir 
de la data de finalització de la primera acció subvencionada.  
 
Per aquest motiu, el Centre de formació i ocupació del Baix Montseny Sax Sala 
ha d’obtenir la certificació de qualitat ISO 9001 abans del 30 d’abril de 2014.  
 
Des del passat 12 d’abril de 2012 s’està desenvolupant aquest procés 
d’implantació que, fins a l’actualitat, ha generat una sèrie de documents, entre 
ells la declaració de principis i política de qualitat, que estableix la missió i els 
valors del Centre de formació i ocupació del Baix Montseny Sax Sala.  
 
Atès allò que estableixen l’article 25 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de 
règim local i l’article 66 del Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com les pròpies 
Normes ISO 9001, 
 
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. Aprovar la declaració de principis i política de qualitat del Centre de formació i 
ocupació del Baix Montseny Sax Sala, corresponent a la implantació del Sistema 
de Gestió de la Qualitat ISO 9001, següent: 
 
POLÍTICA DE QUALITAT 
SAX SALA – CENTRE DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ DEL BAIX MONTSENY 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni considera la Qualitat de Sax Sala - Centre de 
formació i ocupació del Baix Montseny com un factor essencial per tal d’oferir un 
servei eficaç i eficient als ciutadans. 
 
La qualitat implica l’establiment d’un  sistema de millora continua detectat a 
partir del coneixement de les necessitats i expectatives de la ciutadania, dels 
resultats dels processos seguits amb anterioritat, dels suggeriments de les parts 
interessades i, conseqüentment, de les accions correctives. 
 
La missió de Sax Sala - Centre de formació i ocupació del Baix Montseny es 
basa en els següents principis: 
 
• Millorar la FORMACIÓ de la població jove i adulta, en totes les seves 

dimensions: acadèmica, professional, personal i social, per tal que adquireixin 
les competències necessàries per respondre de forma satisfactòria a les 
necessitats canviants del mercat laboral i als reptes de la vida quotidiana i 
tinguin les habilitats socials i les actituds idònies per conviure en la societat 
actual. 

• Millorar l’OCUPABILITAT dels ciutadans i ciutadanes, potenciant i recolzant 
l’esperit emprenedor i dotant-los de recursos per facilitar el seu accés al món 
laboral i la millora del seu perfil professional. 

• Donar suport a la millora de la COMPETITIVITAT de les empreses de la zona, 
promovent el desenvolupament sostenible del Baix Montseny i la generació de 
nova ocupació de qualitat. 
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La visió de Sax Sala - Centre de formació i ocupació del Baix Montseny és  
esdevenir un centre de referència a la comarca en formació i promoció 
econòmica, que actuï de catalitzador d’iniciatives socioeconòmiques i de 
projectes innovadors que generin riquesa al territori i a la ciutadania. 
  
Per fer efectiva aquesta missió i visió, l’Ajuntament de Sant Celoni, a través de 
la direcció de Sax Sala - Centre de formació i ocupació del Baix Montseny, 
impulsarà el manteniment d’un Sistema de Gestió de la Qualitat conforme la 
Norma UNE-EN-ISO 9001, basada en els següents valors: 
 
1. Gestionar els programes i serveis eficientment, garantint l’equitat, la 

integració social i la corresponsabilitat ciutadana en la consecució del seu 
benestar. 

2. Garantir el coneixement de l’entorn i de les necessitats dels nostres clients 
(alumnat, empreses i usuaris i ciutadans) en matèria de formació, inserció i 
orientació que possibilitin una gestió del coneixement i oferir el servei adequat 
que cobreixi aquestes necessitats.  

3. Garantir un procés d’avaluació i millora continua dels serveis mitjançant 
mecanismes de comunicació i participació dels nostres clients, amb l’objectiu 
principal i permanent d’obtenir la seva màxima satisfacció. 

4. Garantir els recursos, tant humans com materials, que es considerin 
necessaris per oferir els diferents serveis amb qualitat. 

5. Establir objectius de millora mesurables i revisar-los de forma periòdica per 
assegurar la millora continua de la qualitat i prestigi dels serveis. 

6. Acomplir amb els requisits legals i reglamentaris d’aplicació en cada 
procediment. 

7. Comprometre el personal amb la política de qualitat, garantir que tenen la 
formació i les capacitats necessàries per oferir uns serveis de qualitat, 
assumint les seves responsabilitats, participant en l’avaluació i la millora 
continua, coordinant i treballant en equip, amb creativitat i innovació i amb 
capacitat crítica envers la seva feina. En resum, potenciant el capitat humà 
del Centre. 

8. Reforçar la vocació de servei públic. 
9. Comunicar aquesta Política a totes les parts implicades en els activitats del 

centre. 
 
El Sistema de Qualitat de Sax Sala - Centre de formació i ocupació del Baix 
Montseny és responsabilitat de tota l’organització i compta amb el recolzament 
de la Direcció de les àrees implicades. El seu compliment es considera un 
objectiu prioritari. 
 
2. Facultar l’alcalde tant àmpliament com en Dret sigui necessari per completar 
l’obtenció de la certificació de qualitat ISO 9001 esmentada anteriorment.  

 
 

10. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PLA LOCAL D’HABITATGE PER 
AL PERÍODE 2012-2017. 
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El Sr. alcalde comenta que el Pla Local d’habitatge és important pel nostre 
municipi. L’any 2006 ja vam disposar d’un dels primers plans locals d’habitatge 
de la demarcació de Barcelona, però també és cert que en aquell moment no hi 
havia una normativa específica per a la redacció d’aquests plans d’habitatge i per 
això aviat va quedar desfasat. El context social i econòmic de l’any 2006 també 
era diferent, llavors es donava prioritat a tenir terrenys per construir habitatges 
de protecció oficial i de compra, però ara ha canviat radicalment l’escenari. 
 
El maig del 2010, es va iniciar la tasca d’elaborar un Pla Local d’Habitatge 
adequat a la normativa vigent i creiem que la feina que s’ha fet amb aquest pla, 
que avui presentem, ha estat molt bona. S’ha fet una feina realista, actualitzada, 
que pretén donar solució als problemes actuals de l’habitatge (desnonaments, 
accés a l’habitatge, etc).  
 
La intenció és tenir aprovat el Pla pel període 2013-2017, perquè a l’hora de 
concertar polítiques d’habitatge amb la Generalitat tenen prioritat els ens amb 
un Pla Local d’Habitatge aprovat.  
 
El nostre, és un pla que contempla diverses estratègies, tenim clar que hi ha una 
quantitat determinada de llars que poden estar excloses de la normalitat i que 
necessitaran un habitatge durant un període de temps. Per això, es fa una 
aposta per adquirir i promocionar habitatges amb diferents vessants, algunes 
d’elles més experimentals, com cooperatives, cessió d’habitatge per un temps 
determinat, etc, les quals s’estan treballant conjuntament amb la Diputació. 
 
També treballem amb les ajudes per lloguer, mitjançant la Generalitat o a través 
de l’àrea de Serveis Socials, en què també es tramiten ajuts per a les despeses 
d’electricitat, aigua, etc. 
 
Estem parlant d’un total de 283 habitatges: 140 en ajudes per lloguer; 20 de 
compra, adquirits amb un fons d’aproximadament 1 milió d’euros que té 
l’ajuntament reservat per habitatge i 5 habitatges, fruit de permutes i 
compravenda de solars del patrimoni municipal del sòl i l’habitatge, en què 
només s’hi permet la construcció d’habitatges unifamiliars. L’ajuntament també 
disposa d’altres solars o terrenys per portar-hi a terme noves formules de 
tinença d’habitatge social, que encara s’estan estudiant. També s’inclouen ajuts 
per tal de rehabilitar alguns habitatges que no tenen les condicions òptimes 
d’habitabilitat. Creiem que tot això pot ajudar a corregir i arranjar les necessitats 
en matèria d’habitatge que actualment hi ha al municipi. 
 
Es pretén que en els propers 6 anys l’Oficina Local d’Habitatge continuï fent les 
tasques que ha estat fent fins ara, fent tràmits i gestionant les ajudes provinents 
d’altres administracions, malgrat que algunes d’elles han patit una reducció, fruit 
de la situació econòmica que estem passant. 
 
També cal esmentar que hi ha hagut un procés de participació ciutadana previ, 
s’han mantingut reunions amb els grups polítics, amb entitats i amb la 
plataforma d’afectats per l’hipoteca, per tal de recollir opinions i idees per 
elaborar el document de treball.     
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Cal tenir en compte, però, que tot i que hi ha la voluntat de l’equip de govern de 
sumar entre tots els grups, pot ser que l’escenari actual canviï, tal com ha 
canviat del 2006 ençà. En tot cas, esperem que si això succeeix sigui per 
millorar.     
 
El Sr. Garcia manifesta que el grup de CIU valora molt positivament la feina que 
s’ha fet, sobretot a nivell tècnic, i que es disposi de tota aquesta informació. La 
proposta que es fa és realista i complerta, tot i que pugui variar amb el temps, i 
ens dóna una perspectiva de les coses que pot fer l’ajuntament per ajudar a les 
famílies que més ho necessiten.  
 
L’ajuntament haurà de destinar una part del pressupost a les despeses que es 
generaran arran de les actuacions que es contemplen en aquest pla i que són 
necessàries, però ens preguntem com les protegirem a termini. Actualment són 
despeses que podem assumir perquè l’IBI ha tingut un increment excepcional 
aquest any, però a termini haurem de buscar la manera de trobar aquests 
recursos. Si això no és possible, hem d’assumir que probablement caldrà 
consolidar l’augment de l’IBI.  
 
Voldríem saber quants pisos del barri de Les Torres estan buits per poder 
atendre necessitats puntuals que hi pugui haver actualment.  
 
El Sr. alcalde respon que en aquest moment no ho sap amb exactitud. Els pisos 
del carrer Maria Aurèlia Capmany –diu- són tots de lloguer i l’ajuntament va 
aconseguir que se’n rebaixés el preu. Ara es disposarà també de dos pisos 
d’inclusió social al carrer Lluís Companys i, a més, hi ha diverses ajudes pel 
lloguer en altres zones de Sant Celoni, adreçades a les famílies més 
necessitades. Precisament, per atendre aquestes necessitats, es va incrementar 
una partida per temes socials, per cobrir els 100.000 euros anuals que suposa 
aquest suport de l’ajuntament a les famílies més necessitades. Per això, cal tenir 
en compte que caldrà fer un esforç a nivell pressupostari per tal de poder 
disposar d’aquests diners cada any.  
 
El Sr. Corpas diu que, la CUP també es suma al que comentava el Sr. Garcia, en 
el sentit de que s’ha fet una bona feina. No hem revisat encara tot el contingut 
de l’informe, però volem deixar constància de que no deixa de ser una declaració 
d’intencions i tots són temes que s’han de treballar d’ara en endavant.     
 
Volem celebrar, sobretot, el fet que s’inclou una de les propostes de la CUP, que 
venia arran de la negociació dels pressupostos i que suposava la utilització 
d’aquest milió d’euros, destinat a inversions en habitatge, per la possible compra 
de pisos. Per tant, aquesta serà una de les propostes, inclosa en l’informe, per la 
qual lluitarem.  
 
S’esmenta que hi haurà una comissió política i a nosaltres ens agradaria ampliar-
la, per tal d’incloure-hi els agents socials, que també hi tenen molt a dir.  
 
En relació amb el que deia el Sr. Garcia, tenim alguns mitjans per compensar 
aquesta despesa. Concretament, hi ha un reglament aprovat en la darrera 
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legislatura, que és el 50% de recàrrec en l’impost de l’IBI per als pisos buits i 
que pot servir com a opció per contrarestar la despesa. 
 
A partir d’aquí, volem reiterar que treballarem fort i que hi ha altres idees que 
també ens agraden especialment com el tema de l’habitatge cooperatiu. Per 
tant, cal començar a posar fil a l’agulla a partir del gener.  
 
A continuació, la Sra. Montes comenta que des d’ICV també es valora molt 
positivament el treball fet, perquè aquest és un pla a llarg termini, amb 
propostes concretes i basades en l’experiència de com es va desenvolupant la 
societat i de les necessitats reals que hi ha.  Per tant, el vot és favorable.  
 
El Sr. alcalde diu que, tots compartim el parer de que s’ha fet una bona feina i 
que el Pla Local d’Habitatge és una eina que hem d’utilitzar, variar si cal i fer 
l’esforç pressupostari municipal per tirar-lo endavant.   
 
Després d’aquestes intervencions i vist que, 
 
L’any 2006, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, Sant Celoni va 
disposar d’un dels primers plans locals d’habitatge de la demarcació, redactat 
per Promo Assessors Consultors, anterior a la regulació feta per la Llei 18/2007, 
de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, 
 
Amb l’entrada en vigor d’aquesta legislació, la Generalitat requeria que, per 
poder concertar polítiques d’habitatge amb aportació de recursos econòmics,  
l’Ajuntament es comprometés a disposar d’un Pla Local d’Habitatge (en endavant 
PLH) i tramitar-lo segons allò previst a la Disposició transitòria 7a del Pla per al 
dret a l’habitatge de 2009-2012, aprovat per Decret 13/2010, de 2 de febrer. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni en sessió celebrada de 04.05.2010 va 
acordar el compromís d’elaborar l’adequació del PLH a la legislació vigent i de 
tramitar-lo dins del període assenyalat. 
 
Posteriorment la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat 
econòmica, ha modificat l’article 14.1 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del 
dret a l’habitatge, en el sentit que els ajuntaments amb PLH aprovat han de tenir 
un tracte preferent a l’hora de concertar polítiques d’habitatge amb la 
Generalitat.  

 
L’any 2011 l’Ajuntament va procedir a la contractació dels següents treballs: 
Projecció de població i llars del municipi de Sant Celoni (2011-2021) al Centre 
d’Estudis Demogràfics; Actualització del PLH a l’empresa D’Aleph Iniciativas y 
Organización SA i Procés participatiu del PLH a l’empresa Portacabot SL. 
 
En base a l’anàlisi i diagnosi del PLH elaborada per D’Aleph, es va portar a terme 
el procés participatiu del PLH, amb la celebració de tres sessions participatives: 
la primera destinada a regidors dels grups polítics amb representació al 
consistori (12.06.2012); la segona, a agents professionals vinculats al sector de 
l’habitatge (19.06.2012); i la tercera, a les entitats del municipi i ciutadania en 
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general (28.06.2012), en base a les quals, Portacabot SL va elaborar l’Informe 
del procés participatiu del Pla Local d’Habitatge de Sant Celoni. 

 
L’Oficina d’Habitatge va elaborar el mes d’octubre de 2012 el treball Foment 
d’habitatge assequible a Sant Celoni, estudiant mesures i noves alternatives 
d’habitatge. 

 
D’Aleph ha lliurat a l’Ajuntament la documentació necessària per procedir, si 
s’escau, a l’aprovació del PLH per al període 2012-2017.  
 
Per dur a terme les polítiques d’habitatge i satisfer les necessitats detectades en 
l’anàlisi i diagnosi de l’habitatge al municipi de Sant Celoni, tenint en compte els 
condicionants econòmics, financers, psicològics i sociològics, el PLH proposa 
donar resposta a les necessitats detectades amb un total de 8 estratègies que a 
la vegada es desenvolupen en 32 accions concretes. 
 
Les estratègies contemplades en el PLH, en molts casos interelacionades, es 
basen en l’activitat i gestió de l’Oficina d’Habitatge, en la generació d’oferta 
d’habitatges a preus assequibles, en la utilització del Patrimoni municipal del sòl i 
habitatge (PMSH) i en el seguiment del planejament vigent i estudi de les 
operacions de sòl que es generin. 
 
Pel que fa a les tasques de l’Oficina d’Habitatge, destaca la prestació, tramitació i 
seguiment de les ajudes de la Generalitat de Catalunya, en quant a programes 
socials per a facilitar l’accés a l’habitatge (ajuts a lloguer, borsa de mediació per 
al lloguer social, registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial, servei 
d’assessorament sobre el deute hipotecari...) i per la qualitat, millora i 
conservació del parc d’habitatges (cèdules d’habitabilitat, inspecció tècnica de 
l’edifici –ITE-, informes interns d’idoneïtat...). 

 
S’incorpora la gestió de les polítiques municipals d’habitatge a través de serveis i 
estratègies pròpies de l’Oficina d’Habitatge (registre d’habitatges desocupats, 
intermediació amb promotors, observatori de l’habitatge, mesures de potenciació 
de millora del parc...). 
 
Pel que fa a la generació d’oferta d’habitatge a preus assequibles, s’estableixen 
mesures de foment de diferents fórmules de tinença i de promoció 
(intermediació en el lloguer, cooperativisme, drets de superfície, cessions d’ús, 
concessions administratives...). 
 
Pel que fa a la utilització del Patrimoni municipal del sòl i habitatge (PMSH), es 
contempla l’adquisició d’habitatges amb l’efectiu del PMSH i la gestió del sòl 
propietat del PMSH per ampliar el nombre d’habitatges que es podran oferir a 
preus assequibles per a diferents col·lectius. 
 
Les necessitats d’habitatge detectades de col·lectius sense llar i amb exclusió 
residencial greu s’estimen entre 32 i 35 a les que cal afegir l’estimació que un 
nombre entre 102 i 161 de noves llars restaran excloses del mercat residencial 
lliure. Aquestes necessitats, entre 134 i 195 habitatges amb diferents graus 
d’exclusió, s’atendran majoritàriament amb la tramitació i gestió d’uns 140 ajuts 
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al lloguer procedents de la Generalitat de Catalunya (E15a) i de la generació de 
nova oferta d’habitatges assequibles: 20 habitatges adquirits amb la partida 
econòmica del PMSH (E12b); 25 habitatges amb la creació d’un fons de lloguer 
social (E13b); 43 habitatges de promocions en règims de noves tinences amb 
diferents  graus de suport municipal (E13a i E13d); 5 habitatges obtinguts per la 
gestió del sòl del PMSH (E13e) i 50 millores en habitatges fruit de les mesures 
de foment a la rehabilitació, especialment amb línies d’ajuda de la Generalitat de 
Catalunya i de la Diputació de Barcelona (E17a).  
 
Atesos els següents fonaments de Dret: 
 

- Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, modificada per la 
Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica. 

 
- Article 14.10 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a 

l’habitatge, que regula el procediment d’aprovació dels PLH, amb 
indicació que l’adopció d’acords s’ha d’ajustar a la legislació de règim 
local, que ha d’incloure un període d’exposició pública i mecanismes de 
participació ciutadana i que l’aprovació correspon al Ple de l’Ajuntament. 

  
Vist l’informe favorable de la directora de l’Àrea de Territori. 
 
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. Acordar l’aprovació inicial del Pla Local d’Habitatge per al període 2012-2017.  
 
2. Sotmetre’l a informació pública durant un termini de trenta dies hàbils 
mitjançant publicació d’anunci en el Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, 
en el Butlletí oficial de la província, en un diari d’abast local, en el tauler 
d’edictes i en el web de l’Ajuntament de Sant Celoni. La documentació tècnica 
podrà esser consultada a la pàgina web municipal (www.santceloni.cat). 
 
Durant l’esmentat termini l’expedient podrà examinar-se a l’Àrea de Territori (C/ 
Bruc, 26) i es podran presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments 
mitjançant qualsevol de les formes de presentació d’escrits davant les 
administracions públiques previstes a l’article 38.4 de la Llei estatal 30/1992, de 
26 de novembre, i en cas que no se’n formulin, l’acord inicial esdevindrà 
definitiu. 
  
 
11. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PER ACORDAR L’AMPLIACIÓ 
DE SUPÒSITS DE SUSPENSIÓ CAUTELAR DE LA LIQUIDACIÓ DE 
L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA. 
 
El Sr. alcalde explica que des del moment en què es va aprovar, el 27 de 
setembre i per unanimitat de tots els grups, suspendre cautelarment la liquidació 
de  l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana a les 
persones afectades per desnonaments d’habitatges de primera residència, han 
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sortit noves normatives i/o lleis que han fet que alguns sectors de població 
quedin exclosos del què es va aprovar en un primer moment. Per exemple, no es 
recollien les dacions en pagament de l’habitatge no incloses en el Reial Decret 
6/2012. Hem de tenir en compte, que aquest decret del Govern només autoritza 
les dacions en pagament d’habitatges de menys de 120.000 euros. Per 
l’experiència que nosaltres tenim, arran dels casos que estem portant, a Sant 
Celoni només un d’ells entraria en aquest supòsit, perquè majoritàriament el 
valor dels habitatges està per sobre d’aquest import. Per tant, és interessant que 
s’’hi puguin incloure tots els casos.  
 
El Reial decret 27/2012 estableix que per acord entre les persones que 
presumiblement han de ser desnonades i l’entitat bancària es pot establir un 
termini de 2 anys per romandre a l’habitatge. Això vol dir, però, que la persona 
que encara està dins de l’habitatge s’ha de fer càrrec igualment de la liquidació 
de la plusvàlua, malgrat que l’habitatge ja no sigui de la seva propietat, sinó de 
l’entitat bancària. Per tant, això també es té en compte i es recull per tal de que 
no quedi cap família o persona exclosa d’aquesta suspensió cautelar de la 
liquidació de la plusvàlua.  
 
Per tant, recollim tot l’escenari que es pot plantejar, perquè ja és prou dolorós 
haver de perdre de l’habitatge com per haver de fer-se càrrec, a més, de la 
despesa que suposa pagar la plusvàlua. Per això, també es va presentar una 
moció per demanar al Govern central que modifiqués la llei, per tal que això no 
es pogués produir i quedessin excloses del pagament de la plusvàlua les famílies 
que es troben en situació de desnonament.  
 
El Sr. Deulofeu diu que el grup de CIU hi vota favorablement, de la mateixa 
manera que s’ha fet amb altres acords sobre aquest tema i que s’han portat al 
Ple amb anterioritat. És totalment injust –diu- i aprofito per felicitar a totes les 
persones que des de la Plataforma pressioneu com a societat civil perquè 
aquestes injustícies socials es vagin corregint i resolent.  
 
És evident que és injust que una persona que ha estat desnonada hagi de fer-se 
càrrec, a més, de l’impost de la plusvàlua, tal com ho és que hagi de continuar 
fent-se càrrec del pagament de l’hipoteca després d’haver perdut l’habitatge.  
 
Des de la política municipal ens correspon assumir la part de responsabilitat que 
tenim fent accions com aquesta que avui es porta al Ple i entenem que entre tots 
hem de mirar de fer, en la part que ens correspongui a cadascú, tot el possible 
perquè aquestes situacions es puguin solucionar. 
 
El Sr. alcalde puntualitza que la Plataforma va demanar que aquesta mesura es 
fes amb caràcter retroactiu i, per aquest motiu, s’ha inclòs una modificació que 
compartim tots els grups, i que diu: “acordar la suspensió cautelar del 
cobrament de les liquidacions de l’impost sobre l’increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana de l’acord primer, segons relació individualitzada 
de liquidacions a suspendre que s’incorpori a l’expedient, amb inclusió de les 
liquidacions aprovades pendents de cobrament.” És a dir, que les liquidacions 
que estan en curs i pendents de cobrament quedin també en suspensió.  
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El Sr. Corpas comenta que la CUP també comparteix plenament la moció, però a 
nosaltres –diu- ens agradaria que es tingués en compte una retroactivitat més 
completa o absoluta.   
 
Tenint en compte que el gran boom dels desnonaments està passant des dels 
darrers 2 o 3 anys, ens agradaria, en la mesura d’allò que sigui possible, de cara 
a l’any vinent i veient com es preveu el 2013, proposar la possibilitat d’estudiar 
la viabilitat de retornar els diners a les persones que han estat desnonades en 
els darrers 2 o 3 anys i que ja han pagat aquesta plusvàlua. 
 
El Sr. alcalde diu que s’estudiarà la viabilitat de la proposta, però cal aclarir si a 
nivell tècnic i jurídic això és possible, quin import suposaria i quantes famílies es 
troben en aquesta situació.  
 
La Sra. Montes comenta que també recolza la moció. És cert –diu- que aquesta 
crisi està fent veure a la gent coses i situacions que abans es desconeixien, no 
ens podíem imaginar que fos possible que et cobressin per una cosa que t’han 
tret. Són incongruències de la societat que fins ara no s’havien fet evidents.  
 
També vull mostrar el recolzament a la Plataforma d’afectats per l’hipoteca.  
 
Després d’aquestes intervencions i vist que, 
 
El Ple municipal en sessió de 27.09.2012 va acordar per unanimitat l’aprovació 
d’una moció per suspendre cautelarment la liquidació de l’impost sobre 
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana als afectats en processos 
de desnonament d’habitatges de primera residència. 
 
En la mateixa moció s’acordava instar al Govern de l’Estat espanyol a 
complementar la modificació de la vigent Llei de les hisendes locals, en el sentit 
de fer extensiva a totes les adjudicacions hipotecàries de primera residència allò 
regulat a l’article 9 del Reial Decret Llei 6/2012, de 9 de març, conforme l’entitat 
adquirent de l’immoble és el subjecte passiu substitut del contribuent de l’impost 
sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. 
 
Valorat l’abast del RDL 6/2012 en la població de Sant Celoni i de la Batllòria a 
través del Servei Ofideute de l’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny (OHBM), es 
constata l’extraordinària limitació de casos als què ha resultat aplicable, segons 
la Memòria d’aquest servei a 15.11.2012. Així dels 39 casos atesos del municipi, 
només un compliria amb els requisits per emparar-se al referit RDL 6/2012. 
 
L’àmbit d’aplicació del RDL 6/2012 abasta persones situades en el llindar 
d’exclusió, definits com a deutors d’un crèdit garantit amb hipoteca sobre 
l’habitatge habitual on hi concorrin circumstàncies extremes com tenir tots els 
membres de la unitat familiar sense rendes de treball, que la quota a pagar 
superi el 60% dels ingressos nets, que la unitat familiar no tingui cap més bé 
amb què fer front al deute, que el préstec estigui concedit per a l’adquisició de 
l’únic habitatge en propietat i que no tingui altres garanties. 
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El Codi de bones pràctiques que incorpora el RDL 6/2012 (reestructuració viable 
del deute hipotecari, oferiment d’un quitament del deute i, finalment, dació en 
pagament de l’habitatge) només esdevé d’aplicació a Sant Celoni quan el preu 
màxim d’adquisició de l’habitatge no excedeixi dels 120.000 €. Segons el Servei 
Ofideute de l’OHBM, el 97% de les valoracions del municipi examinades durant 
aquest 2012 superen aquest llindar, restant excloses les dacions en pagament 
d’habitatges amb valors superiors. 
 
Aquesta doble limitació establerta, tant pel que fa als requisits necessaris per 
considerar el deutor en situació d’exclusió com pel preu màxim d’adquisició de 
l’immoble, deixa sense protecció molts hipotecats amb situacions complicades i 
mereixedores de recolzament. 
 
En aquests moments, tret dels casos en què sigui aplicable el RDL 6/2012, la 
dació en pagament és un acord voluntari que tanca la via de la reclamació del 
deute residual. Una via d’acord cada vegada més pactada i prova d’això, és que 
des de l’aprovació de la moció per part del Ple municipal en el mes de setembre 
passat, s’ha sol·licitat a l’Ajuntament la suspensió de la liquidació de l’impost de 
plusvàlua de dues dacions en pagament d’habitatge habitual. 
 
La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca també demana que s’ampliï la suspensió 
cautelar del cobrament de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana per donar cabuda a totes les dacions en pagament de 
residència habitual i permanent no emparades en el RDL 6/2012. 
 
El Govern de l’Estat espanyol mitjançant el RDL 27/2012, de 15 de novembre, 
ha regulat una mesura excepcional i temporal per reforçar la protecció dels 
deutors hipotecaris consistent en la suspensió immediata fins a un termini de 
dos anys dels desnonaments de famílies que es trobin en situació d’especial risc 
d’exclusió. La mesura, molt restrictiva pel que fa al seu àmbit d’aplicació, tampoc 
contempla la suspensió dels processos judicials i extrajudicials d’execucions 
hipotecàries, pel que continuaran dictant-se execucions d’habitatges, 
susceptibles de generar liquidacions de l’impost de plusvàlua a deutors no 
desnonats. 
 
Aquest RDL encomana també al Govern que promogui les mesures necessàries 
per impulsar la constitució d’un fons social d’habitatges destinat a donar 
cobertura a persones que hagin estat desnonades de l’habitatge habitual per 
impagament d’un préstec hipotecari. 
 
Pel que fa a l’Ajuntament de Sant Celoni, el Pla Local d’Habitatge 2012-2017 
aglutina objectius i estratègies i proposa un ventall d’accions que han de servir 
de pauta per a les polítiques socials d’habitatge dels propers anys: habitatges 
d’inclusió, constitució d’un fons de lloguer social, cessions d’ús d’habitatges a 
preus assequibles... 
 
A les dacions en pagament incloses en el RDL 6/2012 el subjecte passiu substitut 
del contribuent serà l’entitat que adquireix l’immoble.  
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El Ple municipal de 27.09.2012 va 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, que cal adaptar a la situació actual. 
 
La via de l’acord de la dació en pagament fa recomanable proposar la suspensió 
cautelar de les liquidacions de la plusvàlua de les dacions en pagament 
d’habitatge habitual excloses, ara per ara, del RDL 6/2012, fins i tant el Govern 
de l’Estat espanyol no legisli noves mesures de protecció contra la pèrdua dels 
habitatges com a residència habitual. 
 
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. Ampliar l’acord del Ple municipal de 27.09.2012 de suspensió cautelar del 
cobrament de la liquidació de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana de l’habitatge quan la unitat familiar només disposi d’aquest i 
sigui la seva residència habitual i permanent, concretant-se en els supòsits 
següents: 
 

a) Processos de desnonament d’habitatge de primera residència. 
b) Dacions en pagament de l’habitatge habitual no incloses en el Reial 

Decret Llei 6/2012. 
c) Pèrdua de la propietat de l’habitatge habitual en processos judicials i 

extrajudicials d’execució hipotecària, sense desnonament, inclosos en el 
RDL 27/2012. 

 
2. Acordar la suspensió cautelar del cobrament de les liquidacions de l’impost 
sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana de l’acord primer, 
segons relació individualitzada de liquidacions a suspendre que s’incorpori a 
l’expedient, amb inclusió de les liquidacions aprovades pendents de cobrament, 
als efectes del seu control, en ordre a evitar la prescripció dels drets liquidatoris, 
tot encomanant-se aquest 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. 
 
 
12. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD PER A LA RETENCIÓ PER 
INDISPONIBILITAT DELS CRÈDITS DESTINATS AL PAGAMENT DE LA 
PAGA EXTRAORDINÀRIA DE DESEMBRE ALS TREBALLADORS 
MUNICIPALS. 
 
El Sr. alcalde explica que arran d’una normativa estatal, aquest any els 
treballadors públics no poden cobrar la paga extraordinària de Nadal i és 
obligatori portar al Ple l’acord de no disponibilitat de l’import corresponent a 
aquesta paga. Es tracta d’una obligació legal i segurament aviat ens arribarà el 
requeriment d’un certificat del secretari municipal conforme el Ple ha fet aquesta 
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aprovació, sinó podríem incórrer en responsabilitat del Tribunal de Cuentas, i així 
se’ns ha comunicat.  
 
Intervé el Sr. Deulofeu diu que, ens agradaria que a l’expedient constés aquesta 
obligatorietat i la responsabilitat derivada d’aquesta aprovació en el Ple. En 
qualsevol cas, nosaltres entenem que es proposa bloquejar els crèdits de la paga 
extraordinària de Nadal dels treballadors, és a dir, que els diners que estan 
destinats a la paga extra no es puguin utilitzar per altres despeses. Sembla ser, 
però, que des de finals d’estiu, que és quan va sortir el decret, ja es produeix 
aquesta obligatorietat i segurament hauria tingut algun sentit haver-ho fet en 
aquell moment, però a 20 de desembre si els crèdits no s’han gastat és normal 
que estiguin allí i l’equip de govern ja actuarà com correspongui.   
 
Nosaltres entenem que aquest decret és injust, perquè fa generar una decisió 
que potser en algunes administracions amb una situació més precària podria 
tenir alguna justificació, però en el cas de Sant Celoni, la situació econòmica de 
l’ajuntament permet fer front a la paga extra de Nadal que per llei correspon als 
treballadors. Per tant, des d’aquest punt de vista és injust que no s’aboni 
aquesta paga als treballadors i treballadores de l’ajuntament.  
 
Per tant, ens sembla que a aquesta alçada de l’any, haver d’aprovar aquesta no 
disponibilitat dels crèdits és absurd. Segurament per llei cal portar-ho al Ple, 
però entenem que no tenim la obligació de votar-hi favorablement. El nostre vot 
serà negatiu.  
 
El Sr. alcalde aclareix que el vot és totalment lliure, però hi ha la obligació legal 
de fer-ho. 
 
El Sr. secretaria diu que hi ha instruccions en aquest sentit. 
 
El Sr. alcalde comenta que encara que tothom hi voti en contra, s’ha de complir 
igualment, sinó hi ha una responsabilitat. És cert –diu- que és totalment injust el 
que s’ha fet des del Govern Central, perquè la paga extra és un dret dels 
treballadors.  
 
El Sr. Masferrer diu que, la CUP també vota que NO, perquè no estem d’acord ni 
amb el que es porta a aprovació ni amb el xantatge que es fa des de Madrid. Per 
tant, davant d’això pensem que s’ha de dir que NO i ens hem de plantar perquè 
és l’única manera de combatre aquests xantatges.  
 
A continuació, el Sr. Capote comenta que és injust que treguin la paga als 
treballadors, però això no és el que es porta avui a votació. El que cal votar –
diu- és l’acord de no disposició dels  diners que estaven destinats a aquesta paga 
i que aquests quedin reservats. Si s’ha de votar temes relatius a treure drets als 
treballadors, el meu vot sempre serà desfavorable, tal com vaig fer quan es va 
portar a aprovació la rebaixa del 5% del sou dels funcionaris durant el govern de 
Zapatero, que, per cert, el grup de CIU hi va votar a favor. Era el mateix cas que 
es presenta avui, una imposició des del Govern central, però avui no es vota si 
s’ha de pagar la paga extra, perquè si fos aquest el cas jo hi votaria a favor 
sempre. 
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La CUP té raó quan diu que s’hauria de fer un acte de rebel·lió i manifestar que 
ja que ens obliguen a no fer efectiva aquesta paga, no ens facin votar el fet de 
guardar-la. No obstant, si ningú hi vota a favor, com els podem guardar aquests 
diners ? 
 
Si debatem el tema de les retallades, ja sigui al sector públic o al privat, tant si 
vénen d’un govern com d’un altre, estem d’acord en què són sempre injustes, 
però avui no és això el que debatem, sinó que hem de donar compliment a una 
imposició.  
 
Pren la paraula la Sra. Montes per preguntar què passa si es porta a aprovació 
un punt que és legalment obligatori i la votació resulta desfavorable ? 
 
El Sr. secretari respon que és una situació realment peculiar, perquè que tots els 
ajuntaments d’Espanya estigui obligats a adoptar un acord és força surrealista. 
Ara bé, la norma és aquí, ens diuen que hem d’acordar la indisponibilitat de 
crèdits, que és un tema tècnic comptable i, en definitiva, tampoc es podrà 
disposar d’aquests diners. 
 
El Sr. alcalde explica que si no s’aprova, el secretari hauria d’enviar un informe 
dient que no s’ha aprovat aquesta indisponibilitat de la partida de la paga extra 
dels funcionaris de l’ajuntament de Sant Celoni. 
 
El Sr. secretari observa que, tal com sembla quedar la votació, l’acord de fer 
l’operació d’indisponibilitat no s’adopta. 
 
La Sra. Montes comenta que ja havia decidit abstenir-se en aquest punt, perquè 
la paga de Nadal tot i que se li diu extra representa un global del sou d’una 
persona, però com que es considera com una extra sembla ser que es pot treure 
i retallar, i el que s’està fent en realitat és afectar a la capacitat de les persones i 
al global dels diners que rep al cap de l’any.     
  
El Sr. alcalde diu que, el grup del PSC vota que sí per imperatiu legal, perquè tal 
com ha dit el regidor Josep Capote hi estem radicalment en contra.  
 
El Sr. Deulofeu comenta que hi ha diverses alternatives per no votar 
afirmativament. Entenc –diu- que té un punt de complexitat, però hauríem de 
veure quina empara pot tenir aquesta decisió des del punt de vista 
constitucional, del dret que té qualsevol regidor a estar a favor o en contra d’un 
determinat punt. Per tant, des d’aquest punt de vista, l’Estat ens pressiona però 
com a regidors no ens poden obligar a votar que sí a una cosa. Entenc que la 
disponibilitat econòmica hi és i estic segur que l’interventor, per la 
responsabilitat que li correspon, ja no permetrà que se’n faci un altre ús. 
Segurament tornarem a discutir aquest tema més endavant, quan l’Estat ens 
digui que això queda igualment reservat i s’hagi de decidir quin ús se li dóna a 
aquests recursos amb la liquidació del pressupost d’aquest any. 
 
El Sr. alcalde aclareix que amb aquesta votació no hi ha cap rerefons de la paga 
extra, perquè tots estem en desacord en què els treballadors no cobrin la paga. 
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Únicament es parla de la no disponibilitat dels diners perquè l’ajuntament no els 
pugui gastar en alguna altra cosa. Inicialment s’havia dit que caldria guardar-los 
per destinar-los a plans de pensions, però encara no se’ns ha comunicat en què 
es podran gastar (en pressupost ordinari, d’inversions, per eixugar deute, etc). 
 
Per tant, com que no estem d’acord amb la indisponibilitat, sinó que pensem que 
els ajuntaments haurien de poder decidir en aquestes coses més necessàries, 
ens abstindrem.  
 
Després d’aquestes intervencions i atès que, 
 
L’apartat 1 de l’article 2 del Reial Decret Llei 20/2012 (en endavant RDL 
20/2012) “Paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 del personal del 
sector público”, estableix l’obligació de reduir les retribucions anuals de 2012 del 
personal al servei del sector públic en l’import corresponent a la paga 
extraordinària  a percebre en el mes de desembre, en els següents termes: 
 
“En el año 2012 el personal del sector público definido en el artículo 22.1 de la 
Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado, verá 
reducida sus retribuciones en las cuantías que corresponda percibir en el mes de 
diciembre como consecuencia de la supresión tanto de la paga extraordinaria 
como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales 
equivalentes de dicho mes”. 
 
Segons el punt 4 del citat article 2 del RDL 20/2012 “las cantidades derivadas de 
la supresión de la paga extraordinaria y de las pagas adicionales de 
complemento específico o pagas adicionales equivalentes de acuerdo con lo 
dispuesto en este artículo se destinarán en ejercicios futuros a realizar 
aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan 
la cobertura de la contingencia de jubilación, con sujeción a lo establecido en la 
Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
(LOEPSF) y en los términos y con el alcance que se determine en las 
correspondientes leyes de presupuestos”. 
 
Per tal d’aplicar la immobilització i destinació que ha establert la Llei, les entitats 
locals han d’aprovar, per l’import corresponent, la no disponibilitat de crèdits 
d’acord amb l’article 33 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril. 
 
En aquest sentit, el director de Recursos Humans de l’Ajuntament de Sant 
Celoni, en data 14 de setembre de 2012, ha emès informe en el sentit que els 
crèdits afectats per tal de donar compliment a les obligacions de no disponibilitat 
de crèdit ascendeixin a la quantitat de 336.935,47 €, mitjançant el seu desglòs 
individual per a cada treballador afectat. 
 
Atès allò establert a la nota informativa de 23 d’octubre de 2012, emesa pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de la qual resulta que per donar 
compliment a aquesta mesura procedeix: 
 
“1. Bloquear los créditos correspondientes en el importe de las cuantías que 
corresponde percibir en el mes de diciembre, consecuencia de la supresión tanto 
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de la paga extraordinaria como de la paga adicional del complemento específico 
o pagas adicionales equivalentes de dicho mes, lo que puede realizarse mediante 
un acuerdo de no disponibilidad. 
 
2. La adopción del acuerdo anterior producirá en la liquidación del Presupuesto 
de 2012 un menor déficit o un mayor superávit al inicialmente previsto en 
términos del Sistema Europeo de Cuentas. En el supuesto de superávit, por 
aplicación del artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, su importe habrá de destinarse a 
reducir el endeudamiento neto. 
 
3. El apartado 4 añade el compromiso de que las cantidades derivadas de la 
supresión de los citados emolumentos se destinarán en ejercicios futuros a 
realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivos, en 
los términos y con el alcance que se determinen en las correspondientes leyes de 
presupuestos. Por tanto, en el año o años en que estas leyes dispongan su 
aplicación, habrán de dotarse los créditos en el presupuesto, en los términos y 
con el alcance que se determine.” 
 
A la vista d’aquests antecedents i de l’informe a l’efecte emès per l’interventor 
accidental. 
 
A proposta del regidor d’Economia i previ dictamen de la Comissió informativa de 
Serveis Comunitaris, per 9 vots a en contra de les senyores Costa i Lechuga i 
dels senyors Deulofeu, Garcia Ramírez, Negre, Perapoch, Garcia Sala, Corpas i 
Masferrer, i 8 abstencions de les senyores Miracle, De la Encarnación, Coll i 
Montes, i dels senyors Castaño, Arenas, Bueno i Tardy, el Ple municipal 
DESESTIMA: 
 
Acordar la indisponibilitat dels crèdits destinats al pagament de la paga 
extraordinària a percebre pels treballadors municipals el mes de desembre, per 
un import total de 336.935,47 €, la qual retenció s’aplicarà a les partides 
següents pels imports que així mateix s’indiquen: 
 
 
Orgànica Programa Econòmica 

Paga 
extraordinària 

00 931 A0 120 9.442,46 
00 931 A0 130 4.713,37 
01 920 A0 120 9.582,70 
01 920 A0 130 3.346,07 
01 920 B0 120 8.661,10 
01 920 B0 130 1.500,49 
01 920 C0 130 3.066,12 
01 920 N0 120 1.646,71 
01 925 A0 120 4.753,41 
01 925 A0 130 3.891,49 
02 320 A0 130 1.341,50 
02 330 A0 130 2.580,81 
03 133 A0 130 1.381,91 
04 230 A0 120 5.443,52 
04 230 A0 130 4.969,80 
04 231 A0 120 3.749,20 
04 231 A0 130 7.993,79 
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04 232 A0 130 1.747,85 
04 232 D0 130 1.747,85 
04 313 F0 130 1.899,95 
05 150 A0 130 11.020,52 
05 150 A0 131 1.341,50 
05 170 A0 120 1.474,94 
05 170 A0 130 9.168,34 
05 450 A0 130 7.608,85 
05 450 A0 131 1.494,50 
06 241 A0 120 3.745,40 
06 241 A0 130 3.314,28 
06 241 A0 131 1.747,85 
06 241 B0 130 1.649,35 
06 430 A0 120 5.397,74 
06 431 A0 130 1.747,85 
06 491 A0 120 1.831,00 
06 491 A0 130 4.905,51 
06 491 B0 130 2.975,20 
06 912 A0 120 1.976,00 
07 320 A0 120 1.823,90 
07 320 A0 130 1.798,55 
07 321 A0 130 1.443,07 
07 321 B0 130 1.364,53 
07 321 C0 130 1.341,50 
07 321 D0 120 1.527,09 
07 321 D0 130 21.279,26 
07 321 D0 131 2.587,08 
07 323 A0 131 3.024,56 
07 323 B0 131 1.248,49 
07 323 C0 130 1.422,32 
07 323 F0 130 11.393,77 
07 323 F0 131 873,93 
07 324 C0 120 1.518,22 
07 330 A0 130 6.784,84 
07 330 B0 120 1.623,98 
07 330 B0 130 5.004,08 
07 332 D0 130 7.642,73 
07 338 A0 120 1.808,30 
07 338 A0 130 1.798,55 
07 340 A0 130 4.186,08 
07 341 B0 131 391,75 
07 342 A0 130 1.341,50 
07 342 C0 130 4.112,59 
07 342 D0 130 3.783,03 
07 342 D0 131 670,75 
07 342 F0 130 2.814,74 
07 342 F0 131 670,75 
08 132 A0 120 61.875,18 
08 132 A0 130 2.915,55 
09 151 A0 120 16.568,22 
09 151 A0 130 9.709,01 
09 151 A0 131 2.753,44 
09 152 A0 130 2.975,20 
TOTAL 336.935,47 
 
 
13. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA TERCERA MODIFICACIÓ DE 
CRÈDIT DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’EXERCICI DE 2012. 
 
El Sr. alcalde explica que es proposa una modificació de crèdit de 770.000 euros 
per finançar diverses inversions; una modificació per import de 207.000 euros de 



 44

despeses ja realitzades, com el pont de la Tordera a La Batllòria, una part del 
pavelló del Sot de les Granotes i 90.000 euros de la Unió Batllorienca, per una 
tema de regularització comptable. La partida de 770.000 euros inclou les 
següents actuacions:  
 
Conveni amb la Diputació per l’accés a l’IES Baix Montseny 
Senyalització ronda carril bici 
Sanejament de La Batllòria 
Adequació de jocs infantils fora de normativa 
Bike Park (1a fase) 
Enllumenat de l’aparcament del carrer Campins 
Renovació de la xarxa i els equips informàtics de l’Ajuntament 
Aula d'informàtica a Sax Sala 
Adequació i climatització de Sax Sala 
Condicionament de la cuina de l’Escola Pallerola 
Condicionament de l’Escola Pallerola a la normativa vigent 
Condicionament de l’Escola Soler Vilardell 
Mobiliari i equipament informàtic de la Unió Batllorienca 
Condicionament del Centre cívic de La Batllòria 
 
La partida més important correspon al sanejament de La Batllòria, que va 
acompanyat d’un seguit d’actuacions que, o bé s’estan executant o ja s’han fet, 
com és la connexió del carrer Major, perquè les aigües residuals anaven a la 
riera del Sot gran.   
 
A Sant Celoni també s’estan duent a terme diverses actuacions de sanejament, 
com és la connexió de l’Institut a la xarxa de clavegueram municipal, que 
considerem prioritàries. 
 
Creiem que és important acabar l’any amb la capacitat per poder portar a terme 
aquestes actuacions tan necessàries per Sant Celoni i La Batllòria. 
 
Tot seguit, intervé el Sr. Deulofeu i diu que, ens sorprèn que a finals d’aquest 
exercici es presenti una modificació de crèdit bàsicament per inversions i que, a 
més, això es faci amb el romanent de Tresoreria de lliure disposició.  
 
Ens crida l’atenció també, i així ho vàrem comentar fa uns dies, alguna 
d’aquestes inversions,  d’una quantitat prou important, com és el més de mig 
milió d’euros pel sanejament de La Batllòria, quan en realitat no hi ha un 
projecte realitzat al darrera d’aquesta proposta. Estem d’acord en què cal 
resoldre el problema de sanejament de La Batllòria, estem d’acord en que li 
correspon a alguna altra administració assumir aquests costos, però com a 
municipi també tenim la responsabilitat del sanejament i, per tant, si cal fer un 
esforç en un tema tan important com aquest, entenem que s’ha de fer. En la 
reunió, però, vam copsar que encara no es tenia clar quin tipus d’instal·lació es 
faria i, per tant, veiem amb un cert dubte la urgència de presentar-ho en un ple, 
avui, en lloc d’esperar a tenir un projecte i una proposta concreta per valorar-la 
entre tots i donar la sortida més oportuna i adequada al problema del 
sanejament. Al final, se’ns està demanant l’aprovació d’un xec de mig milió 
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d’euros per resoldre el problema, sense que al darrera hi hagi cap documentació 
o informació que ens clarifiqui què es farà. 
 
Després, hi ha tot un seguit de petites i mitjanes actuacions, segurament moltes 
d’elles necessàries, però al final el que s’ha d’aprovar o decidir és la globalitat de 
la modificació de crèdit.  
 
En el cas de La Batllòria, i havent-ho parlat amb la presidenta del Consell de 
Poble, ens hagués semblat bé que s’hagués fet la proposta a nivell de Consell de 
Poble, que s’hagués explicat el que s’estava plantejant, que s’hagués presentat 
el projecte, l’avantprojecte o la planificació que hi havia, que s’hagués pogut 
discutir, etc. Entenem que, de cara al bon funcionament del Consell de Poble de 
La Batllòria, això hauria estat positiu.  
 
Volem que quedi clar que, quan es va discutir el pressupost de 2012, vàrem 
decidir que pel que fa el tema d’inversions ens asseuríem a discutir i a parlar-ne. 
En aquell moment, semblava que un Decret del Govern de Madrid establia que si 
aquests romanents de Tresoreria no eren utilitzats durant el mateix exercici 
podíem tenir l’obligatorietat legal d’utilitzar-los per amortitzar deute, però en 
aquests moments hi ha interpretacions legals que indiquen que això no seria així 
pels romanents d’anys anteriors. No sé si aquest ha estat un dels motius pel qual 
l’equip de govern ha decidit portar aquesta modificació en aquest ple i, si aquest 
és el cas, hauria estat bé que ens ho haguéssiu explicat, per tal de que la resta 
de grups puguem entendre perquè es presenta amb tanta pressa. 
 
El Sr. alcalde comenta que hi ha una indefinició, és a dir, no hi ha la certesa de 
que aquests diners que l’ajuntament té de romanent lliure no s’hagin d’utilitzar 
per amortitzar deute si no es gasten. Hi ha diverses interpretacions, però cap 
certesa. 
 
Pel que fa el pressupost destinat a La Batllòria, aquest fa referència al preu que 
suposaria instal·lar una depuradora per uns 2000 habitants, prèvia consulta amb 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).  
 
L’ACA, en el seu moment, va planificar què s’havia de fer amb les aigües 
residuals de diversos indrets de Catalunya (SARU). Actualment les aigües 
residuals de La Batllòria haurien d’anar a Riells, però això no ho resol ningú; 
l’ACA no farà aquesta inversió ni a curt ni a mig termini, sinó que ens han dit 
que ens hem d’espavilar. Hi ha un problema de responsabilitat i el que no faré és 
deixar desprotegits els tècnics de l’ajuntament de Sant Celoni que ja han anat a 
declarar davant del fiscal de Medi ambient. Hem de garantir i demostrar que la 
voluntat de l’ajuntament és resoldre aquest problema. 
 
Creiem que aquest és un ple oportú per portar a aprovació aquest tema. Tenim 
una idea aproximada de la despesa que pot suposar aquesta actuació i l’ACA ens 
ha garantit que canviarà el SARU i que passarà a una solució dins de Sant Celoni 
i La Batllòria. Per això, creiem que és urgent. Tinc entès que el Consell de Poble 
de La Batllòria l’altre dia en va parlar, almenys així ho diu l’acta de la sessió 
corresponent, i els tècnics i els polítics estem a la seva disposició per donar 
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qualsevol explicació, sobretot quan l’ACA ja hagi passat pel seu consell 
d’administració el canvi del SARU que ens afecta com a municipi.  
 
És habitual fer les modificacions de crèdit en aquestes dates, tal com es va fer el 
desembre del 2007, 2008, 2009 i 2010. Tots els equips de govern quan arriben a 
finals d’any, i més si no hi ha un pressupost aprovat, valoren quines urgències hi 
ha, quins compromisos s’han adoptat amb entitats, escoles, etc. 
 
Pel que fa el pressupost de l’any vinent, ja en parlarem, el discutirem, el 
negociarem, mirarem de consensuar-lo, però no podem esperar a tenir el 
pressupost del 2013 per tirar endavant coses tan necessàries i urgents com 
l’homologació de la segona aula d’informàtica, l’escola Soler de Vilardell, etc. És 
a dir, a vegades hem de fer coses que pertoquen a altres administracions, però 
ho fem per solucionar el problema de les aigües residuals de La Batllòria, pel bé 
dels pares i mares dels infants escolaritzats a l’escola Soler de Vilardell, l’escola 
Pallerola, etc. La nostra voluntat, doncs, és resoldre problemes i per això portem 
a ple aquesta modificació.  
 
Tal com s’ha comentat abans, el tema de les aigües residuals de La Batllòria, 
concretament, és un tema delicat, hi ha un procés de responsabilitat penal i jo 
no vull que hi hagi tècnics que quedin desemparats. Per aquest motiu, s’ha 
plantejat la modificació de crèdit i amb la quantitat que hem especificat, en 
principi, n’hi hauria prou per solucionar el problema. 
 
El Sr. Deulofeu diu que l’empara dels tècnics ve determinada per allò que 
l’ajuntament ha anat fent al llarg dels anys en relació amb els abocaments 
d’aigües residuals. Nosaltres –diu-, quan vam governar, vàrem estar molt 
sensibles a aquest problema. Sant Celoni tenia problemes d’abocament en 
diversos llocs, tota la zona urbanitzada de Can Sans abocava directament a la 
riera i ens vam preocupar per buscar una solució que permetés fer la connexió 
de tota aquella zona. Per tant, davant d’altres administracions o de la Fiscalia, hi 
ha elements suficients per acreditar que l’ajuntament s’ha responsabilitzat i s’ha 
preocupat per resoldre aquest tipus de problemes. També s’han fet actuacions 
en aquest sentit a l’Escola Pallerola, a la zona de l’Institut i a les pistes 
d’atletisme, que ja era una actuació que estava prevista i ara s’acabarà de fer 
gràcies a haver realitzat prèviament la connexió amb la xarxa de clavegueram 
municipal, que passa pel que és ara el carril bici, etc. És a dir, l’ajuntament s’ha 
preocupat que s’anessin resolent els diversos problemes existents.  
 
També cal recordar el problema que hi va haver a la zona del polígon, arran 
d’una denúncia per uns abocaments, que va requerir unes obres d’adequació per 
tal de solucionar el problema. El tema de La Batllòria era més complex, però 
també ens en vàrem ocupar, vàrem anar a veure al conseller que hi havia en 
aquell moment a l’ACA, juntament amb l’alcalde de Gualba i el de Riells, per 
demanar una solució als problemes d’abocament de La Batllòria i també dels 
municipis de Riells Viabrea i Gualba. Hi ha, per tant, documentació i elements 
que confirmen la preocupació que l’ajuntament ha tingut envers aquest tema.         
 
Jo he volgut posar de manifest el tema de la modificació de crèdit a final d’any 
bàsicament per inversions, perquè no hem fet una aprovació d’inversions per 
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aquest any i em crida l’atenció que la plantegem a finals d’any. També ens 
sembla que aquest tema és prou important com per tenir la documentació 
suficient perquè la decisió que es prengui sigui més ajustada a la necessitat. En 
qualsevol cas, malgrat que no ens acaba d’agradar la manera com s’ha fet, 
estem d’acord amb aquestes necessitats i procurarem estar al darrere 
d’aquestes projectes i  fer-hi la nostra aportació. Pel que fa el tema de La 
Batllòria, demanem que el Consell de Poble pugui disposar de tota la informació i 
els projectes corresponents, per estar al corrent d’un tema tan important com és 
el del sanejament.    
 
El Sr. Masferrer comenta que, des de la CUP s’atorga a l’ACA tota la 
responsabilitat del problema de La Batllòria. L’ACA és qui havia de construir la 
depuradora i en comptes d’això es va dedicar a construir un tub buit que va des 
de Cardedeu a Blanes, pel qual no hi passa ni una gota d’aigua perquè dessalar 
és massa car, i del qual el tram que passa per Sant Celoni ha costat uns 30 
milions d’euros. En comptes de finançar la depuradora de La Batllòria, doncs, 
s’ha dedicat a fer macro obres per finançar les empreses privades. El mateix 
conseller que abans ha esmentat en Francesc Deulofeu ara treballa a Aigües de 
Barcelona, que és una de les empreses encarregades de la construcció d’aquesta 
canonada. Per tant, això no s’aguanta per enlloc i la responsabilitat és de l’ACA i 
dels polítics que estaven al càrrec del tema. 
 
Pel que fa la modificació de crèdit, veiem que la majoria d’actuacions són 
necessàries, però el que no ens ha agradat és la forma com s’ha presentat, 
perquè al tractar-se d’una modificació de crèdit quan s’aproven els tres darrers 
mesos de l’any queda en el pressupost prorrogat. Això vol dir que, bàsicament, 
el que es porta a aprovació són  les inversions dels pressupost de l’any vinent i 
pensem, per tant, que s’hauria d’haver gestionat de manera diferent. Tot i així, 
la CUP hi vota a favor.         
 
Intervé la Sra. Montes per dir que caldria fer una mica d’autocrítica. Quan em 
vaig assabentar d’aquest tema –diu- em va sembla una barbaritat que una part 
de Sant Celoni estigués d’aquesta manera. És sorprenent que tinguem un pont 
fantàstic, un pavelló en projecte fabulós i que el sanejament, que és un tema 
bàsic, legal i mediambiental, estigui d’aquesta manera. Potser és culpa de l’ACA, 
però cal prendre una decisió, s’ha inclòs en aquest pressupost, potser d’una 
forma ambigua i potser després hi haurà un nou projecte que modificarà la 
quantitat aprovada aquí, però és una situació fora de lloc que cal resoldre.  
 
Les altres actuacions que s’inclouen en aquesta modificació de crèdit les veiem 
força raonables i necessàries, potser les hauríem d’haver comentat més 
concretament, però es tracta de necessitats, algunes d’elles bàsiques pel 
municipi i, per tant, hi votem favorablement.  
 
Quant al condicionament de l’escola Soler de Vilardell, si això és a part del 
barracó que pagarà la Generalitat, suposarà uns 100.000 euros. És a dir, els 
35.000 pressupostats corresponen al cost que representa preparar el terreny per 
instal·lar-hi el barracó que posa la Generalitat, per tant, jo calculo amb una 
despesa final d’uns 100.000 euros.  
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Tot seguit, pren la paraula la Sra. de la Encarnación i puntualitza que, si 
finalment la solució acaba sent posar barracons a la pista esportiva, nosaltres 
hem de garantir la seguretat dels infants, perquè hauran de creuar cada dia el 
carrer per anar a dinar i a fer esport a les pistes. Per tant, hem de prendre 
mesures perquè la solució que s’adopti sigui el més segura possible per la 
canalla.   
 
La partida de 500.000 euros que estava prevista en el pressupost de la 
Generalitat era només per començar a construir l’escola, però el pressupost 
global per fer una escola nova, tal com estava dissenyada la Soler de Vilardell, 
és d’aproximadament 3 milions d’euros. 
 
El Sr. Deulofeu comenta que La Batllòria ha crescut molt en els darrers anys, 
segurament –diu-s’ha duplicat el nombre d’habitants en els darrers 10 anys, 
s’han fet noves construccions i això també cal tenir-ho en compte.   
 
El Sr. alcalde explica que la planificació de les aigües residuals de Catalunya és 
responsabilitat de l’ACA i per això es va redactar un pla, el SARU, que havia de 
resoldre els problemes. Ara, aquesta planificació o s’ha quedat desbordada o 
sense recursos, però, en tot cas, era i és responsabilitat de la Generalitat, no de 
cap ajuntament. 
 
L’acord de tots els grups pel que fa la modificació de crèdit és positiu perquè així 
garantirem tot un seguit de compromisos i necessitats existents al municipi. 
 
Després d’aquestes intervencions i  
 
Vista la memòria del regidor de Serveis Generals, àmbit d’Economia, en la que 
posa de manifest la necessitat d’aprovar una modificació de crèdit en el 
pressupost definitivament aprovat per a 2012 pels següents motius: 

 
1r. Donar compliment al conveni col·lectiu del personal laboral i pacte de condicions 
de treball del personal funcionari, en el sentit que les quantitats que es descomptin 
amb motiu de l’exercici del dret a la vaga es destinin a finalitats socials, en aquest 
cas, a petició del Comitè d’Empresa i de la Junta de Personal, a Banc d’aliments 
(per a Creu Roja i Càrites). Per aquest motiu es porta a aprovació una 
transferència de crèdit del capítol I (despeses de personal) a la partida de 
subvencions de serveis socials. 
 
L’import total es correspon amb 180,38 € descomptats al personal de l’escola 
bressol amb motiu de la vaga del dia 22 de maig i 4.445,99 € descomptats al 
personal de l’Ajuntament que va realitzar vaga el dia 14 de novembre. 
 
2n. Un segon motiu fa referència a una sèrie de despeses que l’equip de govern 
considera d’imprescindible realització amb caràcter prioritari, les quals es troben 
relacionades a la memòria del regidor de Serveis Generals, àmbit d’Economia. Per 
aquest motiu es porten a la seva aprovació pel Ple. Algunes d’elles, malgrat que la 
competència de la seva aprovació correspondria a l’Alcaldia, l’acord de no 
disponibilitat de crèdit finançat amb romanent de tresoreria lliure i/o afectat pres 
pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 27 d’abril d’enguany, obliga a que 
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l’Ajuntament acordi la seva disponibilitat per tal de poder finançar-los amb els fons 
que els hi són propis. 
 
Vist l’informe a l’efecte emès per l’interventor accidental. 
 
Atès que l’article 180.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals i l’article 41.2 del Reial Decret 
500/1990, permeten minorar els crèdits que s’hagin ampliat mitjançant 
transferències quan afectin a programes d’imprevistos i funcions no classificades. 
 
Atès que, tal com estableix l’article 189.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, les 
transferències de crèdit, quan siguin aprovades pel Ple de l’Ajuntament, hauran 
de sotmetre’s als mateixos tràmits i requisits que el pressupost, essent així 
d’aplicació les normes sobre publicitat, reclamacions i informació a que es 
refereixen els articles 169, 170 i 171 de l’esmentat Text Refós. 
 
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. Acordar la disponibilitat dels crèdits de les partides següents: 
 
00.929A0.270  “imprevistos i funcions no classificades” per import de 770.721,64 € 
00.929A0.609  “imprevistos i funcions no classificades” per import de 207.120,44 € 
 
Amb la finalitat de finançar l’expedient de modificació de crèdit 3/2012 en el 
pressupost de l’Ajuntament de Sant Celoni definitivament aprovat per a 2012. 

 
2. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit 3/2012 mitjançant 
transferència de crèdits entre partides de l'Estat de despeses del pressupost de la 
Corporació per a 2012, al següent tenor: 
 
 
Transferències de crèdit de partides del capítol I del vigent pressupost de la Corporació 

Partides de despeses amb crèdits en baixa 
Partida  Descripció Import € 
00 931A0 120 Retribucions bàsiques           39,45  
01 920A0 120 Retribucions bàsiques           55,69  
01 920A0 131 Personal laboral eventual           49,02  
01 920B0 130 Personal laboral fix           50,21  
01 920C0 120 Retribucions bàsiques           71,59  
01 912A0 100 Alts càrrecs         249,04  
04 230A0 130 Personal laboral fix         183,20  
04 230A0 120 Retribucions bàsiques           78,46  
04 230A0 130 Personal laboral fix           54,60  
04 231A0 120 Retribucions bàsiques           73,88  
04 231A0 130 Personal laboral fix         118,37  
04 231A0 131 Personal laboral eventual         266,39  
04 232A0 131 Personal laboral eventual           66,93  
04 232D0 131 Personal laboral eventual           66,93  
05 150A0 130 Personal laboral fix           62,84  
05 170A0 131 Personal laboral eventual           44,71  
06 241A0 120 Retribucions bàsiques           69,25  
06 241A0 131 Personal laboral eventual         187,14  
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06 241B0 131 Personal laboral eventual           63,64  
06 430A0 120 Retribucions bàsiques         221,65  
06 431A0 131 Personal laboral eventual           66,93  
06 491A0 130 Personal laboral fix           54,38  
07 320A0 120 Retribucions bàsiques           87,07  
07 321A0 130 Personal laboral fix           57,77  
07 321B0 130 Personal laboral fix           50,31  
07 321C0 131 Personal laboral eventual           49,27  
07 321D0 131 Personal laboral eventual         310,05  
07 323A0 131 Personal laboral eventual           59,07  
07 323F0 130 Personal laboral fix         276,00  
07 323F0 131 Personal laboral eventual         225,05  
07 330A0 130 Personal laboral fix         147,76  
07 330B0 120 Retribucions bàsiques           58,11  
07 330B0 130 Personal laboral fix         205,52  
07 332D0 130 Personal laboral fix         166,43  
07 332D0 131 Personal laboral eventual           49,02  
07 337A0 130 Personal laboral fix           68,96  
07 338A0 120 Retribucions bàsiques           79,58  
07 338A0 130 Personal laboral fix           68,96  
07 338D0 120 Retribucions bàsiques           51,40  
07 340A0 130 Personal laboral fix           90,25  
07 342C0 130 Personal laboral fix           45,61  
08 132A0 130 Personal laboral fix           46,95  
09 151A0 120 Retribucions bàsiques         114,52  
09 151A0 130 Personal laboral fix           71,56  
09 152A0 131 Personal laboral eventual           52,85  

Total baixes      4.626,37  

Partides de despeses amb altes de crèdits 
04 231E0 489    Subvencions de serveis socials     4.626,37  

Total altes      4.626,37  

Transferències de crèdit de partides del capítol II del vigent pressupost de la Corporació 

Partides de despeses amb crèdits en baixa 
Partida  Descripció Import € 
00 929A0 270 Imprevistos i funcions no classificades   770.721,64  

Total baixes   770.721,64  

Partides de despeses amb altes de crèdits 
Partida Descripció Import € 
07 332Z0 76101 Conveni amb Diputació - Accés IES Baix Montseny     20.000,00  
06 432A0 210 Senyalització ronda carril bici     20.000,00  
02 161Z0 62294 Sanejament la Batllòria   514.250,00  
05 171C0 210 Adequació jocs infantils fora normativa     32.986,03  
07 342Z0 62207 Bike Park (1a fase)     34.485,61  
05 450B0 213 Enllumenat aparcament C/Campins     41.000,00  
01 920C0 626 Renovació xarxa i equips informàtics Ajuntament     10.000,00  
06 430C0 626 Aula d'informàtica a Sax Sala     20.000,00  
06 430C0 623 Adequació i climatització Sax Sala     10.000,00  
07 321A0 212 Condicionament cuina Escola Pallerola     13.000,00  
07 321A0 212 Condicionament Escola Pallerola a normativa vigent     10.000,00  
07 321C0 212 Condicionament Escola Soler Vilardell     35.000,00  
02 912Z0 626 Mobiliari i equipament informàtic Unió Batllorienca      7.000,00  
02 912A0 212 Condicionament Centre cívic la Batllòria      3.000,00  

Total altes   770.721,64  

Transferències de crèdit de partides del capítol VI del vigent pressupost de la Corporació 
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Partides de despeses amb crèdits en baixa 
Partida  Descripció Import € 
00 929A0 270 Imprevistos i funcions no classificades   207.120,44  

Total baixes   207.120,44  

 
Partides de despeses amb altes de crèdits 

 
Partida Descripció Import € 
02 151Z0 60984 Pont la Tordera     111.161,18  
07 452Z0 62216 Pavelló Sot de les granotes  4.383,23  
02 912Z0 62282 Unió Batllorienca       91.576,03  

Total altes   207.120,44  
 
 
3. Exposar al públic l'expedient de la seva raó durant quinze dies hàbils a partir del 
següent al de la publicació de l'oportú anunci en el Butlletí oficial de la província, 
conforme determinen els articles 177 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals. En cas que durant el referit període no es presenti cap reclamació, l'acord 
inicial es considerarà definitivament aprovat. 

 
 

14. RESOLUCIÓ, SI S’ESCAU, DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES A LA 
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A 
L’ANY 2013 I SEGÜENTS, I APROVACIÓ DEFINITIVA D’AQUESTES. 

 
El Sr. alcalde explica que les ordenances fiscals es van aprovar inicialment, CIU 
va presentar dues al·legacions i fa alguns dies es va passar a tots els grups la 
proposta de l’equip de govern amb l’informe tècnic d’Intervenció corresponent, 
en què es manifesta que les al·legacions presentades no entren dins dels 
preceptes legals, és a dir, no es poden aplicar i, per aquest motiu, es 
desestimen. L’equip de govern va presentar un esborrany de proposta amb unes 
bases per tal de poder-ne parlar, treballar-ho i arribar a un consens amb la resta 
de grups polítics. Per tant, les al·legacions presentades es desestimen i es 
proposa l’aprovació definitiva de les ordenances fiscals per l’any 2013. 
 
Intervé el Sr. secretari per dir que, efectivament, es tracta de resoldre les 
al·legacions formulades, elevar a definitius els acords de l’aprovació provisional, 
aprovar definitivament, per tant, l’ordenança de gestió, inspecció i recaptació 
d’ingressos, i publicar en el butlletí oficial de la província el text íntegre de les 
modificacions, que entrarà en vigor l’1 de gener de 2013.          
 
El Sr. Deulofeu diu que el grup de CIU es va abstenir en l’aprovació inicial i 
posteriorment es van presentar unes al·legacions que, tal com s’ha explicat, es 
considera que no entren dins dels preceptes legals. Quan es van portar a 
aprovació inicial les ordenances, però, ja vam comentar que hi havia alternatives 
per incorporar alguna de les al·legacions que presentàvem en forma d’ajudes o 
de subvencions i van quedar presentades per tal de que es poguessin treballar. 
És cert que hem rebut una proposta de l’equip de govern, però enlloc es diu que 
sigui un esborrany, sinó les bases d’un ajut que entenem com una proposta 
ferma de l’equip de govern. De tota manera, creiem que seria positiu que 
arribéssim a un acord tots plegats i que les poguéssim acordar.  
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Per tant, atès que el compromís adquirit en el darrer ple no ha prosperat, 
malgrat que s’hagi presentat un esborrany de proposta, el nostre grup manté el 
vot d’abstenció. 
 
El Sr. Masferrer comenta que, en el ple en què es van aprovar inicialment les 
ordenances, es va comentar la proposta al·legació que presentava CIU i la CUP 
va manifestar que creia que era interessant estudiar la viabilitat d’aplicar-la 
d’una manera redistributiva. Per això, es va demanar a l’equip de govern, i va 
semblar que s’acceptava, que se’ns convoqués per debatre el tema i treballar-ho 
conjuntament. No estem satisfets perquè no se’ns ha convocat a cap reunió per 
treballar aquest tema, se’ns ha enviat els informes, però a vegades els informes 
diuen una cosa i políticament se’n pot decidir una altra.  Per tant, creiem que 
s’hauria d’haver fet aquesta reunió i entenem que ja que no s’ha fet, s’ha 
d’impulsar algun tipus de subvenció per poder ajudar a la gent que no pot pagar.  
 
En principi, doncs, aprovem les ordenances, perquè ja les vam aprovar 
inicialment, però es tracta d’un sí crític perquè pensem que l’equip de govern no 
s’ha portat com s’havia de portar. 
 
La Sra. Montes pregunta si cal votar quan es tracta de ratificar una resolució. Jo 
veuria bé –diu- poder fer una moció conjunta de cara al gener, si dóna temps, 
de manera que el que ja està assumit per altres taxes s’ampliï a l’impost de l’IBI, 
sobretot tenint en compte la situació econòmica actual i els continuats augments 
de taxes i imposts que està patint la societat.    
 
El Sr. alcalde explica que l’informe d’Intervenció, en què es manifestava que no 
es podien aprovar les al·legacions presentades per CIU, anava acompanyat 
d’unes bases per tal de poder-les discutir entre tots els grups polítics.  La nostra 
idea és reunir-nos durant el mes de gener per parlar-ne. L’aprovació de les 
bases no és un tema urgent, es poden aprovar al gener o al febrer i s’aproven 
per Junta de Govern Local. Per tant, la idea és arribar primer a un acord entre 
tots els grups polítics i, per això, s’ha preparat un esborrany que conté bases i 
preus, prenent l’exemple dels aprovats en altres ajuntaments, per subvencionar 
l’impost de l’IBI.   
 
També cal esmentar que en l’informe tècnic d’Intervenció s’estableix que amb 
l’aprovació de les bases també s’ha d’aprovar una dotació econòmica de la 
partida corresponent, per fer front a la despesa que això suposarà. Malgrat que 
ara es pugui fer una previsió de l’import que pot representar, pot ser que la 
quantitat augmenti i per això caldrà que la partida sigui ampliable.      
 
L’equip de govern està totalment d’acord en què hi ha famílies amb ingressos 
molt reduïts i cal fer possible aquesta bonificació a l’IBI, però això s’ha de fer 
d’una manera correcta i ordenada.  
 
Després d’aquestes intervencions i atès que, 
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En data 30 d’octubre de 2012 el Ple de la Corporació va aprovar provisionalment 
la modificació de diverses Ordenances fiscals municipals de cara a la seva 
entrada en vigor l’any 2013.  
 
Els acords provisionals juntament amb els expedients de què porten causa han 
estat exposats al públic mitjançant anuncis inserits al Butlletí oficial de la 
província de data 7 de novembre, al diari "El Periódico de Catalunya" i al tauler 
d’anuncis de la Corporació. 
 
Vistes les al·legacions presentades pel grup municipal de CiU en el següent 
sentit: 
 
Primera al·legació: Disminuir el tipus de gravamen de l’Impost sobre Béns 
Immobles en determinats supòsits pels immobles d’ús residencial. 
 
Segona al·legació: Incloure com a benefici fiscal una subvenció per minorar la 
repercussió econòmica del pagament de l’IBI dels contribuents en situació 
econòmica desfavorida. 
 
Vist l’informe emès per l’interventor accidental, del qual resulta que les dues 
al·legacions no es poden acceptar pels següents motius: 
 
Primera al·legació: l’article 72 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, 
determina que el tipus de gravamen pels béns immobles d’ús residencial és únic 
per a tots aquests béns. 
 
Segona al·legació: l’article 9 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 
determina que no es podran reconèixer altres beneficis fiscals als tributs locals 
que els expressament previstos en les normes amb rang de llei o els derivats de 
l’aplicació dels tractats internacionals; no obstant, també es podran reconèixer 
els beneficis fiscals que les entitats locals estableixin a les seves ordenances 
fiscals en els supòsits expressament previstos en la Llei. L’article 74 del repetit 
Reial Decret determina quines són les bonificacions potestatives que els 
Ajuntaments poden reconèixer a l’Impost sobre Béns Immobles, sense que hi 
figuri prevista la bonificació demanada pel grup municipal de CiU. 
 
Malgrat es proposa desestimar les al·legacions, sí que es vol recollir la proposta 
d’atorgar una ajuda social a les persones més desfavorides per facilitar-los el 
pagament de l’Impost sobre Béns Immobles, pel qual motiu és voluntat de 
l’equip de govern d’aprovar unes bases d’ajudes socials amb aquesta finalitat, 
amb efectes de l’any 2013. 
 
De conformitat amb l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, és 
preceptiva la resolució de les al·legacions formulades. 
 
Per les raons anteriorment esmentades, a proposta del regidor d’Economia i 
previ dictamen de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 10 vots a 
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favor de les senyores Miracle, De la Encarnación, Coll i Montes i dels senyors 
Castaño, Arenas, Bueno, Tardy, Corpas i Masferrer, i 7 abstencions de les 
senyores Costa i Lechuga i dels senyors Deulofeu, Garcia Ramírez, Negre, 
Perapoch i Garcia Sala, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Resoldre les al·legacions formulades pel Sr. Francesc Deulofeu i Fontanillas, 
actuant en la seva qualitat de regidor del grup municipal de CiU, a l’acord 
d’aprovació inicial de la modificació de diverses Ordenances fiscals que han 
d’entrar en vigor el dia 1 de gener de 2013, en el sentit desestimar-les en la 
seva integritat. 
 
2. Elevar a definitius, en la seva dicció literal i que es donen com a reproduïts, 
els acords d’aprovació provisional de modificació de les Ordenances fiscals per al 
2013 i següents, adoptats pel Ple de la Corporació en sessió de 30 d’octubre de 
2012. 
 
3. Aprovar definitivament l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació 
dels ingressos de dret públic municipals, el text de la qual és coincident amb el 
model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí oficial de la 
província de 28 de setembre de 2012. 
 
4. Publicar al Butlletí oficial de la província de Barcelona el text íntegre de les 
modificacions definitivament aprovades, les quals entraran en vigor el dia 1 de 
gener de 2013, un cop hagin estat publicades. 
 
5. Habilitar el Sr. alcalde o persona en qui delegui per a que pugui signar quanta 
documentació sigui procedent per a l’efectivitat dels acords presos.  
 
A continuació, el Sr. alcalde anuncia que el grup de grup de 
Convergència i Unió ha presentat una moció d’urgència. 
 
El Sr. Deulofeu explica que aquesta proposta ja es va presentar com una 
al·legació a l’aprovació de les ordenances fiscals i en aquell moment –diu- es va 
prendre el compromís de reunir-nos tots per avançar en la línia del que nosaltres 
presentàvem. Això no s’ha produït i hem rebut unes bases que en dos aspectes 
concrets difereixen bastant de la proposta que fèiem nosaltres. La nostra 
proposta establia que aquelles famílies amb uns ingressos per sota del salari 
mínim interprofessional (640 euros/mes) es poguessin beneficiar d’una 
bonificació del 90% sobre l’impost de l’IBI. També establíem una graduació amb 
aquelles famílies de 2 persones o de més de 3 persones passant a l’1,5 o a l’1,8 
del salari mínim, de la mateixa manera que s’està fent en el cas del pagament 
de la taxa d’escombraries. 
 
L’equip de govern proposa una bonificació de 80 euros lineals per totes les 
persones que ho puguin sol·licitar. En aquest cas, hi ha una diferència econòmica 
molt considerable i, per tant, ens va semblar que l’esperit d’aquestes bases era 
molt diferent al que presentàvem nosaltres amb la nostra al·legació. També es 
plantejava que s’anessin aprovant aquestes bonificacions anualment per decret 
d’Alcaldia. Nosaltres entenem que és bo que les bases s’aprovin cada any al 
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mateix temps que s’aproven les ordenances fiscals, perquè és una manera de 
vincular directament ambdues coses. 
 
Per aquest motiu, i veient que les coses no van cap on nosaltres crèiem que han 
d’anar, hem refet l’al·legació en forma de moció i us l’hem fet arribar aquest 
matí amb la voluntat de buscar la manera d’arribar a un acord. La CUP ja ens ha 
comentat que s’ho volia acabar de mirar més bé, perquè potser es poden 
introduir alguns altres elements i alguns topalls que poden millorar la proposta.  
 
La nostra voluntat no és la de partidisme ni la de protagonisme, sinó la de 
resoldre la situació d’aquelles famílies amb més càrregues impositives i amb una 
menor capacitat econòmica per fer front a les despeses. 
 
Els primers càlculs que s’han fet des de l’àrea d’Economia de l’Ajuntament 
reflecteixen unes quantitats que pensem que són assumibles pel pressupost de 
la Corporació. Entenem que això caldrà revisar-ho anualment, perquè pot ser 
que el resultat final sigui molt superior al previst.       
 
Nosaltres estaríem d’acord en què aquesta moció quedés pendent pel proper ple, 
per tal de poder treballar les bases entre tots plegats i aprovar-les. 
 
Tot seguit, el Sr. Masferrer comenta que la CUP està d’acord amb la proposta 
que presenta CIU que amb la que s’ha presentat des de l’equip de govern, 
perquè creiem que 80 euros pot ser una quantitat insuficient en molts casos. De 
la mateixa manera, també pensem que amb la proposta de CIU hi ha persones, 
per exemple, que en el lloguer hi tenen inclòs l’IBI i quedarien fora d’aquesta 
ajuda, per això pensem que potser caldria posar un topall per sobre de la 
quantitat. Seria bo poder-ne parlar entre tots plegats.  
 
La Sra. Montes diu que també pensa que és millor treballar-ho conjuntament i 
poder-ho posar en marxa abans de que es comenci a aplicar l’IBI.  
 
El Sr. alcalde comenta que, tots hi estem d’acord i pel que fa l’esborrany que es 
va enviar, es va fer en base al que s’havia aprovat a l’ajuntament de l’Hospitalet 
i al de Parets del Vallès, de 60 i 90 euros, per això la nostra proposta establia 
una quantitat fixa de 80 euros. Ara bé, si s’acorda un percentatge de bonificació, 
del 60%, 70% o del 100%, nosaltres hi estarem d’acord. Cal tenir en compte 
que sempre hi haurà alguna família que quedarà exclosa, perquè potser en lloc 
de l’1,5 cobra l’1,55 del salari mínim, però cal posar uns topalls que afavoreixin 
a les persones més necessitades.  
 
El Sr. secretari aclareix que l’aprovació de les bases no és una competència del 
Ple municipal, les ha d’aprovar la Junta de Govern Local o l’Alcaldia. Estrictament 
el Ple municipal no és un òrgan superior a la Junta de Govern ni a l’Alcaldia, sinó 
que cada òrgan té les seves pròpies competències. 
 
El Sr. Masferrer diu que es podria fer una aprovació proposant que es faci un 
decret d’Alcaldia o es prengui un acord de Junta. 
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El Sr. alcalde comenta que el que és més important és que per primera vegada 
s’aprovaran ajudes a famílies amb ingressos més reduïts, independentment de 
l’òrgan que ho aprovi. En tot cas, serà un acord de tots els grups municipals. 
 
Per tant, ens donem de marge el mes de gener per parlar-ne i aprovar-ho amb 
el temps suficient perquè les famílies que ho necessitin ho puguin sol·licitar.     
 
 
15. INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDIA I 
PEL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA EN ELS MESOS DE SETEMBRE, 
OCTUBRE I NOVEMBRE DE 2012. 
 
La corporació PREN CONEIXEMENT de les resolucions dictades per l’Alcaldia i 
pel regidor de Seguretat Ciutadana en els mesos de setembre, octubre i 
novembre de 2012, l’extracte de les quals es relaciona a continuació: 
 
 
RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES DE SETEMBRE DE 2012 
 
Dia  Extracte  
3 Concedir una bestreta del salari a una treballadora municipal 
3 Denegar la concessió d’una bonificació de la quota de la taxa d’escombraries 
3 Aprovar la concessió d’una bonificació de la quota de la taxa d’escombraries 
3 Aprovar una despesa per la compra de carn pel sopar popular de Festa Major 
3 Aprovar una despesa per la contractació del lloguer d’un equip de so 
3 Determinar el canvi de percentatge de dedicació de dues regidores  
3 Concedir una llicència municipal d’obres 
3 Concedir una llicència municipal d’obres 
3 Atorgar una subvenció per la despesa d’enllumenat d’una urbanització del municipi  
3 Aprovar una despesa per la contractació de serveis per la Festa Major 
3 Modificar l’horari de tancament dels establiments d’oci 
3 Declarar deserta la licitació d’un contracte d’explotació d’un servei de bar   
3 Aprovar la liquidació del 1r trimestre de la prestació del servei d’aigües  
3 Aprovar la despesa corresponent al lloguer d’equips de so per la Festa Major 

3 Aprovar la despesa per contractar el lloguer de material elèctric 
3 Aprovar la despesa per contractar el lloguer de taules i cadires per la Festa Major 
3 Aprovar la despesa per contractar personal de seguretat per la Festa Major 
3 Aprovar els contractes de publicitat a l’emissora municipal de ràdio  
3 Autoritzar una persona a disposar d’una plaça d’aparcament per a persones amb 

disminució  
3 Aprovar la liquidació de la taxa per la intervenció administrativa en activitats 
3 Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola Bressol Municipal 
3 Aprovar les quotes dels usuaris del servei de Teleassistència per la gent gran 
3 Aprovar les quotes dels usuaris del servei d’atenció domiciliària 
3 Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
4 Concedir una llicència d’obres menors 
4 Prorrogar el contracte d’una treballadora de l’àrea de Cultura 
4 Ratificar l’essencialitat i la urgència inajornable del servei que s’atén a l’Escola Bressol 
4 Autoritzar la instal·lació de les atraccions de la Festa Major 
4 Concedir una autorització d’ocupació temporal de la via pública 
4 Concedir una llicència d’entrada de vehicles  
4 Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb disminució 
4 Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb disminució 
5 Concedir una llicència de gas  
5 Reconèixer l’antiguitat d’un treballador municipal 
5 Aprovar la concessió d’ajuts per infants escolaritzats al 1r cicle d’educació infantil  
5 Aprovar les liquidacions de la taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic 
5 Aprovar la liquidació de la taxa per a la utilització de jardins o locals municipals 
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6 Efectuar la compensació entre deutes a favor de l’ hisenda municipal 
6 Aprovar la compensació del deute d’una empresa del municipi amb l’Ajuntament 
6 Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
6 Requerir l’esmena de deficiències d’un projecte d’obres 
6 Concedir una llicència de gas  
6 Ordenar que es restableixin de les condicions de salubritat d’una finca 
6 Reclamar una quantitat econòmica als responsables solidaris de danys en el mobiliari urbà 
6 Determinar la suspensió temporal de la definició de totes les zones amb estacionament 

limitat 
6 Requerir la presentació de documentació complementària a una llicència d’obres 
6 Concedir una autorització d’ocupació temporal de la via pública 
6 Concedir una llicència d’entrada de vehicles  
6 Estimar una sol·licitud de baixa de la taxa d’escombraries 
7 Aprovar una certificació d’obres 
7 Aprovar la despesa per contractar una actuació musical 
7 Facilitar les dades d’un expedient d’activitats a un particular 
7 Concedir una autorització d’ocupació temporal de la via pública 
7 Aprovar una relació d’obligacions reconegudes  
12 Incoar un expedient per a l’aprovació d’una memòria d’incendis 
12 Autoritzar el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal 
12 Aprovar les factures del preu públic per inserció de publicitat en el programa de Festa 

Major 
12 Concedir una ampliació del termini per executar unes obres  
12 Concedir una ampliació del termini per executar unes obres  
12 Concedir una ampliació del termini per executar unes obres  
12 Desestimar un recurs de reposició 
12 Retornar un dipòsit de runes 
13 Suspendre la resolució d’un expedient d’obres 
13 Impugnar una resolució dictada per la directora provincial de l’INSS 
13 Facilitar a un particular la còpia d’una llicència d’obres 
13 Acceptar el desestiment d’un tràmit de sol·licitud de llicència d’obres 
13 Concedir una pròrroga per a l’acabament d’unes obres 
13 Efectuar les actuacions pertinents en relació amb unes diligències d’investigació penal  
13 Desestimar un recurs interposat contra la liquidació de la taxa per parades al mercat 

setmanal 
14 Concedir una llicència d’ocupació temporal d’un espai municipal 
14 Declarar l’entrada en vigor de l’ordenança reguladora del soroll i vibracions 
17 Atorgar una llicència d’abocament al clavegueram municipal 
17 Sol·licitar una quantitat econòmica a l’ACA 
17 Efectuar la compensació entre deutes a favor de l’ hisenda municipal 
17 Aprovar la despesa corresponent a l’ impartició d’un curs d’alemany 
17 Aprovar la despesa corresponent a l’ impartició d’un curs d’anglès 
17 Concedir l’ajornament i el fraccionament de la liquidació del cànon del Centre esportiu 

municipal 
17 Aprovar la despesa per contractar el manteniment d’una instal·lació fotovoltaica  
17 Aprovar la despesa per contractar els treballs de manteniment de la gespa del Camp de 

futbol 
17 Deixar sense efecte la llicència sindical retribuïda d’un treballador municipal 
17 Aprovar la concessió d’ajuts per als alumnes de l’Escola de Música 
18 Estimar un recurs de reposició interposat contra una resolució d’Alcaldia 
18 Aprovar la despesa per contractar la impartició d’un  curs de “Cord de Dones”  
18 Concedir una llicència de divisió horitzontal 
18 Incoar un expedient d’ordre d’execució relatiu al mal estat d’una finca 
18 Concedir una llicència de gas  
18 Aprovar la despesa per contractar els treballs per conversió de lluminàries   
18 Aprovar la modificació d’un projecte d’obres 
18 Proposar d’ofici el tancament de l’avaluació ambiental d’un taller de reparació 
18 Aprovar els contractes de publicitat a l’emissora municipal de ràdio  
18 Ratificar l’essencialitat i la urgència inajornable d’un servei 
18 Aprovar la liquidació d’una taxa d’ocupació de la via pública 
18 Aprovar la liquidació d’una taxa d’ocupació de la via pública 
18 Estimar una sol·licitud de baixa de la taxa d’escombraries 
19 Aprovar una certificació d’obres 
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19 Aprovar una certificació d’obres 
19 Aprovar una certificació d’obres 
19 Aprovar una certificació d’obres 
19 Aprovar una certificació d’obres 
19 Aprovar una certificació d’obres 
19 Aprovar una certificació d’obres 
19 Aprovar una certificació d’obres 
19 Aprovar una certificació d’obres 
19 Aprovar una certificació d’obres 
19 Arxivar un expedient de llicència d’obres  
19 Prendre coneixement d’un informe emès per l’Interventor 
19 Concedir una llicència d’entrada de vehicles 
19 Retornar un dipòsit urbanístic 
19 Requerir el pagament d’una indemnització en concepte de responsabilitat patrimonial 
19 Atorgar un termini per la presentació de documentació complementària d’un expedient 
19 Declarar l’arxiu d’un expedient 
19 Concedir una autorització d’ocupació de la via pública 
19 Concedir una autorització d’ocupació de la via pública 
20 Prendre coneixement d’un informe emès per l’Interventor 
20 Aprovar la despesa per contractar el monitoratge d’un curs de dibuix i pintura 
20 Incoar un expedient d’ordre d’execució relatiu al mal estat d’una finca  
20 Aprovar la despesa per contractar la publicitat d’una programació municipal  
20 Ratificar l’essencialitat i la urgència inajornable d’un servei 
20 Autoritzar una persona a poder disposar d’una plaça d’aparcament per a persones amb 

disminució 
20 Incoar un expedient per esbrinar una possible responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament 
20 Incoar un expedient per esbrinar una possible responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament 
20 Aprovar la despesa per contractar el subministrament d’un equip de telegestió 
21 Prendre coneixement d’un informe emès per l’Interventor 
21 Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
21 Aprovar una factura de despeses de l’estació depuradora d’aigües  
21 Aprovar una factura de despeses de l’estació depuradora d’aigües  
21 Declarar un vehicle abandonat a la via pública com a residu sòlid urbà 
21 Requerir l’esmena de les mancances detectades en un establiment de restauració 
21 Atorgar una subvenció per a l’execució de treballs d’adequació de camins 
21 Declarar l’arxiu d’un expedient 
21 Declarar l’arxiu d’un expedient 
24 Concedir una bestreta del salari a un treballador municipal 
24 Facilitar a un interessat còpia dels plànols d’un aparcament de vehicles 
24 Facilitar a un interessat còpia dels plànols d’un habitatge 
24 Concedir una llicència de gas  
24 Retornar un dipòsit urbanístic 
24 Notificar el tràmit d’audiència d’un expedient de responsabilitat patrimonial 
24 Declarar un vehicle abandonat a la via pública com a residu sòlid urbà 
25 Declarar la caducitat de diverses inscripcions en el Padró municipal d’habitants 
25 Aprovar el pagament de gratificacions al personal de l’ajuntament 
25 Aprovar la nòmina del personal laboral, funcionari i polític de l’Ajuntament 
25 Aprovar la despesa per contractar personal de suport tècnic per a activitats diverses 
25 Aprovar el pagament d’un complement de productivitat al personal de l’Ajuntament 
26 Aprovar la gestió econòmica de les activitats complementàries de l’Ateneu 
26 Aprovar la concessió de bonificacions pels alumnes de l’Escola bressol municipal 
26 Aprovar la concessió de bonificacions pels alumnes de l’Escola bressol municipal 
26 Concedir una llicència municipal d’obres 
26 Aprovar la modificació d’un projecte d’obres 
26 Aprovar una transferència de crèdits entre partides de l’Estat de despeses del Pressupost 
26 Acceptar una renúncia de la llicència d’ocupació d’una parcel·la d’horta pública 
26 Autoritzar la retirada d’un vehicle abandonat a la via pública 
26 Autoritzar la retirada d’un vehicle abandonat a la via pública 
26 Aprovar la despesa per contractar el servei d’atenció multi professional 
27 Aprovar una memòria relativa a obres d’adequació i connexió al clavegueram municipal  
27 Declarar l’arxiu d’un expedient 
27 Aprovar la despesa per contractar un espectacle musical 
27 Concedir una llicència d’obres menors 
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RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL MES 
DE SETEMBRE DE 2012 
 
Dia  Extracte 
5 Estimar al·legació Sra. MCCP 
5 Desestimar al·legació Sr. PDP 
5 Desestimar al·legació Sra. MMGA 
5 Estimar al·legació Sr. SGS 
5 Desestimar al·legació Sra. MJS 
5 Estimar al·legació Sr. DLL 
5 Estimar al·legació Sra. IMG 
5 Estimar al·legació Sra. APA 
5 Estimar al·legació Sr. JXP 
13 Resolució per acord d'incoació  
 
 
RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES D’OCTUBRE DE 2012 
 

27 Aprovar la despesa per contractar el subministrament de vestuari per la Policia Local 
27 Reclamar a diverses persones el reintegrament d’ajuts socials rebuts  
27 Aprovar una relació d’obligacions reconegudes feta per l’Interventor 
27 Ratificar l’essencialitat i la urgència inajornable d’un servei  
27 Aprovar la relació d’alumnes matriculats a l’Escola Bressol municipal 
27 Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola municipal de música 
27 Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola municipal de teatre 
27 Aprovar les quotes dels usuaris del servei de Teleassistència per a la gent gran 
27 Aprovar les quotes dels usuaris del servei d’atenció domiciliària  
27 Desestimar una reclamació de responsabilitat patrimonial 
28 Ajustar la facturació mensual del contracte de gestió del Centre Municipal d’Expressió 
28 Concedir una llicència de gas 
28 Aprovar la concessió d’ajuts per a material escolar 
28 Aprovar la concessió d’ajuts per a material escolar 
28 Aprovar la concessió d’ajuts per a material escolar 
30 Aprovar la concessió del deute d’una empresa del municipi amb l’Ajuntament 

Dia Extracte 
1 Aprovar la despesa per contractar l’assegurança d’un vehicle municipal 
1 Aprovar la despesa per contractar l’assegurança d’un vehicle municipal 
1 Aprovar la despesa per contractar l’assegurança d’un vehicle municipal 
1 Efectuar la compensació entre deutes de la hisenda municipal 
1 Aprovar la signatura d’un conveni 
1 Desestimar unes al·legacions presentades contra una resolució d’Alcaldia 
1 Ratificar l’essencialitat i la urgència inajornable d’un servei 
1 Aprovar la despesa per contractar les revisions mèdiques dels agents de la Policia Local 
1 Incoar un expedient per esbrinar una possible responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament0 
1 Aprovar la liquidació del servei de grua municipal 
1 Aprovar la despesa per contractar un servei de transport escolar 
1 Autoritzar la instal·lació d’una parada de venda ambulant a la via pública 
1 Acordar la liquidació de la taxa per ocupació de la via pública amb parades i atraccions 
1 Aprovar la concessió d’un ajut per a material escolar 

2 Declarar adjudicat el contracte per a la prestació del servei de prevenció de legionel·losi 
2 Denegar una llicència d’obres 
2 Reclamar una quantitat econòmica als responsables de danys causats al mobiliari urbà 
2 Concedir una llicència d’entrada de vehicles 
2 Sol·licitar l’admissió de l’Ajuntament a una convocatòria d’ajuts per a projectes 

d’aprenentatge 
2 Acceptar la cessió en propietat de dues bicicletes per la Policia Local 
2 Incoar un expedient de baixa d’ofici en el Padró Municipal d’Habitants 
2 Declarar la caducitat d’una activitat d’oficina bancària 
2 Aprovar les liquidacions de la taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic 
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2 Aprovar una sol·licitud d’ampliació d’una parada al mercat setmanal 
2 Aprovar el canvi de nom d’una parada del mercat setmanal 
2 Aprovar una liquidació de la taxa d’ocupació de la via pública 
3 Aprovar una memòria valorada  
3 Autoritzar el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal 
3 Incoar un expedient de protecció de la legalitat urbanística 
3 Incoar un expedient de protecció de la legalitat urbanística 
3 Aprovar una transferència de crèdits entre partides de l’Estat de despeses del Pressupost 
3 Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb disminució 
4 Autoritzar el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal 
4 Autoritzar el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal 
4 Autoritzar el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal 
4 Autoritzar el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal 
4 Aprovar un reconeixement de drets d’un preu públic 
4 Autoritzar una persona a poder disposar d’una plaça d’aparcament per a persones amb 

disminució 
4 Arxivar un expedient d’ordre d’execució de neteja d’una finca 
4 Retornar un dipòsit urbanístic 
4 Retornar un dipòsit urbanístic 
4 Declarar un vehicle abandonat a la via pública com a residu sòlid urbà 
4 Declarar la caducitat d’una activitat de ferreteria  
4 Prendre coneixement d’un informe emès per l’Interventor  
5 Concedir una llicència d’ocupació temporal de la via pública 
5 Ratificar l’essencialitat i la urgència inajornable d’un servei 
5 Retornar un dipòsit per la gestió de runes 
8 Aprovar la despesa per contractar un espectacle cultural 
8 Concedir una bestreta del salari a una treballadora municipal 
8 Denegar una pròrroga per a l’acabament d’unes obres 
8 Considerar acomplerts els requisits legals per a la justificació d’una subvenció 
8 Aprovar la despesa per contractar el subministrament de material per reparar bancs públics 
8 Aprovar la despesa per contractar treballs de moviment de terres 
8 Aprovar la despesa per contractar el subministrament de material de construcció 
8 Sol·licitar la renovació de l’afectació per a l’ús del domini radioelèctric 
8 Aprovar la despesa corresponent als treballs de reparació d’un aparell de climatització 
8 Aprovar la concessió d’ajuts per a activitats d’educació permanent 
8 Imposar una sanció a un treballador municipal 
8 Aprovar la despesa per la contractació del manteniment de màscares de la Policia Local 
8 Incoar un expedient per esbrinar una possible responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament 
8 Desestimar una reclamació de responsabilitat patrimonial 
8 Requerir l’aportació de documentació complementària a un expedient 
8 Aprovar la despesa per contractar un servei de grua pel transport de material  
8 Resoldre els reparaments formulats per l’Interventor relatius a la concessió d’una subvenció 
8 Aprovar la despesa per contractar el subministrament de vinils i panells informatius  
9 Aprovar la despesa per contractar una actuació musical 
9 Concedir una llicència municipal d’obres 
9 Aprovar la modificació d’una obra 
9 Convocar diverses persones a una prova de selecció de personal 
9 Convocar diverses persones a una prova de selecció de personal 
9 Corregir l’errada material existent en la liquidació d’una taxa 
9 Acceptar la bonificació de la renda pel lloguer d’un local durant l’any 2013 
9 Sol·licitar diverses subvencions a la Diputació de Barcelona 
9 Aprovar les liquidacions de la taxa per tancament de carrers 
9 Aprovar la gestió econòmica dels ingressos per l’ús d’instal·lacions esportives 
10 Aprovar la liquidació definitiva d’unes obres 
10 Concedir una bestreta del salari a una treballadora municipal 
10 Aprovar un programa de formació laboral i social per a persones immigrants 
10 Concedir una autorització d’ocupació de la via pública amb taules i cadires 
10 Concedir una autorització d’ocupació de la via pública amb taules i cadires 
10 Incoar un expedient per esbrinar una possible responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament 
10 Atorgar ajuts socials per a l’adquisició de llibres i material escolar 
10 Sol·licitar una subvenció a la Diputació de Barcelona 
11 Aprovar la despesa per contractar el subministrament d’un equip de bombeig d’aigües 

residuals 
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11 Incoar un expedient de baixa d’ofici del Padró municipal d’habitants 
11 Concedir una llicència d’ocupació temporal de la via pública 
11 Aprovar una relació d’obligacions reconegudes 
11 Desestimar un recurs de reposició 
11 Autoritzar la instal·lació d’una parada de venda ambulant a la via pública 
11 Aprovar la gestió econòmica per la participació en una competició de Futbol sala  
15 Estimar un recurs presentat contra una resolució d’Alcaldia 
15 Estimar un recurs presentat contra una resolució d’Alcaldia 
15 Acceptar la cessió d’un nínxol 
15 Aprovar una factura de les despeses de la depuradora d’aigües 
15 Declarar l’ incompliment d’una ordre d’execució decretada per l’Alcaldia 
15 Incoar un expedient d’ordre d’execució relatiu al mal estat d’una finca 
15 Aprovar els contractes de publicitat de l’emissora de ràdio municipal 
15 Incoar un expedient per donar de baixa diverses persones del Padró d’habitants 
15 Acceptar la bonificació de la renda pel lloguer d’un local 
15 Incoar un expedient per esbrinar una possible responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament 
15 Prendre coneixement d’un informe emès per l’Interventor 
15 Aprovar la despesa per contractar el subministrament d’un vidre de seguretat 
15 Desestimar un recurs   
16 Notificar el tràmit d’audiència d’un expedient 
16 Concedir una llicència d’ocupació temporal de la via pública 
16 Concedir una llicència d’ocupació temporal de la via pública 
16 Concedir una llicència de connexió de gas 
16 Concedir la compactació de lactància a un treballador municipal 
16 Concedir una llicència d’entrada de vehicles 
16 Incoar un expedient per esbrinar una possible responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament 
16 No admetre una reclamació de responsabilitat patrimonial 
16 Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb disminució  
16 Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb disminució  
17 Prendre coneixement d’un informe emès per l’Interventor 
17 Prendre coneixement d’un informe emès per l’Interventor 
17 Prendre coneixement d’un informe emès per l’Interventor 
17 Concedir una termini de pròrroga per a la presentació d’un projecte tècnic d’obres 
17 Reclamar una quantitat econòmica als responsables de danys causats al mobiliari urbà 
17 Declarar la caducitat de diverses inscripcions en el Padró municipal d’habitants 
17 Retornar un dipòsit urbanístic 
17 Estimar les al·legacions presentades amb relació a la resolució d’un expedient sancionador 
17 Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb disminució  
18 Escolaritzar un infant amb necessitats educatives 
18 Aprovar la despesa per contractar treballs d’ampliació d’una zona de jocs infantils 
18 Concedir una llicència d’ocupació temporal de la via pública 
18 Estimar un recurs presentat contra una resolució d’Alcaldia 
18 Estimar un recurs presentat contra una resolució d’Alcaldia 
18 Estimar un recurs presentat contra una resolució d’Alcaldia 
18 Estimar un recurs presentat contra una resolució d’Alcaldia 
18 Facilitar a un particular còpia dels plànols d’una llicència d’obres 
18 Ordenar l’execució de treballs pel restabliment de les condicions de salubritat d’una finca 
18 Aprovar les quotes dels usuaris del servei d’atenció domiciliària  
18 Deixar sense efecte una resolució d’Alcaldia 
18 Aprovar la suspensió del cobrament de quotes de l’IBI 
18 Prendre coneixement d’un informe emès per l’Interventor 
18 Concedir una autorització d’ocupació de la via pública  
18 Aprovar una liquidació de la taxa per parades de venda ambulant 
18 Donar de baixa una autorització de venda al mercat setmanal 
19 Aprovar la concessió de bonificacions a alumnes de l’Escola bressol municipal 
19 Autoritzar el canvi de vehicle al titular d’una llicència municipal de taxi 
19 Declarar l’efectivitat de la cessió d’un contracte de gestió de servei 
19 Autoritzar el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal 
19 Concedir una bestreta del salari a un treballador municipal 
19 Estimar una sol·licitud de baixa de la taxa d’escombraries 
22 Incoar un expedient sancionador 
22 Incoar un expedient de baixa al Padró d’habitants 
22 Aprovar la devolució d’un dipòsit  
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22 Aprovar la despesa per contractar treballs d’edició d’un llibre 
22 Aprovar la despesa per contractar treballs d’impressió d’una revista 
22 Concedir la compactació del permís de lactància a un treballador municipal 
22 Aprovar la llista de persones admeses a un procés selectiu 
22 Aprovar una liquidació del servei de grua municipal 
22 Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb disminució 
22 Sol·licitar una subvenció a la Diputació de Barcelona 
23 Aprovar un projecte d’obres de bombament de clavegueram 
23 Concedir una llicència d’ocupació temporal de la via pública 
23 Requerir a unes persones el pagament de quotes endeutades  
23 Requerir a unes persones el pagament de quotes endeutades  
23 Requerir a unes persones el pagament de quotes endeutades  
23 Requerir a unes persones el pagament de quotes endeutades  
23 Corregir el redactat d’un acord de la Junta de Govern Local 
23 Aprovar la despesa per contractar el manteniment del programa de control horari 
23 Contractar un servei de manteniment de fotocopiadores 
23 Aprovar la despesa per contractar el subministrament d’un plafó 
23 Concedir una bestreta del salari a un treballador municipal 
23 Aprovar una transferència de crèdits entre partides de l’Estat de despeses del Pressupost 
23 Generar crèdit a les partides de l’Estat de despeses del Pressupost 
24 Ampliar un contracte de dipòsit a termini 
24 Estimar un recurs interposat contra una resolució de l’Organisme de Gestió Tributària 
24 Concedir una pròrroga de la bonificació d’IBI per habitatges de protecció oficial 
24 Aprovar les quotes del alumnes matriculats a l’Escola Bressol municipal 
25 Aprovar la despesa per contractar l’assegurança d’un vehicle municipal 
25 Aprovar la despesa per contractar l’assegurança d’un vehicle municipal 
25 Aprovar la despesa per contractar l’assegurança d’un vehicle municipal 
25 Aprovar la concessió d’una bonificació del 100% de la taxa de manteniment de nínxols 
25 Estimar un recurs interposat contra una resolució de l’Organisme de Gestió Tributària 
25 Estimar un recurs interposat contra una resolució de l’Organisme de Gestió Tributària 
25 Desestimar una sol·licitud de bonificació de l’Impost sobre Béns Immobles 
25 Aprovar la despesa per contractar el subministrament d’emissores de ràdio 
25 Denegar la concessió de bonificacions sobre la taxa d’escombraries 
25 Aprovar la concessió de bonificacions sobre la taxa d’escombraries 
25 Aprovar la despesa per contractar diversos espectacles i serveis per la Festa Major  
25 Aprovar el pagament de gratificacions al personal laboral i funcionari 
25 Aprovar la despesa per contractar el subministrament de material elèctric 
25 Aprovar la nòmina del personal laboral, funcionari i polític de la Corporació 
25 Prendre coneixement d’un informe emès per l’Interventor 
25 Aprovar el pagament d’un complement de productivitat a diversos treballadors 
25 Aprovar la despesa per contractar treballs de reparació d’un vehicle municipal 
25 Aprovar la despesa per contractar el subministrament de vestuari per la brigada municipal 
26 Delegar expressament les funcions d’Alcaldia durant uns dies 
28 Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
29 Aprovar una relació d’obligacions reconegudes 
29 Aprovar una transferència de crèdits entre partides de l’Estat de despeses del Pressupost 
29 Atorgar ajuts socials per a l’adquisició de llibres i material escolar 
30 Concedir una reducció de la jornada laboral a una treballadora 
30 Acordar la sol·licitud de la subscripció de convenis d’habitatge 
30 Aprovar la concessió d’una bonificació de la taxa de conservació de nínxols 
30 Concedir una bonificació de l’Impost sobre Béns Immobles 
30 Donar per assabentada la comunicació del canvi de titularitat d’una activitat 
30 Aprovar la liquidació d’un preu públic 
30 Aprovar la despesa per contractar treballs de manteniment de vehicles  
30 Acceptar la renúncia a una llicència d’activitats 
30 Resoldre reparaments formulats per l’Interventor 
30 Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola de Música 
30 Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola de Teatre 
30 Aprovar un pla de formació 
30 Aprovar una liquidació de la taxa d’ocupació de la via pública 
30 Aprovar una compensació del deute d’una empresa amb l’Ajuntament 
30 Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb disminució 
31 Aprovar la despesa per contractar un servei de control financer  
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RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL MES 
D’OCTUBRE DE 2012 
 
Dia Extracte 
1 Resolució per acord d'incoació  
1 Resolució per acord d'incoació  
15 Estimar al·legació Sr. JAAP 
15 Estimar al·legació Sra. GEGG 
15 Arxiu per sentència Sr. OPE 
15 Estimar al·legació Sr. CRP 
15 Resolució per acord d'incoació  
16 Desestimar al·legació Sra. MAA 
16 Desestimar al·legació Sra. MRSJ 
19 Desestimar al·legació Sr. JAAS 
19 Estimar al·legació Sr. MLE 
22 Resolució per acord d'incoació  
 
RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES DE NOVEMBRE DE 2012 
 

31 Deixar sense efecte una delegació d’atribucions d’un regidor de l’Ajuntament 
31 Cessar de l’encomanda de tasques de coordinació a una funcionària de l’Ajuntament 
31 Ratificar l’essencialitat i la urgència inajornable d’un servei 
31 Ratificar l’essencialitat i la urgència inajornable d’un servei 
31 Aprovar la liquidació del consum d’electricitat del bar del Camp municipal d’esports 
31 Estimar un recurs de reposició 
31 Procedir al tancament d’un expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial 

Dia Extracte 
5 Estimar un recurs interposat contra una resolució de l’Organisme de Gestió Tributària 
5 Desestimar una comunicació de canvi de titularitat d’una activitat 
5 Nomenar un director de Recursos Humans 
5 Convocar diverses persones a una prova d’un procés de selecció 
5 Revocar el nomenament del director de Recursos Humans 
5 Autoritzar la retirada d’un vehicle abandonat a la via pública 
5 Autoritzar la retirada d’un vehicle abandonat a la via pública 
5 Autoritzar la retirada d’un vehicle abandonat a la via pública 
5 Autoritzar la instal·lació d’atraccions de fira durant la Festa Major 
5 Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb disminució 
6 Aprovar la despesa per contractar un servei d’assessorament 
 6 Concedir una autorització per celebrar un acte de campanya electoral  
6 Estimar un recurs interposat contra una resolució de l’ORGT 
6 Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 

6 Concedir una bestreta del salari a una treballadora municipal 
6 Notificar tràmits d’audiència d’un expedient 
6 Incoar un expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial 
6 Concedir una autorització d’ocupació de la via pública 
7 Incoar un expedient de baixa al Padró municipal d’habitants 
7 Considerar acomplerts els requisits per a la justificació d’una subvenció 
7 Autoritzar l’ús d’un espai públic 
7 Desestimar un recurs de reposició 
7 Arxivar un expedient de baixa al padró municipal d’habitants 
7 Declarar una empresa responsable de danys en el sistema d’abastament d’aigua 
7 Incoar un expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial 
7 Deixar sense efecte una autorització d’instal·lació d’una atracció de fira 
7 Deixar sense efecte una autorització d’instal·lació d’una atracció de fira 
7 Desestimar una sol·licitud de bonificació de la taxa d’escombraries 
8 Aprovar la despesa per contractar l’assegurança d’un vehicle municipal 
8 Concedir una ampliació del termini per executar unes obres 
8 Concedir una ampliació del termini per executar unes obres 
8 Aprovar les quotes dels usuaris del servei de teleassistència 
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8 Aprovar les quotes dels usuaris del servei d’atenció domiciliària 
8 Notificar un tràmit d’audiència 
8 Aprovar la despesa per contractar la realització de tallers educatius 
9 Aprovar un projecte d’obres 
9 Requerir un pagament de quotes endeutades 
9 Requerir un pagament de quotes endeutades 
9 Requerir un pagament de quotes endeutades 
9 Considerar acomplerts els requisits per a la justificació d’una subvenció 
9 Concedir una llicència de connexió de gas 
9 Aprovar una relació d’obligacions reconegudes 
9 Declarar la caducitat d’una activitat econòmica 
9 Concedir una autorització d’ocupació de la via pública 
13 Concedir una autorització per a la tinença d’animals potencialment perillosos 
13 Concedir una autorització per a la tinença d’animals potencialment perillosos 
13 Declarar l’arxiu d’un expedient 
13 Classificar les empreses presentades a una licitació 
13 Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
13 Aprovar la baixa de crèdits incobrables tramesos per l’ORGT 
13 Aprovar la despesa per contractar treballs de maquetació d’un llibre 
13 Autoritzar el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal 
13 Aprovar la despesa per contractar una actuació musical 
13 Aprovar la despesa per contractar el subministrament de material d’enllumenat 
13 Concedir l’ampliació d’un termini atorgat per presentar documentació 
13 Ratificar l’essencialitat i la urgència inajornable d’un servei 
13 Declarar l’essencialitat i la urgència inajornable d’un servei 
13 Autoritzar una persona a poder disposar d’una plaça d’aparcament reservada 
13 Determinar el tancament temporal dels parquímetres de zona blava 
13 Retornar un dipòsit urbanístic 
13 Aprovar la despesa per contractar un servei de disposició de sal de desgel 
13 Aprovar la despesa per contractar un servei per escampar sal de desgel 
13 Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb disminució 
13 Estimar un recurs de reposició 
14 Concedir una llicència d’obres menors 
14 Aprovar les quotes dels alumnes de l’Escola bressol municipal 
14 Acceptar la renúncia a una llicència d’ocupació d’una parcel·la d’horta pública 
15 Concedir una llicència d’ocupació temporal de la via pública 
15 Aprovar la despesa per contractar l’elaboració d’un informe d’activitats alimentàries 
15 Atorgar una subvenció a una associació solidària 
15 Facilitar dades d’un expedient a una persona interessada 
15 Autoritzar el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal 
15 Aprovar la despesa per contractar treballs de manteniment de diversos carrers 
15 Aprovar els contractes de publicitat de l’emissora municipal de ràdio 
15 Atorgar ajuts socials per a activitats d’educació permanent 
15 Sol·licita una subvenció per al Servei de creació d’empreses 
15 Donar de baixa una llicència de gual 
15 Donar de baixa una autorització de venda al mercat setmanal 
16 Atorgar una llicència d’obres 
16 Aprovar la despesa per contractar el manteniment anual dels detectors de fum 
16 Concedir  un ajornament de les quotes de l’escola municipal de teatre   
16 Estimar una sol·licitud de devolució de la taxa de conservació de nínxols 
19 Acceptar un ajut de la Diputació de la Barcelona 
19 Acceptar la cessió d’una finca 
19 Concedir una autorització per celebrar un acte de campanya electoral 
19 Aprovar la despesa per contractar treballs de desmantellament d’horts 
19 Aprovar la despesa per contractar el subministrament de material divers 
19 Aprovar la despesa per contractar treballs de redacció d’un PAM per risc radiològic 
19 Aprovar la despesa per contractar el subministrament de pilones de cautxú 
19 Sol·licitar diverses subvencions a la Diputació de Barcelona 
20 Incoar un expedient de baixa al Padró municipal d’habitants 
20 Arxivar un expedient de llicència d’obres 
20 Concedir una llicència municipal d’obres 
20 Aprovar el pla de treball d’un agent d’ocupació i desenvolupament local 
20 Acordar la liquidació de la taxa per a l’ocupació de la via pública 
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21 Atorgar una llicència d’abocament al clavegueram públic 
21 Arxivar un expedient d’obres 
21 Denegar la concessió d’una bonificació de la taxa d’escombraries 
21 Aprovar la concessió d’una bonificació de la taxa d’escombraries 
21 Aprovar una regularització de preus 
21 Autoritzar el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal 
21 Aprovar la despesa er contractar el subministrament de material d’enllumenat 
21 Concedir una llicència de connexió de gas 
21 Ordenar al titular d’una finca que restableixi les condicions de salubritat de la finca 
21 Reclamar una quantitat econòmica als responsables solidaris de danys al mobiliari urbà 
21 Concedir una bestreta del salari a un treballador municipal 
21 Ratificar l’essencialitat i la urgència inajornable d’un servei 
21 Desestimar les al·legacions presentades contra una resolució d’Alcaldia 
22 Aprovar una certificació d’obres 
22 Aprovar una certificació d’obres 
22 Aprovar una certificació d’obres 
22 Aprovar la despesa per contractar el monitoratge d’un curs 
22 Aprovar la despesa per contractar publicitat a la ràdio municipal 
22 Aprovar la despesa per contractar la realització de tallers educatius 
23 Acceptar la renúncia a un contracte 
23 Aprovar la despesa per contractar el subministrament d’un deshumidificador 
23 Aprovar la despesa pel subministrament d’entrades per un concert al Palau de la Música 
23 Prendre coneixement d’un informe emès per l’Interventor 
23 Reconèixer els serveis prestats per un treballador municipal en altres administracions  
23 Aprovar una liquidació de la taxa d’activitats 
23 Notificar el tràmit d’audiència d’un expedient 
23 Aprovar les liquidacions de la taxa per tancament de carrers 
26 Aprovar les despeses de beques de menjador escolar 
26 Aprovar la compensació de deutes d’una empresa amb l’ajuntament 
26 Atorgar una subvenció per a despeses d’enllumenat públic 
26 Aprovar la despesa pel subministrament d’entrades per un concert al Palau de la Música 
26 Executar una sanció disciplinària 
26 Aprovar el pagament de gratificacions a diversos treballadors de l’Ajuntament 
26 Considerar acomplerts els requisits per a la justificació d’una subvenció 
26 Concedir una llicència d’obres menors 
26 Concedir una llicència municipal d’obres 
26 Aprovar la nòmina del personal laboral, funcionari i polític 
26 Aprovar el pagament d’un complement de productivitat a diversos treballadors 
26 Concedir l’ajornament del pagament d’una taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic 
26 Notificar el tràmit d’audiència d’un expedient 
26 Aprovar la despesa per contractar treballs d’adequació de paviment en àrees de jocs infantils 
27 Declarar adjudicat un contracte 
27 Aprovar la despesa per contractar el subministrament de material d’enllumenat 
27 Aprovar la despesa per contractar obres d’arranjament de la cuina d’una escola 
27 Aprovar les quotes dels usuaris del servei de Teleassistència 
27 Aprovar les liquidacions de la taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic 
27 Donar de baixa una llicència de gual 
28 Concedir un ajut per l’assistència a cursos de l’Escola de Música 
28 Requerir un pagament de quotes endeutades 
28 Requerir un pagament de quotes endeutades 
28 Aprovar una despesa per fer front a un recàrrec de prestacions 
28 Atorgar ajuts socials per a activitats d’educació permanent 
28 Revocar l’adscripció d’una treballadora a un lloc de treball de Tresoreria 
29 Autoritzar el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal 
29 Aprovar una relació d’obligacions reconegudes 
29 Autoritzar una persona a poder disposar d’una plaça d’aparcament reservada 
29 Estimar un recurs presentat contra una resolució d’Alcaldia 
29 Estimar un recurs presentat contra una resolució d’Alcaldia 
30 Autoritzar el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal 
30 Autoritzar el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal 
30 Aprovar la despesa per contractar el subministrament de kits preventius 
30 Adscriure una funcionària al lloc de treball de Tresoreria 
30 Aprovar la despesa per contractar el subministrament de papereres per la via pública 
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RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL MES 
DE NOVEMBRE DE 2012 
 
Dia Extracte 
20 Resolució per acord d'incoació  
30 Desestimar al·legació Sra. MJAA 
30 Desestimar al·legació Sr. DAV 
30 Recurs de reposició desestimat Sr. DAV 
30 Estimar al·legació Sra. CBA 
30 Recurs de reposició desestimat Sra. MMGA 
30 Estimar al·legació Sr. EVG 
 
 
16. DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS DE PERSONAL FETES 
DURANT ELS MESOS DE SETEMBRE, OCTUBRE I NOVEMBRE DE 2012 
 
Durant el mesos de setembre, octubre i novembre de 2012, i per cobrir necessitats 
urgents i inajornables, l’Alcaldia va contractar el personal que es descriu a 
continuació:  
 
Setembre 2012: 
 

1 educadora social per a l’Àrea de Serveis a les Persones 
1 treballadora social per a l’Àrea de Serveis a les Persones (substitució per IT) 

 
Octubre 2012: 
 

1 docent per a l’Escola d’adults 
2 auxiliars docents/vetlladors per a l’IES Baix Montseny 
7 tècnics auxiliars docents pels tallers d’estudi assistit a les escoles 

 
Novembre 2012: 
 

1 tècnica d’orientació laboral per al Servei municipal d’ocupació (substitució per 
IT) 
1 tècnica auxiliar de biblioteca (substitució per IT) 
1 tècnica superior en educació infantil per a l’Escola bressol (substitució per IT) 

 
Atès allò que estableix l'article 291 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, sobre 
contractació urgent de personal, el Ple municipal PREN CONEIXEMENT de les 
contractacions temporals del següent personal, efectuades durant el mesos de 
setembre, octubre i novembre de 2012:  

30 Aprovar la despesa per contractar el subministrament de pilones 
30 Ratificar l’essencialitat i la urgència inajornable d’un servei 
30 Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola de música 
30 Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola de Teatre 
30 Aprovar una transferència de crèdits entre partides de l’Estat de despeses del Pressupost 
30 Aprovar una transferència de crèdits entre partides de l’Estat de despeses del Pressupost 
30 Aprovar la despesa per contractar un serveu de vigilància d’exposicions 
30 Estimar un recurs interposat contra una resolució d’Alcaldia 
30 Donar de baixa una autorització de venda al mercat setmanal 
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Setembre 2012: 
 

Heura Andreu Morros educadora social 
Mireia Estrada Palmero treballadora social 

 
Octubre 2012: 
 

Francesc Xavier Fernández Aceña  docent 
Carles Nieto Rodríguez auxiliar docent/vetllador 
Silviya Georgieva Mladenova  auxiliar docent/vetlladora 
Raquel Collado Rincón auxiliar docent   
Antonio Martínez Rovira  auxiliar docent 
Alba Montané Collet  auxiliar docent 
Anna Millán Domènech   auxiliar docent 
Alba Miralpeix Camps  auxiliar docent 
Rocio Molina Sánchez  auxiliar docent 
Sandra Riera Gensana  auxiliar docent 

 
 
Novembre 2012: 
 

Eva Serrat Marí  tècnica  
Núria Fabra Boada  tècnica auxiliar 
Montserrat Duset Panareda  tècnica superior 

 
 
17. PRECS I PREGUNTES.  
 
Precs i preguntes que formula el grup municipal d’ICV: 

 
La Sra. Montes pregunta si hi ha alguna manera de fer un 
indicador de la presència policial a Sant Celoni i a La Batllòria en 
funció del número d’habitants? S’hauria de buscar la manera –diu- 
de tenir un control de la tasca que fa el personal de la policia i així 
saber amb quina freqüència van a La Batllòria, perquè la gent es 
queixa molt sovint de la manca de presència policial. 
 
Existeix algun tipus de seguiment d’aquesta tasca ? 

 
El Sr. alcalde explica que hi ha el compromís d’iniciar el servei de Policia de 
proximitat a mitjan gener, que òbviament inclou La Batllòria. Aquesta Policia farà 
uns serveis concrets amb un seguiment diari, es faran estadístiques, informes de 
danys o desperfectes, es contactarà amb els veïns i els comerciants, etc. Es 
sabrà a quines hores es presta aquest servei a La Batllòria, amb quina 
freqüència, etc.  
 
Actualment es fa el comunicat corresponent quan la patrulla s’ha de desplaçar 
per alguna incidència, però no hi ha un seguiment precís i exhaustiu de l’horari 
ni de la freqüència.     
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La Sra. Montes demana que s’atengui el prec de donar aquesta 
informació a la gent de La Batllòria. 

 
El Sr. Capote comenta que pren el compromís d’assistir a una propera sessió del 
Consell de Poble per explicar el tema de la Policia de proximitat. Encara –diu- 
s’està posant aquest pla de Policia de proximitat, però espero que quan ho pugui 
explicar i traslladar al Consell de Poble ja haguem pogut veure alguns resultats. 
 
El Sr. alcalde diu que el tema de la policia preocupa arreu. Avui precisament hem 
parlat amb l’alcalde de Campins, que no disposa de servei policial, de la 
possibilitat de fer alguns serveis conjunts per suplir aquesta mancança. 
 

La Sra. Montes pregunta com està la situació de la C35? No s’havia 
previst fer un carril al mig ? 

 
El Sr. alcalde explica que, el tema de la C35 es va exposar en una reunió de 
Territori, en què es van comentar les possibles solucions transitòries que 
s’havien traslladat a la Generalitat de Catalunya, fins que no s’arribés a solucions 
definitives, tenint en compte la manca de recursos econòmics, tant en el polígon 
Molí de les Planes com a la zona de les Illes Belles, inclosa la possible rotonda a 
la zona de Bombers.   
 
Hi ha el compromís per part de la Generalitat de Catalunya de tenir acabats, a 
primers d’any, els dos projectes, el d’una rotonda a nivell i passat festes, la idea 
és anar a carreteres de la Generalitat per reclamar aquests compromisos. 
Després caldrà veure si això es plasma en el pressupost pel 2013 de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
La Sra. Montes puntualitza que el mes de juny ja es va presentar un esborrany 
del projecte.  
 
El Sr. alcalde diu que aquesta era la solució tècnica, però no l’arquitectònica. Es 
van encarregar els dos projectes al departament de Carreteres i estem pendents 
que ens els presentin, llavors haurem de demanar que s’incloguin en el 
pressupost del 2013.   
 

La Sra. Montes comenta que, quan es va parlar de la reducció del 
servei de bus a La Batllòria, es va explicar que s’havien suprimit 
serveis perquè ja els suplia l’empresa Hispano Hilariense. També 
es va dir que per la gent gran, que és qui més utilitza el servei, es 
buscaria la manera de que el servei fos gratuït, ja que amb 
l’Hispano havien de pagar 2 euros i el bus urbà que es va suprimir 
era gratuït. S’ha fet algun tràmit per estalviar aquests 2 euros a la 
gent gran?  

 
La Sra. Coll respon que segurament a finals del mes de gener ja es podrà 
utilitzar aquest servei amb la targeta social de l’ajuntament de Sant Celoni. La 
gestió ha estat més lenta –diu- perquè s’ha hagut de parlar amb l’Hispano i amb 
transports de la Generalitat, i ha calgut fer alguna modificació per adequar la 
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nostra targeta a la màquina que l’Hispano té per validar les targetes. Preveiem 
que com a màxim d’aquí a un mes, el servei es podrà utilitzar amb les nostres 
targetes. 
 
La Sra. Montes apunta que això ja ho havia donat per fet des del moment en què 
es va suprimir el servei de bus urbà a La Batllòria. 
 
 
Precs i preguntes que formula el grup municipal de CIU: 
 
 

La Sra. Lechuga comenta que, quan s’ha votat el punt de la 
modificació de crèdit, s’ha dit que havíeu llegit a l’acta de la sessió 
del Consell de Poble que s’havia parlat del te,a del sanejament. 
Quan he arribat, l’Isabel també m’ha dit que havia llegit quelcom 
sobre el tema a l’acta i em sorprèn perquè jo no he rebut aquesta 
acta.  

 
La Sra. Montes aclareix que l’acta que s’ha rebut és la de la sessió plenària del 
mes d’abril, no la del 4 desembre, que va ser la darrera.   
       
La Sra. Lechuga observa que en el plenari del mes d’abril no es va parlar de la 
inversió de la depuradora, perquè encara no se’n sabia res.  
 
La Sra. de la Encarnación apunta que no es va parlar de la quantitat, però sí de 
la necessitat de tirar endavant aquesta actuació. Us demano que llegiu l’acta. 
 
El Sr. alcalde comenta que s’ha dit que el tema de les aigües residuals 
preocupava a la gent de La Batllòria, perquè no estava resolt el problema. 
 
La Sra. Lechuga manifesta que s’accepta que és una actuació necessària, però 
no que se n’hagi parlat en el Consell de Poble.  
 

El Sr. Deulofeu diu que han tingut coneixement de que un nen es 
va fer mal en el camp esportiu de les Illes Belles, amb una de les 
tanques de ferro que estaven en mal estat. Per això –diu- 
suggerim que es faci una revisió d’aquest tipus d’instal·lacions per 
corregir les deficiències i evitar que més gent prengui mal. 
 

La Sra. Coll explica que s’està treballant amb aquest tema, sobretot en les àrees 
de jocs infantils. Nosaltres, però, no tenim coneixement d’aquest incident que 
has comentat. 
 
El Sr. alcalde apunta que seria bo que sempre que es produeixi algun accident la 
gent ho faci saber a l’ajuntament per tal de poder prendre les mesures 
oportunes. 
 
 
Precs i preguntes que formula el grup municipal de la CUP: 
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El Sr. Corpas comenta que els companys de la CUP de Celrà, que 
tenen l’Alcaldia, han rebut de la Delegació del Govern espanyol un 
recurs contenciós administratiu pels acords presos en el ple 
aprovant la moció de territori lliure i sobirà. Aquí se’n van aprovar 
dues de mocions i no sé si ens arribarà també aquest recurs, 
potser per via doble. Volem saber si el secretari o l’interventor en 
sap alguna cosa.  

 
El Sr. secretari respon que, de moment, no té coneixement de que ens hagin 
interposat cap recurs en aquest sentit. 
 
El Sr. Corpas diu que els companys de la CUP de Celrà han obert un petit 
formulari en el seu web municipal per demanar suport contra l’enèsim atac que 
ens arriba des de la dreta de Madrid. Per tant –diu- us convidem a signar-lo, 
com ja hem fet els regidors de la CUP de Sant Celoni.        
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 23:57 hores de 
la nit i s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en dono fe. 

 
 
L’alcalde              El secretari, 

   Joan Castaño Augé                  Ramon Oriol Grau 
 


