ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
DEL DIA 25 DE JULIOL DE 2013

Identificació de la sessió:
Data: 25 de juliol de 2013
Inici: 21.05 hores
Fi: 23.30 hores
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni
Caràcter de la sessió: ordinària
Assistents:
President:
Regidors/es:

Joan Castaño Augé
Magalí Miracle Rigalós
Julia de la Encarnación Gómez
Josep M. Bueno Martínez
Maria Isabel Coll Roig
Jaume Tardy Martorell
Josep Capote Martín
Laura Costa Olivé
Raül Garcia Ramírez
Dolors Lechuga Garcia
Marià Perapoch Valls
Josep Maria Garcia Sala
Óscar Moles Avariento
Daniel Corpas Cullet
Gerard Masferrer Marfil
Maria Carmen Montes Azcutia

Secretari:
Interventor:

Ramon Oriol Grau
Joan Muntal Tarragó

S’excusa:

Francesc Deulofeu Fontanillas

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

CiU

Ordre del dia:
I.- PART DISPOSITIVA
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió plenària de 21.03.2013.
2. Aprovació, si escau, de la xifra del Padró municipal d’habitants de Sant
Celoni referida a 01.01.2013.
3. Aprovació inicial, si escau, de l’Ordenança reguladora de la taxa de
prevenció incendis forestals.
4. Aprovació, si escau, del Compte general de la Corporació de l’exercici
2012.
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5.

6.
7.
8.
9.
10.

Donar compte al Ple municipal de l’informe emès per l’interventor
accidental sobre la morositat de l’Ajuntament de Sant Celoni en el segon
trimestre de 2013.
Aprovació inicial, si escau, del pressupost municipal de l’exercici 2013, les
seves bases d’execució i la plantilla orgànica.
Aprovació inicial, si escau, de la primera modificació de crèdit del
pressupost municipal de l’exercici 2013.
Aprovació inicial, si escau, del Reglament municipal de voluntariat educatiu
de Sant Celoni.
Aprovació, si escau, de la moció que presenta el grup municipal de CiU per
a l’adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir.
Aprovació, si escau, de la moció que presenta el grup municipal de CiU de
suport als clubs i entitats esportives catalanes davant de l’acció de la
Inspecció de Treball i Seguretat Social de l’Estat espanyol.

II.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL
11. Informació de les resolucions dictades per l'Alcaldia i pel regidor de
Seguretat Ciutadana en els mesos de maig i juny de 2013.
12. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per
l'Alcaldia en els mesos de maig i juny de 2013.
13. Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió:
Inicialment el Sr. alcalde proposa fer un minut de silenci en record de les
víctimes de l’accident ferroviari de Santiago de Compostela esdevingut en el dia
d’ahir.
A continuació s’ofereix la paraula al públic assistent per si algú vol comentar
alguna qüestió, relacionada o no amb l’ordre del dia d’avui, sense que ningú
faci ús de la paraula.
Es procedeix, doncs, a tractar els punts continguts a l’ordre del dia de la sessió.

1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA
DEL DIA 21.03.2013.
El Sr. alcalde pregunta als membres de la corporació si han de formular alguna
observació a l’acta de la sessió plenària del dia 21.03.2013, l’esborrany de la qual
s'ha distribuït per correu electrònic a tots els regidors. En no formular-se cap
objecció, per unanimitat dels 16 regidors presents, s'acorda l’aprovació de la
referida acta.

2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA XIFRA DEL PADRÓ MUNICIPAL
D’HABITANTS DE SANT CELONI REFERIDA A 01.01.2013.
L’article 17 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener, determina que la formació,
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el manteniment, la revisió i la custòdia dels padrons d’habitants corresponen
als Ajuntaments dels respectius municipis.
L’article 81 del Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel que s’aprova el
Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, modificat
pel Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, estableix que els Ajuntaments
aprovaran la revisió del seu padró municipal, formalitzant les actuacions
portades a terme durant cada exercici anual.
El mateix article determina que els resultats numèrics de la revisió anual del
padró municipal d’habitants seran tramesos a l’Institut Nacional d’Estadística.
D’acord amb l’informe emès per l’Oficina d’Atenció Ciutadana, responsable de la
gestió del padró municipal d’habitants, la xifra resultant de la gestió del padró
d’habitants de Sant Celoni, referida a 1 de gener de 2013, és de 17.286
habitants.
Per tot això, a proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la Comissió informativa
de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 16 regidors presents, el Ple
municipal ACORDA:
Únic.- Aprovar la xifra del padró municipal d'habitants de Sant Celoni referida
a 1 de gener de 2013, la qual ascendeix a la quantitat de 17.286 habitants.

3. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE
LA TAXA DE PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS.
El Sr. alcalde explica que, aquesta ordenança ja es va portar al Ple i es va
comentar la possibilitat de que es podia establir la taxa de dues maneres
diferents, en funció dels metres quadrats de parcel·la o del nombre de
parcel·les. A la urbanització de Can Coll –diu- es va establir una taxa per
nombre de parcel·les, però en aquest cas ens va semblar que era millor fer-ho
tenint en compte els metres quadrats de parcel·la. Divendres de la setmana
passada es va fer una reunió amb els veïns de Boscos del Montnegre en què es
van comentar temes molt importants per la urbanització, com el projecte de
reparcel·lació i el projecte d’urbanització i la franja perimetral.
Tot seguit, pren la paraula el Sr. Capote per explicar que es va fer una
assemblea per plantejar les dues fórmules existents i els veïns que hi havia
presents, per una àmplia majoria, van decidir que la millor opció era la d’aplicar
una taxa fixa, en lloc de tenir en compte la superfície de les parcel·les, atès que
es tracta d’un tema de seguretat que afecta a tothom per igual. Aquesta taxa
és triennal i passats els tres anys se’n tornarà a aprovar una altra perquè la
situació pot haver canviat, pot ser que després d’aquests tres anys sigui
l’ajuntament qui s’hagi de fer càrrec de la despesa o que els pressupostos
hagin variat.
El Sr. Masferrer diu que s’ha fixat una taxa, però es suposa que encara no es
sap quin serà l’import exacte de la despesa perquè l’execució dels treballs no

3

ha començat. Per tant –pregunta- si la despesa final és inferior a la prevista es
restarà la quantitat sobrant de la darrera quota de la taxa?
El Sr. Capote respon que si hi ha un sobrant es repercutirà en els veïns, és a
dir, es descomptarà de la taxa.
Seguidament, el Sr. alcalde apunta que cal tenir en compte que aquests
treballs han de començar de manera immediata i l’ajuntament avançarà els
diners, que no recuperarà en la seva totalitat fins d’aquí a tres anys. Per això,
el més lògic és descomptar-ho de la darrera quota. De fet, es preveu que la
despesa sigui una mica inferior. La licitació del contracte ja està en curs, s’han
presentat dues empreses, ja s’ha obert l’oferta econòmica i els imports van a la
baixa.
Avui s’ha començat a la urbanització de Can Coll la neteja de la franja
perimetral i s’ha fet servir la mateixa fórmula que ara es presenta per Boscos
del Montnegre.
Pren la paraula la Sra. Costa per preguntar com es va fer la convocatòria
d’aquesta reunió, perquè ens consta –diu- que alguns veïns no es van
assabentar d’aquesta reunió.
Intervé la Sra. Puri Martin, present entre el públic assistent, i aclareix que la
convocatòria es va enviar a l’Associació de veïns i aquesta va informar només
als socis. Posteriorment, però, com que hi va haver algun veí o veïna que es
va queixar de no haver rebut la convocatòria, l’ajuntament va deixar l’avís de la
reunió a les bústies de tots els veïns.
El Sr. alcalde puntualitza que la intenció de l’Ajuntament era avisar a tots els
veïns per informar del projecte de reparcel·lació i el d’urbanització.
La Sra. Costa demana que, si encara hi ha algun veí que no se n’ha assabentat
pugui posar-se en contacte amb l’àrea de Territori per rebre tota la informació
pertinent i assegurar-se de poder rebre les properes convocatòries.
El Sr. alcalde explica que, en breu, tots els veïns i veïnes rebran una carta
relativa al projecte de reparcel·lació i al d’urbanització, perquè els exemplars
dels documents urbanístics estaran durant uns dies en el local social perquè
tothom qui vulgui pugui consultar-los, parlar amb els tècnics, a part de poderlos rebre també per correu electrònic.
El Sr. secretari aclareix que, a efectes formals hi ha una esmena, perquè a la
proposta inicial es feia referència als m2. Per tant, l’esmena quedaria aprovada
per assentiment.
Després d’aquestes intervencions i
En concordança amb el que s’acaba de dir i tenint en compte que el text de
l’Ordenança fiscal número 27, dictaminada per la Comissió informativa, preveia
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una quota en funció de la superfície de la parcel·la, el grup municipal del PSCPM proposa l’esmena següent:
L’article 5 de l’Ordenança fiscal número 27, reguladora de la taxa pel servei de
prevenció d’incendis forestals, que consta a l’expedient tindrà la redacció
següent:
“Article 5. Quota tributària
La quota anual per parcel·la es de 51,05 €.”
Per unanimitat dels 16 regidors presents, el Ple municipal APROVA L’ESMENA
ANTERIOR.
D’acord amb tot això i Vist l’informe dels tècnics municipals de prevenció
d’incendis forestals de 22 d’abril de 2013, en el qual s’indica la necessitat de
dur a terme el manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat i
de les zones verdes de la urbanització Boscos del Montnegre.
En aquest informe es conclou el següent:
Estimació econòmica del manteniment de la franja de protecció perimetral i de
zones verdes de la urbanització Boscos del Montnegre per a la prevenció
d’incendis forestals.
Cost
execució (€)

Cost amb IVA
21% (€)

Manteniment franja perimetral Boscos del Montnegre

18.291,09

22.132,22

Manteniment zones verdes Boscos del Montnegre

11.061,63

13.384,58

6.182,33

6.182,33

35.535,06

41.699,13

Concepte

Servitud forçosa
TOTAL

Tal i com indica la legislació vigent, el cost d’aquest servei es pot imputar i, per
tant, repartir entre els parcel·listes de la urbanització Boscos del Montnegre. La
taxa proporcional a la superfície parcel·lària s’indica a continuació:
Estimació econòmica:
Superfície total parcel·les:
Cost per unitat de superfície (tres anys):
Cost anual per unitat de superfície:

41.699,13 €
575.165,33 m2
0,0725 €/m2
0,024166 €/m2

Aquest import ha de permetre el manteniment de la franja perimetral i de les
zones verdes per un període de tres anys, tal i com es va valorar en l’informe
tècnic de 14 de gener de 2013.
Per tal que es pugui dur a terme el programa de manteniment indicat i vist
l’informe emès per l’interventor accidental.
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A proposta del regidor de Seguretat Ciutadana i previ dictamen de la Comissió
informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 16 regidors presents,
el Ple municipal ACORDA:
1. Aprovar l’estimació econòmica dels treballs de manteniment de la franja
perimetral de baixa combustibilitat i de les zones verdes de la urbanització
Boscos del Montnegre en 41.699,13 € (IVA 21% inclòs).
2. Crear una taxa de 0,024166 €/m2 anuals mitjançant ordenança municipal
que respongui a les necessitats de finançament de l’execució del programa de
manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat i de les zones
verdes de la urbanització Boscos del Montnegre. L’àmbit d’aplicació d’aquesta
taxa és la totalitat de la urbanització Boscos del Montnegre, abans formada pels
polígons 1 i 2 i actualment únic polígon.
3. Imposar la taxa per la prestació de serveis públics o la realització d’activitats
administratives de competència local i aprovar provisionalment l’Ordenança
fiscal reguladora de la mateixa que a continuació es relaciona:
Ordenança fiscal número 27, reguladora de la taxa pel servei de prevenció
d’incendis forestals.
4. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord
provisional, així com el text complet de l’Ordenança fiscal aprovada de nou
durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí oficial de la província.
Durant el període d’exposició pública de l’ordenança, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats en els termes previstos a l’article 18 del Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició
pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran
definitivament aprovats.

4. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ
DE L’EXERCICI DE 2012.
El Sr. Bueno explica que es tracta d’aprovar el compte general de la
Corporació, que és un punt de tràmit. Ja es va convocar la Comissió de
Comptes el dia 6 de juny per presentar tota la informació als grups polítics,
llavors es va posar a exposició pública i com que no hi ha hagut cap al·legació
es porta a aprovació definitiva del Ple. Ara cal traslladar aquest comte general a
la Sindicatura de Comptes i és important perquè la Generalitat de Catalunya
està fent un seguiment de totes les corporacions i aquelles que no presentin el
compte segurament tindran restriccions en temes de subvencions.
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Aprofito per dir que s’ha afegit al web de l’ajuntament un apartat de
pressupost, perquè tothom pugui consultar les dades comptables de
l’Ajuntament, el pressupost, el compte general i altres qüestions comptables.
Intervé el Sr Garcia per dir que el grup de CIU, des del punt de vista tècnic,
està d’acord amb com s’han fet les coses i hi dóna suport, però des del punt de
vista polític cal fer alguna consideració. Estem parlant –diu- d’un pressupost de
17 milions d’euros i l’execució al final va donar un resultat pressupostari de
800.000 euros. La pregunta que ens fem és si el poble no té necessitats en les
quals esmerçar aquests diners i per això ens els hem pogut estalviar, o si hem
fet restriccions que caldria plantejar-se si realment són raonables. Hi ha veïns
que s’han queixat perquè hi ha carrers amb els llums tancats i també hi ha
altres restriccions de tipus pressupostari que tenen a veure amb temes socials,
partides de beques que no s’han executat completament i inclús alguna partida
social que ens hem trobat amb el mateix cas. Per tant, ens agradaria que ens
expliquéssiu si és que el poble no té cap necessitat o si hem fet realment un
estalvi. A part d’aquests 800.000 euros, hi ha pràcticament uns 700.000 euros
que s’han dotat per impagaments, és a dir, hi ha 1,5 milions d’euros dels quals
l’ajuntament podia disposar l’any passat i no ho ha fet.
En aquest sentit, la valoració que fem és que l’equip de govern fa servir el
pressupost com un sostre de despesa, no podem gastar més d’una quantitat
però podem retallar tot allò que ens sembli que s’ha de retallar. Per això, la
valoració política que en fem no és positiva. Pensem que tots aquests diners
s’haurien d’haver destinat a diverses necessitats i per això ens abstindrem en
aquesta votació.
A continuació, el Sr. alcalde comenta que, segurament, no és gaire normal que
quan es porta a aprovació el compte general hi hagi algun grup que no hi voti a
favor, perquè es tracta d’un document de gestió tècnica, no política. La
discussió del pressupost –diu- es fa quan es porta a aprovació el Pressupost de
la Corporació.
En el pressupost del 2012 hi ha hagut la intenció de fer canvis de prioritats per
destinar més diners a temes socials. L’execució del pressupost de l’any passat
va començar el mes de setembre i les bases són les mateixes que hi havia en el
seu moment. Ara, s’han canviat aquestes bases i en el cas del pressupost del
2013, amb la capacitat de poder arribar a més famílies, el pressupost s’està
complint. Els 800.000 euros que van quedar de l’any passat es poden utilitzar
per a actuacions molt necessàries, com pot ser la construcció d’una escola i un
edifici de formació professional. L’ajuntament ja ha dit que destinaria 1,5
milions d’euros en aquest concepte, i tots els grups polítics hi han estat
d’acord. Això és possible gràcies a l’estalvi fet durant l’any passat, dels quals
cal dir que 140.000 euros provenen de l’estalvi en despesa energètica.
Després d’aquestes intervencions i
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació del Compte General de l’Ajuntament
de Sant Celoni corresponent a l’any 2012.
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Atès que la Comissió de Comptes en sessió de 6 de juny de 2013 va acordar
exposar al públic el Compte General a efectes de reclamacions, reparaments o
observacions.
Atès que en el termini d'exposició pública i vuit dies més no s'ha presentat cap
reclamació.
A proposta del regidor d’Economia i previ dictamen de la Comissió informativa
de Serveis Comunitaris, per 10 vots a favor de les senyores Miracle, De la
Encarnación, Coll i Montes i dels senyors Castaño, Bueno, Tardy, Capote,
Corpas i Masferrer, i 6 abstencions de les senyores Costa i Lechuga i dels
senyors Garcia Ramírez, Perapoch, Garcia Sala i Moles, el Ple municipal
ACORDA:
1. Aprovar el Compte General de la Corporació corresponent a l'exercici de
2012, tal com ha estat format per la Intervenció municipal.
2. Trametre còpia del Compte General de l’Ajuntament de Sant Celoni
corresponent a l’exercici de 2012 a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

5. PRESA DE CONEIXEMENT DE L’INFORME EMÈS PER L’INTERVENTOR
ACCIDENTAL SOBRE LA MOROSITAT DE L’AJUNTAMENT DE SANT
CELONI EN EL SEGON TRIMESTRE DE 2013.
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.
L’informe haurà d’incloure el número i quantia global de les obligacions
pendents en les que s’estiguin incomplint els terminis, això és, pagament a 30
dies des de la recepció de la factura per part de l’Ajuntament de Sant Celoni, a
partir de l’1 de gener de 2013.
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.
Atès que per la Intervenció municipal s’ha elaborat l’informe corresponent al
segon trimestre de 2013.
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 de l’Ajuntament de Sant Celoni, corresponent
al segon trimestre de 2013, 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
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s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.

6. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE
L’EXERCICI 2013, LES SEVES BASES D’EXECUCIÓ I LA PLANTILLA
ORGÀNICA.
El Sr. Bueno explica que es porta a aprovació el Pressupost per l’any 2013.
Com a regidor d’Economia –diu- penso que és important aquest punt perquè
aprovar el pressupost significa actualitzar i adequar els comptes a la realitat
que estem vivint. D’altra banda, tenir un pressupost prorrogat pot suposar que
hi hagi partides que quedin esgotades, que hi hagi partides que s’han
incorporat a la proposta de pressupost que quedin fora si aquest no s’aprova i,
per tant, que les necessitats que s’han previst no puguin tirar endavant.
Encara que, en general, a nivell numèric el pressupost sigui molt similar al de
l’any passat, cal dir que les prioritats de l’equip de govern es basen en tres
àmbits: l’educació, la formació i ocupació, i els serveis socials.
A nivell general, el pressupost que es porta a aprovació és de 16.935.000 euros
i d’aquests, 7.500.000 euros corresponen a despeses de personal, que inclou
alguna partida de caire social i la resta és la despesa ordinària de les diferents
àrees de l’ajuntament. Per tant, és un pressupost real que té en compte les
necessitats, que recull les prioritats que ha marcat l’equip de govern i que, amb
la previsió d’ingressos que tenim, és fàcilment assumible.
Per tant, reitero que és important la seva aprovació per tal de tirar endavant
l’ajuntament i atendre les necessitats socials que hi ha.
Tot seguit, el Sr. alcalde apunta que totes les àrees de l’ajuntament són
importants, però en aquests moments n’hi ha tres que requereixen més
recursos i una especial atenció, que són Serveis a les persones (Comunitat i
Promoció econòmica) i Educació.
La Sra. Miracle diu que, davant la realitat social que estem patint, i davant de
les necessitats de les persones i/o famílies, l’àmbit de comunitat l’hem
incrementat en conjunt en un 11.6% més de la dotació que l’any 2012, passant
d’un pressupost inicial de 618.578 euros al 2012 a una previsió per aquest
2013 de 690.813 euros.
Però concretament hem volgut fer una aposta important en les ajudes
assistencials, incrementant la seva partida en un 29% respecte a l’any passat
(amb el SAD).
Quant a les ajudes socials, s’ha incrementat un 44% més, passant dels
164.102 euros del 2012 als 236.702 del 2013.
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En aquest sentit, parlem d’ajuts socials, de Servei d’aliments, beques
menjador, ajuts de serveis de dependència i teleassistència, habitatge i
bonificacions d’IBI.
Aquest augment és degut a que cada vegada més ens arriben situacions de
manca de recursos econòmics bàsics, que generen situacions de vulnerabilitat,
de dependència, de dèficits de suport social ,emocional i/ o econòmic, de
prevenció de situacions de risc, manca de cohesió familiar, etc.
Amb aquesta dotació volem arribar a més ajuts socials d’urgència per atendre
les esmentades situacions que es fan palès en ajuts en l’ entrada d’habitatges;
ajuts de lloguer i hipoteca; per evitar talls de subministraments bàsics (aigua,
electricitat, gas...); medicaments, ortopèdia, desplaçaments, activitats de
lleure, ajuts amb material escolar i llibres, etc.
Cal dir que s’han modificat les bases d’ajuts socials per poder donar més
puntuació totes aquelles persones i/o famílies amb situació de risc econòmic,
degut a pèrdua de feina i que fa que la seva situació no els permeti cobrir les
necessitats més bàsiques.
En aquest sentit, s’estan atenent més beques de menjador i hi hagut un
augment quant a aquest servei per assegurar un àpat correcte als infants.
També s’ha pogut atendre aquest estiu a infants amb una situació de més
vulnerabilitat, mitjançant el “Programa Alimentació Infantil”(programa pilot)
amb col·laboració amb la Creu Roja i una dotació del voltant d’uns 10.000
euros. Aquest és un programa per garantir durant l’estiu una correcta
alimentació d’infants de famílies amb dificultats econòmiques severes,
mitjançant un dispositiu innovador que permetrà l’accés a aliment fresc durant
els mesos de juliol, agost i fins l’inici del curs escolar.
Per altra banda, s’està donant més suport als serveis de dependència i
teleassistència per a persones grans, degut a les retallades quant a PIA, tant
per a les persones sense tràmit obert com per les que estan en procés de
tramitació, estigui iniciat i/o atorgat, i sense recursos per atendre el cost de
SAD.
En matèria d'habitatge, dins d’aquest pressupost hi ha la dotació per pisos
d'inclusió social, arran del conveni signat amb l'Agència de l'Habitatge de
Catalunya per a la cessió de 2 pisos destinats a famílies, amb les que s'està
realitzant un pla de treball per millorar la seva situació. Cal esmentar que
ambdós pisos ja estan ocupats.
També s’han dotat 30.000 euros pel programa Lloguer segur, per poder
disposar d’uns 5 habitatges socials de propietat municipal. Això ens permetrà
donar resposta a l’actual situació de famílies amb problemes greus d’habitatge
degut a la situació econòmica que estan patint.
També hi ha una partida de 25.000 euros per a bonificacions d’IBI adreçades a
persones amb menys recursos econòmics.
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Pel que fa el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), hi ha hagut un augment de l’1
% i de 170.000 euros s’ha passat a 185.000 euros.
En definitiva, hi ha més de 421.702 euros destinats a ajudes socials.
Quant a les subvencions a les entitats socials, aquestes s’han mantingut i en
alguns casos s’han ampliat com en el cas d’AFADIS. També s’aportarà una
quantitat a l’Associació Neurològica d’uns 2.000 euros en concepte d’ajudes
socials per a usuaris del centre.
Tenim molt clar que aquesta situació de crisi no minva i cal donar resposta a la
població davant de tantes retallades, de l’augment de l’atur, davant de les
situacions de risc i vulnerabilitat. Sempre recau la pressió més forta en els
sectors de la població més dèbils i, per aquest motiu, a l'hora de treballar el
pressupost hem continuat amb la mateixa línia del pressupost del 2012.
L’atenció a aquests col·lectius més dèbils ha estat prioritària, estem treballant i
continuarem treballant per tal de que ningú pugui quedar desatès en aquests
moments d'especial dificultat. També es molt important per nosaltres poder
treballar en la prevenció per tal que les situacions de moltes famílies no arribin
a ser crítiques. Tenim molt clar que el dia a dia és molt difícil i hem d’estar
amatents a poder generar iniciatives noves, programes pilot, recursos nous...
per poder donar resposta a totes aquestes situacions tan complexes i gens
justificades.
De tota manera no podem perdre la perspectiva de que cal canviar les
estructures del sistema des del fons, perquè cadascú disposi de la seva pròpia
autonomia personal sense necessitat d’ajut.
Seguidament, intervé el Sr. Tardy per comentar que, tal com ha dit el regidor
d’Economia, les principals línies d’actuació d’aquest pressupost es corresponen
amb les línies del pressupost del 2012, en què ja es va fer un treball de síntesi
per veure en quines matèries calia incidir més.
L’objectiu de l’àrea de Promoció econòmica –diu- continua sent la de crear
eines per afavorir el desenvolupament econòmic com una forma per crear
ocupació des del món municipal. Nosaltres sabem que tenim moltes limitacions
des del món local i que gran part de les polítiques no corresponen als
ajuntaments, sinó que vénen d’altres estructures comarcals, autonòmiques,
estatals, etc. Tot i així, intentem fer allò que podem i que creiem que pot ser
positiu pel poble. Per tant, volem millorar l’entorn competitiu de les empreses
de Sant Celoni i impulsar activitats emergents.
Amb tot, s’han marcat 7 línies estratègiques:
1. La promoció de l’emprenedoria. Pensem que és important impulsar i donar
suport a l’emprenedoria a Sant Celoni com una eina de creació d’ocupació.
Intentem buscar per on podem incidir en aquesta matèria i, per aquest motiu,
en aquest pressupost hi hem dotat una partida de 10.000 euros en promoció i
suport a l’emprenedoria. En el 2012, en aquesta mateixa línia, ja us vàrem
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anunciar que obríem una partida nova per fer prospecció a les empreses. Això
vindria a ser, doncs, una continuïtat, fem una línia de prospecció i a partir
d’aquí mirem què ens demana el territori i què podem fer com a ajuntament.
Aquest any, a més, incorporem un projecte nou que és el de “Reempresa”. Ens
hem trobat amb que hi ha empreses que tanquen i comerços que baixen les
persianes, fet que és molt negatiu, sobretot en el cas del comerç. El
consumidor té la percepció de que baixa la qualitat i la quantitat de botigues, i
el consum se’n ressent. Amb aquest projecte, doncs, volem intentar que les
empreses que són rendibles i que tanquen per una manca de continuïtat trobin,
precisament, aquesta continuïtat. D’altra banda, també s’ajuda als
emprenedors interessats en obrir negocis d’aquest mateix tipus evitant que
hagin d’omplir tota la paperassa burocràtica per obrir la seva empresa. Per
tant, s’ajuda als dos sectors i s’assegura un relleu.
2. Afavorir la implantació de l’activitat econòmica. També és una continuació de
la feina que hem estat fent fins ara de simplificació administrativa, perquè
pensem que si hem d’afavorir la dinamització econòmica no només hem de fer
polítiques actives, sinó que hem d’evitar que hi hagi traves en la creació
d’empreses. Aquesta feina es va començar a fer des de l’àrea de Territori fa un
any i mig, i es continua fent, tant pel que fa l’eliminació de traves com la
legalització d’activitats.
3. La formació. Hem dit contínuament que la formació és una prioritat per
aquest equip de govern i un dels edificis emblemàtics per fomentar-la és el Sax
Sala. Nosaltres pensem que el Sax Sala no pot ser només una unió de tota la
oferta formativa que s’ha fet fins ara, sinó que hem d’aspirar a tenir una oferta
unida i ampliar-la sobretot en aquelles matèries que puguin incidir
especialment en l’ocupació. Al 2011 ja es va homologar el Sax Sala per fer
cursos de formació ocupacional, es va començar fent 2 cursos, l’any passat se’n
van fer 5 i en el pressupost de l’any passat ja es va fer la proposta de doblar el
número de cursos. En aquest sentit, en el pressupost d’aquest any passem de
61.000 euros a uns 105.000 euros, és a dir, quasi el doble per a la formació
ocupacional. Pel que fa la formació contínua, volem seguir amb la mateixa línia,
11 cursos igual que l’any passat.
També volem continuar amb la formació d’empreses i d’emprenedors, i això ho
fem comptant amb la col·laboració d’entitats i altres administracions. Hem
buscat qui fa aquest tipus de cursos fora de Sant Celoni, perquè es requereix
un personal tècnic especialitzat que no tenim a l’ajuntament. Els recursos que
hauríem d’esmerçar per impartir aquests cursos ens els ofereixen altres
administracions de forma gratuïta i, per això, no entren en el pressupost,
perquè el cost és zero. Cal dir que si ho hagués d’assumir l’ajuntament
suposaria haver de renunciar a altres projectes i/o cursos que ja estem fent. En
aquest sentit, fa aproximadament 1 any vàrem contactar amb l’escola Sant
Gervasi per entomar una de les mancances que vam detectar durant les visites
a les empreses i que és la falta de formació en matèria química a Sant Celoni i
al Baix Montseny. Es va endegar un projecte amb entrevistes a diverses
empreses, tant per part de l’escola com de l’ajuntament per elaborar un estudi
de necessitats i d’oportunitats.
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El Baix Montseny, com ja sabeu, és un segon poli industrial de Catalunya. Entre
el 60 i el 70% de la producció industrial química i farmacèutica de l’Estat es
troba a Catalunya, per tant, és un sector molt important. Aquest sector s’ha
mostrat molt ferm davant la crisi i, fins i tot, en algun cas hi ha hagut un
increment de l’ocupació. Per això, ens interessa mantenir aquest sector en el
Baix Montseny.
El maig de 2013 es va signar un conveni amb l’escola Sant Gervasi per portar a
terme un estudi més aprofundit sobre aquest tema i per poder portar cursos,
per primera vegada, de qualificació professional i cicles formatius de grau mitjà
i superior a Sant Celoni, i consolidar així una oferta formativa certificable i
permanent.
Estem treballant en el Pla estratègic i està previst fer una presentació a tots els
sectors, públics i privats, d’arreu de la comarca, la província i la Generalitat de
Catalunya.
Tot això és una mostra de que les administracions locals no perdem el temps
i,malgrat la manca de recursos i competències, intentem tenir projectes
imaginatius per millorar la dinamització en el nostre territori.
Quant als cursos d’idiomes, nosaltres, el PSC, en el programa electoral vàrem
dir que parlaríem amb la Generalitat de Catalunya per portar una antena de
l’Escola Oficial d’Idiomes a Sant Celoni, però la Generalitat no ha estat massa
receptiva en aquest aspecte. Nosaltres hem detectat que hi ha una necessitat
de fer formació en matèria d’idiomes i també hi ha una demanda en aquest
sentit. Per això, l’any passat ja es van començar a fer cursos per la certificació
oficial d’anglès, es va ampliar l’oferta amb un curs d’alemany i ara s’amplia
també amb el francès. No només s’amplien el número de cursos sinó també les
aules. Aquest és un esforç que queda reflectit en el pressupost.
Pel que fa la gastronomia, també es necessita formació i no oblidem que també
és un sector important a Sant Celoni, ara bé, som conscients de les nostres
limitacions com a ajuntament i no podem abastar-ho tot. Hem vist que hi ha
altres institucions, però, que fan aquest tipus de formació i hem vist també que
moltes de les possibilitats formatives en matèria gastronòmica no ens
pertoquen a nosaltres perquè no tenim les condicions necessàries com, per
exemple, tenir més 30.000 habitants. Per tant, aquest any, per primera
vegada, el Consell Comarcal, amb el suport dels ajuntaments, excepte
ajuntaments més grans com Mollet i Granollers, hem fet un curs d’Hosteleria i
Turisme en què Sant Celoni hi ha participat fent difusió, selecció, recerca de
pràctica, etc.
El Consell Comarcal ha fet altres cursos amb cost zero per l’ajuntament, com és
el d’agricultura ecològica i el d’auxiliar en l’elaboració d’indústria alimentària.
4. El servei municipal d’ocupació. Ens proposem la dinamització d’aquest servei
i volem que més empreses confiïn en nosaltres per poder ocupar la gent de
Sant Celoni que es trobi a l’atur. En aquest aspecte, també volem millorar
l’atenció a les persones. Al 2010 hi havia un temps d’espera de 28 dies de
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mitjana, al 2011 vàrem passar de 28 dies a 18 dies d’espera per la primera cita
i en el 2013 estem amb una mitjana de 14 dies. Hem fet una borsa de treball
pel sector químic, estem fent prospecció a les empreses a partir de la qual
anem detectant les necessitats existents i a partir d’aquí anem elaborant les
polítiques que fem. També hem col·laborat amb ETTs per trobar perfils
determinats per ocupar a gent de Sant Celoni i fem oferiments proactius a les
empreses.
5. Promoció del Turisme. Pensem que hem de donar un impuls a l’Oficina de
Turisme i que aquesta serveixi d’espai d’interrelació amb l’entorn. Per això, ens
proposem de que aquesta oficina sigui un aparador de productes del Baix
Montseny per donar a conèixer la producció de la comarca, a part de ser un lloc
d’informació. També estem treballant amb el tema de l’enllumenat perquè es
vegi la capella i el claustre des de fora, perquè així integrem l’oficina en el barri
i en el patrimoni. I continuarem amb les exposicions de petit format que vàrem
començar fa un parell d’anys per fer que la gent conegui aquesta oficina. Tot
això ens ha donat resultats positius i de juny a setembre hi ha hagut 472
visites. Ara estem treballant en un pla de senyalització que creiem que és
necessari, perquè una manca de senyalització comporta disfuncions. Hem creat
un itinerari del centre urbà i a partir de l’any vinent el volem complementar
amb informació física de tots els llocs d’interès posant en valor el patrimoni i
donant-lo a conèixer tant a la gent de Sant Celoni com a la de fora del
municipi. Aquesta és una manera de fomentar el turisme sobretot en el centre
urbà.
Hem fet una guia gastronòmica per donar a conèixer la restauració de la vila i
estem fent un esforç important amb el tema de fires. Estem en contacte amb
els comerciants perquè pensem que la millor actitud és fer activitats per
dinamitzar el comerç en lloc de quedar-nos amb els braços plegats davant la
crisi econòmica. A partir d’aquesta iniciativa s’ha creat la fira d’en Loni, una
mostra de serveis i activitats, amb més de 70 expositors, que va tenir una molt
bona acollida tant per part dels comerciants com de la ciutadana. Amb un
format innovador, vàrem intentar trencar amb el tipus de fira que s’havia fet
fins ara i aprofitar les places per fer un aparador amb petits pavellons a cel
obert ubicats a 4 places de la vila.
Quant a l’hosteleria, l’any 2011 es va iniciar la “Tardor gastronòmica”, al 2012
es va tornar a fer i al 2013 es tornarà a repetir, perquè suposa un suport i una
dinamització del sector de la gastronomia, amb una molt bona participació i
impressió per part dels restaurants. Aquest any hi ha hagut molta implicació
per part d’aquest sector i en el mes de setembre ens explicaran quines són les
seves propostes.
6. Promoció del comerç. En el pressupost s’ha previst una ampliació de la
partida en 8.000 euros per suport a iniciatives comercials col·lectives, perquè
pensem que aquest tipus d’iniciatives augmenten l’activitat i promouen un
ambient favorable per les compres. Incorporem també el mercat municipal
perquè moltes vegades ha quedat en segon terme. Cal invertir, doncs, en el
mercat municipal i en la gent que hi treballa i en forma part. En aquest sentit,

14

estem redactant un nou reglament i hi haurà un pla d’inversions per posar-lo al
dia en matèries tan sensibles com és la seguretat.
7. Col·laboració amb altres institucions. Al 2011 vàrem anunciar que estàvem
en contacte amb la Cambra de comerç per intentar col·laborar, portar serveis a
Sant Celoni que no hi eren i afavorir a les empreses de manera indirecta. Al
maig del 2012, vam anunciar l’obertura de l’oficina i ara comptem amb una
antena de la Cambra de Comerç. Pensem que és un pas important, sobretot
per la cambra, perquè al mateix temps que s’obria l’oficina a Sant Celoni, la
Cambra tenia obert un expedient de regulació d’ocupació arran del qual es va
acomiadar a la meitat de la plantilla i, tot i així van obrir una antena a Sant
Celoni destinant-hi un tècnic. Això ho volem consolidar i ampliar perquè no
només ens aporta serveis sinó també formació. Gràcies a aquest nou servei, les
empreses de Sant Celoni i la comarca han pogut tramitar a Sant Celoni una
trentena de certificats d’origen, una desena de certificats digitals, pòlisses etc.
Lligat a tot això, hi ha el treball que estem fent amb l’UPIC, la Unió de Polígons
Industrials de Catalunya. Nosaltres no podem abastar-ho tot i per això vàrem
contactar amb l’UPIC per fer un pla de millora i dinamització del polígon Molí de
les Planes. Es tracta d’una petita iniciativa que després volem ampliar a tot el
sector. Volem definir problemes, actuar i aplicar mesures consensuades amb
aquest sector. Per exemple, si hem de fer difusió de terrenys buits a Sant
Celoni perquè s’hi instal·lin noves indústries, tant hi està interessat
l’ajuntament com els propietaris dels terrenys. Per tant, en aquest sentit, hi
hem de jugar tots, i aquesta és l’aposta que tenim.
A continuació, la Sra. de la Encarnación exposa que, reforçar i ampliar l’àmbit
d’educació i formació continua sent una prioritat de l’equip de govern i de la
seva gestió. Per aquest motiu –diu-, i en contra de la tendència d’altres
administracions, la proposta de pressupost que avui portem a ple suposa, en
l’àmbit d’educació, passar d’un pressupost aprovat pel 2012 de 357.000 euros
a un pressupost de 415.000 euros pel 2013. Aquest augment dels recursos
destinats a educació ens permeten principalment:
-

-

Assumir el què han deixat d’aportar la resta d’administracions, tant el
departament d’Ensenyament del govern de la Generalitat de Catalunya,
com el Ministerio de Educación (Govern central)
Ampliar els ajuts en tot l’àmbit educatiu i l’oferta formativa

Per garantir la cohesió social i millorar l’èxit acadèmic, es treballarà per
reforçar encara més tots els projectes relacionats amb el Pla Educatiu d’Entorn.
Cal considerar que es manté el conveni de col·laboració amb el departament
d’Ensenyament, però sense finançament. És a dir, la Generalitat no aporta ni
un euro i és l’ajuntament qui assumeix íntegrament el cost de tots els
projectes. En relació amb el Pla Educatiu d’Entorn, hem augmentat la quantitat
econòmica i hem passat de destinar 46.000 euros, en el curs 2011-2012, a
60.000 euros en el curs que ara acaba. Hem assumit el què han deixat
d’aportar el departament d’Ensenyament i el Ministerio, i així hem pogut
garantir que es continuïn fent els tallers d’estudi assistit a totes les escoles del
municipi i a l’Institut, que ara són finançats íntegrament per l’ajuntament.
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Així mateix, i per evitar l’exclusió social, es continuaran reforçant tots els
projectes i serveis per els joves que no acreditin l’ESO. Des de fa un parell de
cursos s’està treballant en un projecte compartit amb els centres educatius i
els serveis municipals que té per objectiu millorar l’orientació d’aquests joves i
potenciar els recursos que facilitin el seu seguiment. Pel curs vinent es planteja
incidir en els criteris d’admissió al PQPI, reduir les taxes d’accés a la preparació
de les proves per accedir a grau mitjà i grau superior. També hi ha hagut
reforç tutorial i coordinat a l’Escola d’Adults, així com la possibilitat d’obtenir el
graduat d’Educació Secundària amb avaluació continuada.
S’amplia l’oferta formativa de l’Escola d’Adults i es millora el treball de
coordinació i amb xarxa entre els àmbits de formació i ocupació. S’amplia
també l’oferta d’idiomes amb un nou curs d’alemany, d’anglès i francès. S’ha
establert una nova estructura organitzativa al Sax Sala i la coordinació
d’Educació és la referent de tot el bloc de formació que s’imparteix en aquest
equipament, tant dels cursos que depenen organitzativament de l’àrea de
Cultura com dels que depenen de l’àrea de Promoció econòmica.
S’amplien les bonificacions i els ajuts socials amb un treball coordinat amb
l’àrea de Serveis a les persones i amb els centres educatius. Hem ampliat el
nombre d’infants atesos en el projecte Xarxa; en el curs 2011-2012 hi
destinàvem 8.800 euros per 63 alumnes i en el curs 2012-2013 la quantitat
despesada és de 15.500 euros, amb els qual s’han pogut atendre 82 alumnes.
La tendència és mantenir i fins i tot augmentar el nombre pel curs vinent. El
projecte alhora també s’amplia amb la cobertura d’edat, arribant als joves de
fins a 18 anys.
Hem triplicat els diners destinats a ajuts per a activitats d’estiu i d’aquesta
manera hem aconseguit acollir un 40% més d’infants becats per aquestes
activitats.
S’ha obert una nova línia d’ajuts pels ensenyaments de post-obligatòria; ajuts
per a llibres de Batxillerat, de cicles formatius i ajuts per a materials i dossiers
en el PQPI, i també a l’Escola d’Adults. En aquest darrer cas, ens havíem trobat
que hi havia persones que tenien una beca per pagar la matrícula de l’Escola
d’Adults, però no podien fer-se càrrec de la despesa necessària pel material del
curs. S’amplia també el pressupost de socialització de llibres de text i s’ha
doblat la quantitat.
També hi ha una nova línia d’ajuts. S’ha signat un conveni amb les escoles del
municipi, perquè ens havien traslladat que cada vegada més es donaven casos
d’alumnes que no podien participar en les sortides culturals perquè els pares
no podien assumir-ne la despesa. Un nen que no fa una sortida cultural no és
només un infant que es queda sense veure un museu, sinó que és un nen que
queda exclòs o discriminat. En aquest sentit, s’ha obert una nova partida de
10.000 euros i seran l’escola qui decidirà els infants que han de rebre aquesta
ajuda.
També amb col·laboració amb els Serveis socials, hem detectat més
necessitats de places per a nens amb necessitats educatives especials, de 0 a
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3 anys, i per aquest motiu hem doblat el nombre de places de NEET i
augmentarem els ajuts socials destinats a aquest col·lectiu.
Continuem treballant de manera molt rigorosa en l’anàlisi de costos i en el
finançament dels diferents serveis municipals, Escola bressol, Escola de música
i teatre, i Escola d’Adults. En el cas del Centre Municipal d’Expressió, s’ha fet
un ajust de jornades i per tant del cost de licitació de la gestió, i això es
reflecteix en el pressupost. Ja s’ha consensuat amb l’empresa que gestiona el
servei dos ajustos de jornada que han suposat un estalvi de 60.000 euros. Pel
curs vinent es vol continuar aquest treball amb l’anàlisi de la organització
interna del servei, amb el propòsit de reduir encara més la despesa. D’aquesta
manera passaríem d’un pressupost executat el 2012 de 380.000 euros a una
proposta pel 2013 de 363.000 euros.
S’ha fet una revisió del serveis de l’Escola bressol amb la voluntat de no
incrementar costos de personal, però plantejant algunes millores laborals.
Teníem la demanda de les treballadores de l’escola de poder disposar d’un
percentatge més ampli d’hores no lectives per fer tutories, comissions de
treball, preparació de laboratoris, etc, que s’ha pogut atendre.
Pel que fa l’Escola d’Adults es preveu que la Diputació de Barcelona es faci
càrrec del finançament, en part, del curs d’accés a Grau mitjà i també de Grau
superior.
Com a municipi nosaltres mantenim l’aposta ferma i decidida per garantir
l’accés a l’educació de tota la ciutadania del municipi, en totes les franges
d’edat. Per això, assumim tot el què ha deixat d’aportar el departament
d’Ensenyament en el finançament de l’Escola bressol. També considerem que
l’accés a la cultura és un dret i, per aquest motiu, volem garantir el
funcionament del Centre Municipal d’Expressió.
Quant a l’Escola bressol i l’Escola de música faré un breu resum de l’aportació
que feia la Generalitat de Catalunya i la disminució progressiva que hem
sofert. Pel que fa l’Escola bressol, pel curs 2009-2010, l’aportació del
departament d’Ensenyament per alumne era de 1.800 euros; en el curs 20102011, la quantitat va passar a ser de 1.600 euros; en el curs 2011-2012,
1.300 euros i pel el curs actual encara no sabem quina serà l’aportació del
Departament. En el cas de l’Escola de música, en el curs 2009-2010,
l’aportació era de 600 euros per alumnes; en el curs 2010-2011, 460 euros; en
el curs 2011-2012, 230 euros i pel curs que està acabant tenim la incertesa de
quina serà l’aportació que rebrem.
En referència a la pregunta que ha fet el grup municipal de CIU, de per què
servia l’estalvi que es feia amb la nostra gestió, jo diria que moltes vegades
serveix per aquestes coses, per tenir una bossa. No hem d’oblidar que ja hem
aprovat unes taxes d’Escola bressol i d’Escola de música sense saber quin serà
el finançament que rebrem del departament d’Ensenyament.
Hem de posar també de manifest els diners que hem hagut d’assumir com
ajuntament davant de l’incompliment de la Generalitat de Catalunya pel que fa
la construcció del nou edifici de l’escola Soler de Vilardell. Hem hagut de
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despesar 35.000 euros en actuacions preparatòries per la instal·lació del mòdul
i en la modificació de l’aula de l’edifici del Puigdollers per adequar-lo com a
lavabo nou pels alumnes. També hem despesat 60.000 euros en l’adequació del
carrer del Grup Escolar i en les voreres per garantir la seguretat dels alumnes,
perquè els alumnes de l’escola Soler de Vilardell, el curs vinent, cada vegada
que hagin d’anar al menjador escolar hauran de sortir i creuar el carrer. Per
això ha estat necessari adoptar les mesures de seguretat pertinents.
Considerem que hem de garantir el compliment del projecte de planificació
educativa, incidint especialment en la visió estratègica i en la racionalització
d’equipaments. Per aquest motiu, hem ofert al departament d’Ensenyament
1.500.000 euros per la construcció de la nova escola Soler de Vilardell i d’un
edifici de Formació Professional Ocupacional, que doni resposta a les actuals
necessitats d’espai de l’F.P. En aquest darrer cas, estem parlant de dignificar
els alumnes que ja tenim fent Formació Professional en espais que, al meu
entendre, no són dignes i que no compleixen les normes bàsiques de seguretat,
fet que és sabut pel departament d’Ensenyament. Aquest nou edifici ha de
permetre l’ampliació de l’oferta de Formació Professional i Ocupacional, i també
podrà servir d’espai de formació continuada per a les empreses de la zona.
Estem convençuts que no hi ha millor inversió per aconseguir un municipi
cohesionat que destinar recursos per garantir el benestar de la nostra
ciutadania i això implica necessàriament invertir en educació. Per aquest motiu,
fem una aposta ferma i decidida per dotar Sant Celoni i La Batllòria, i també a
tot el Baix Montseny, de tots els equipaments educatius necessaris.
El Sr. alcalde apunta que s’han comentat les línies estratègiques del pressupost
i les àrees en què es produeix un augment pel que fa l’aportació econòmica
respecte de l’any passat. L’any 2012 –diu- vàrem aprovar el pressupost en què
vam recollir l’opinió dels diferents grups, especialment en aquest cas de la CUP
i vàrem coincidir amb les línies mestres i prioritàries.
En les reunions que hem mantingut aquests darrers dies, sobretot amb la CUP i
ICV, també s’ha recollit el tema dels plans d’ocupació. Sabem que els plans
d’ocupació són eines que abans els ajuntaments no utilitzaven, perquè ja
venien gestionats des de Madrid i des del SOC, des d’on es traslladaven als
ajuntaments. L’any passat no n’hi va haver cap de pla d’ocupació, ni cap recurs
econòmic per fer aquest tipus de contractacions. Per això, en aquest
pressupost, dins de les nostres possibilitats, s’ha dotat una partida amb 70.000
euros per poder fer alguna cosa amb aquest gran col·lectiu de persones
aturades i amb situacions a vegades dramàtiques, que contribuirà d’alguna
manera com a mesura de cohesió dins els nostre municipi. Estem amatents i a
l’espera de que altres administracions també treguin plans d’ocupació, que
serien d’ajuda. Sabem que en el pacte del pressupost d’aquest any, que es va
fer per aprovar el pressupost de la Diputació de Barcelona, hi ha una partida
destinada a plans d’ocupació dels ajuntaments, però encara és d’hora per
saber-ne la quantitat i si es tirarà endavant. Restem a l’espera i demanarem
que la Diputació de Barcelona impulsi aquests plans, perquè la partida ja està
reservada,que complementarien el nostre objectiu d’apaivagar, d’alguna
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manera, almenys les situacions més greus dins del col·lectiu de persones
aturades.
Per tant, entenem que és un pressupost positiu, és una eina necessària i, com
s’ha comentat, segurament el tancament del pressupost aquest any, en què
continuarem amb les mesures d’estalvi, de reajustament de tasques i
optimització de recursos de les diverses àrees, serà més ajustat. Tot i així, ens
veiem capaços i amb la necessitat de complementar les partides necessàries,
tal com han explicat els regidors, inclosa aquesta partida de 70.000 euros per a
plans d’ocupació.
A continuació, el Sr. Masferrer diu que, des de que la CUP té representació en
el Consistori, aquesta és la vegada en què més ens ha costat prendre la
decisió, principalment perquè un cop valorats els punts forts i els febles ens ha
costat decidir si el vot havia de ser que Sí o que No. Els punts forts que
valorem des de la CUP és el recolzament a totes les despeses de Serveis
Socials, les despeses en serveis educatius i la contenció en la despesa
administrativa general, fet que valorem positivament. Pel que fa els punts
febles, tal com ja hem traslladat a l’equip de govern en les reunions pertinents,
recalquem la manca de valentia en transformacions reals i estructurals, com
per exemple el sistema de gestió de recollida de residus, en què nosaltres
proposem des de fa temps el servei “porta a porta” i l’equip de govern no ha
treballat suficientment per tirar-lo endavant. També destaquem com a punt
feble de caràcter estructural el tema del POUM. Ja fa anys que estem parlant
d’iniciar els treballs del POUM, que és un tema important per Sant Celoni i La
Batllòria, i que ja fa molt temps que està aturat. El tercer punt feble que
destaquem és la poca valentia en tirar endavant la municipalització de serveis,
que en alguns casos suposaria disposar d’un servei més econòmic, tot
mantenint la qualitat actual o fins i tot millorant-la.
Davant d’aquest escenari no ens sentim còmodes votant que no, perquè es
tracta d’un pressupost bastant social, però tampoc ens sentim còmodes votant
que sí per la manca de valentia de l’equip de govern en aspectes que per
nosaltres són molt importants.
Per això, i perquè tampoc ens agrada l’opció de l’abstenció, donarem un vot
positiu i un altre de negatiu. Ho fem com una mostra de recolzament, però
sense donar un xec en blanc. De fet, en el darrer pressupost vàrem donar dos
vots afirmatius, però en l’actual pressupost un vot és afirmatiu i l’altre negatiu,
i si la tendència no canvia i l’equip de govern no fa un pas endavant, la propera
vegada el pressupost tindrà dos vots negatius.
També volem dir que, estudiant el pressupost i les partides, hem constatat que
hi ha algunes partides que estan inflades, sobretot a nivell educatiu i social, i
pensem que a final d’any, si no es canvia molt el model de beques, d’ajuts i els
requisits per accedir-hi, pot ser que en algun cas no es pugui gastar tota la
quantitat pressupostada. No demanem que desinfleu aquestes partides, sinó
que canvieu els criteris d’accés perquè els diners puguin arribar a qui més ho
necessiti. Hi estarem a sobre perquè això es faci.
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Finalment, volem apuntar que tota aquesta contenció en despesa i en
inversions esperem que no s’estronqui per les conteses electorals i que no
estigueu fent un raconet de cara a les eleccions per poder-vos fer fotos i tallar
cintes.
El Sr. alcalde comenta que, d’entrada, sobta aquest doble vot, però és una
decisió de la CUP i entenem –diu- alguna de les vostres recances.
Nosaltres com a equip de govern tenim el compromís, abans de final d’any, de
posar sobre la taula el tema de la gestió de residus per parlar-ne amb tots els
grups polítics.
Quant al tema del POUM, s’han encarregat tres estudis, el darrer d’ells està
previst que es presenti el setembre i llavors ens podrem asseure per comentar,
valorar i discutir aquestes estudis també entre tots plegats.
Pel que fa la municipalització de serveis, tot i que compartim que algun servei
de l’ajuntament seria més econòmic amb una gestió directa oferint el mateix o
un millor servei, hi ha un seguit de lleis que han sortit en aquests darrers
temps que ens impossibiliten fer segons quins passos. De tota manera, quan
sigui possible segur que ho podrem tirar endavant amb algun dels serveis que
ofereix l’ajuntament.
La Sra. Montes apunta que aquest pressupost és molt continuista respecte l’any
anterior. La nostra proposta forta –diu- era apostar per la gestió del servei de
recollida de residus “porta a porta” o algun altre model més ecològic que
l’actual, començant almenys pels propers dos anys, perquè, tal com ho veiem,
això quedarà per la propera legislatura. Ara es podria començar a fer els
primers passos de preparació, d’informació, etc i no esperar 2 anys més per
adoptar un model que pensem que és el futur pels municipis.
Hi ha una altre tema molt important pel nostre grup polític que és la C-35, un
punt molt feble dins del municipi. No hi ha cap previsió de millora, tot i que se
n’havia parlat en alguna ocasió.
Pel que fa les línies estratègiques en matèria d’educació, serveis socials i
cultura hi estem totalment d’acord. Malgrat això, tot i que pensem que el
pressupost és una eina de treball necessària, el vot d’ICV és l’abstenció pels
motius abans exposats.
Seguidament, el Sr. alcalde comenta que l’adopció del model “porta a porta”
pel que fa la recollida de residus sembla complex a curt termini, però és cert
que cal posar les bases per anar avançant. Per això –diu- ens hem proposat
posar sobre la taula, abans de final d’any, els estudis que hi hagi per anar
avançant i intentar entre tots els grups pactar un recorregut. Cal tenir en
compte que aquest canvi de model de recollida suposa implicar-hi tota la
població i canviar determinats costums.
Pel que fa el tema de la C-35, no està aturat, sinó que properament rebrem els
dos projectes de millora de la zona de davant de les Illes Belles i del Molí de les
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Planes. També s’està elaborant l’avantprojecte de la futura rotonda davant del
parc de bombers. El departament de Carreteres de la Generalitat, doncs, hi
està treballant i nosaltres continuarem pressionant perquè s’agilitzi al màxim.
Aquestes actuacions suposaran una millora pel que fa l’accessibilitat al barri de
les Illes Belles i al polígon Molí de les Planes. Quan aquests projectes estiguin
aprovats, vetllarem perquè s’incloguin en el pressupost de la Generalitat de
Catalunya, perquè econòmicament són força assumibles. Properament us
donarem més informació del projecte de la rotonda que està en fase de disseny
per part del departament de Carreteres de la Generalitat.
Intervé el Sr. Garcia per manifestar el vot negatiu del grup de CIU, bàsicament
perquè no hi ha cap novetat en el pressupost, les línies que es segueixen són
les que ja es van engegar l’any passat. A més –diu- l’any passat vàrem estar 6
mesos parlant de moltes coses i després la negociació del pressupost va acabar
amb un pacte amb la CUP, excloent una mica a la resta de grups. En aquest
sentit, inicialment votarem que NO, també perquè encara que a l’alcalde no li
agradi donar-me la raó, ha acabat reconeixent que l’ajuntament s’ha estalviat
800.000 euros. Per fer una escola, per exemple, si hagués tingut en compte el
romanent de Tresoreria disponible quasi s’hagués pogut pagar sense necessitat
de fer retallades.
Per tant, votarem que no perquè veiem que aquest pressupost és una eina que
no serveix per dir-nos en què es gastaran els diners; s’anuncia una llista
d’actuacions i conceptes amb imports al costat, però tots sabem que d’aquí a
finals d’any l’execució serà la que serà. Per això, considerem que no té cap
sentit votar que sí a un pressupost que no sabem si s’executarà.
Torna a passar el mateix que passava amb el pressupost de l’any passat, no hi
estan reflectides les nostres preocupacions. Per nosaltres el POUM, i aquí
coincidim amb la CUP, és una eina molt important per aprofitar uns anys difícils
i per planificar de quina manera volem sortir de la situació actual.
Quant a la promoció econòmica, nosaltres teníem la idea de “Bosc, cuina i
Patrimoni; el Museu del bosc en aquest pressupost no apareix enlloc, en la part
de cuina tampoc s’ha fet res per part de l’ajuntament i pel que fa el patrimoni
veiem que la degradació és evident.
També coincidim amb la CUP en la percepció de que probablement estem fent
una bossa per poder fer celebracions en el darrer any, quan l’única cosa que
hem fet és no esmerçar els diners amb el que cal.
Per nosaltres, les polítiques socials, i ja ho vàrem fer palès durant el període de
converses de l’any passat, són prioritàries i per això us vam donar suport en
tots aquests temes. El que sí que és veritat és que tot això són conseqüències
d’una situació econòmica dolenta, però sobretot de que la gent no té feina i des
de l’ajuntament es fan moltes accions, però a vegades no queda clar si això és
fer feina o fer soroll, perquè els resultats són els que són. L’única cosa que sí
que agraïm és que l’equip de govern s’ha fixat en què hi ha moltes persianes
baixades i que la situació comença a ser preocupant.
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També volem recordar que d’aquests 800.000 euros, pràcticament 700.000
euros han estat resultat d’una pujada brutal de l’IBI i ja veurem què
continuarem fent amb aquests imports.
Si el pressupost fos una eina per explicar-nos exactament en què gastarà
diners l’ajuntament, podríem intentar entendre quin és el raonament que hi ha
al darrera, però veiem que és una eina arbitrària que només serveix per dir
quins són els topalls amb els quals compta la despesa de l’ajuntament i això fa
que perdi el valor que té una eina d’aquest tipus.
És evident que, amb un pressupost que no presenta cap novetat i tots hem vist
quina era la situació de Sant Celoni fa un any i la que té actualment, entenem
que fa falta alguna cosa més que seguir pel mateix camí que fins el moment no
ha donat massa bon resultat.
El Sr. alcalde comenta que li estranya l’argumentari del grup de Convergència i
Unió. Heu parlat de retallades –diu- però nosaltres hem fet estalvi, no
retallades i això és posar-se a la boca unes paraules totalment inexactes.
El regidor ha explicat què s’està fent, per exemple, amb el tema de
gastronomia. S’han establert contactes amb els restauradors per impulsar
activitats, però no ha de ser només l’ajuntament qui es bellugui, sinó que hi ha
d’haver la complicitat dels restauradors, de les empreses, dels emprenedors,
etc.
Has parlat de degradació de patrimoni, què passa ? Que estan caient els edificis
patrimonials del municipi? Aquestes són paraules molt gruixudes.
Pel que fa l’augment de l’IBI, aquest any l’import ha quedat congelat i la idea
és continuar així de cara l’any vinent, de manera que l’augment que es va
produir l’any 2012 vagi quedant diluït amb el temps. No oblidem, però, que
abaixar impostos moltes vegades implica fer retallades, governi qui governi. No
fa massa temps que en moltes botigues de Sant Celoni hi havia cartells de
rebuig a l’impost de successions i què ens ha portat tot això ? Ens ha portat a
haver de retallar d’una manera dràstica en beques d’educació, sanitat, etc. Per
tant, cal mesurar les paraules que diem perquè a vegades són contradictòries
amb la realitat que vivim i és que es necessiten diners per cohesionar i millorar
la situació del nostre municipi en moments d’especial dificultat.
S’ha esmentat el tema de les persianes baixades de comerços i activitats.
L’informe de la Cambra de Comerç del 2012, per desgràcia, parla de municipis
de la nostra mateixa comarca que tenen una situació molt pitjor que la nostra.
Us passaré la quantitat d’activitats que hi ha al nostre municipi, algunes han
millorat la seva situació i se n’han instal·lat de noves, amb una quantitat molt
similar a la del 2012. Això demostra que hi ha gent emprenedora, que hi ha
persones que han pogut actualitzar les seves activitats per poder créixer i s’han
pogut desencallar alguns temes relacionats amb tràmits administratius.
No estem satisfets del tot perquè la crisi es nota, segurament hi ha altres
administracions que podrien o haurien de fer més del que fan i, en canvi,
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passen tota la responsabilitat i la càrrega als ajuntaments que fem el que
podem.
Les dades són les que són i no les podem obviar, però pel que fa les activitats
econòmiques del nostre municipi, les dades no són tan dolentes, tot i que hagi
una disminució del consum. No hem de ser, per tant, tan pessimistes i hem de
continuar donant suport als emprenedors, tal com estem fent.
Per tant, lamentem aquest vot negatiu tenint en compte l’esforç que s’ha fet i
s’està fent per posar recursos i inventiva, així com l’esforç que també s’està
fent des de les diferents àrees de l’ajuntament per tal de mesurar la despesa i
tenir recursos per tot allò que és més urgent i necessari.
Tot seguit, intervé el Sr. Masferrer per apuntar que, pel que fa el tema del
sistema de recollida de residus “porta a porta”, s’ha agafat el compromís de
dir-ne alguna cosa abans de final d’any, però aquest mateix compromís –diu- el
vàreu adquirir fa una any i encara no s’ha fet res. Pel que fa el POUM, has dit
que el setembre tindríem els tres primers informes, però ja es va fer una
calendarització del POUM i segur que si la revisem veurem que anem amb una
mica de retard.
En relació amb la municipalització de serveis, sabem que hi ha temes legals
difícils, però, tal com s’ha fet amb els plans d’ocupació, si cal es busquen
escletxes i amb una mica de valentia es tira endavant. Per tant, demanem que
es faci el mateix amb altres temes.
Finalment, volem donar suport a les reivindicacions d’ICV quant a la millora de
la C-35 i recordar que dins del romanent afectat tenim 300.000 euros
provinents del conveni amb Derivados Forestales per millorar la mobilitat del
municipi de Sant Celoni. Per tant, hi ha diners per tirar endavant i si la
Generalitat de Catalunya o la Diputació de Barcelona no es fan càrrec de tota la
despesa, nosaltres la podrem assumir.
Pren la paraula la Sra. Costa per refermar el posicionament del grup de
Convergència i Unió i per respondre al què l’alcalde ha dit. L’aprovació del
pressupost –diu- és, segurament, un dels punts més importants de l’any i per
nosaltres és molt seriós. Nosaltres tenim motius per no creure’ns el que avui
ens esteu posant sobre la taula, d’entrada per les formes. Fa aproximadament
15 dies es va preguntar al Sr. alcalde si hi havia la intenció de presentar un
pressupost i ens va contestar que, de moment, no hi havia cap intenció de
posar res del pressupost sobre la taula.
Vàrem rebre la convocatòria d’una Comissió informativa per sorpresa, vam
venir a consultar l’expedient del pressupost però aquest no hi era, dos dies més
tard del dia en què havia d’estar a disposició de tots els grups. Per tant,
aquesta manera de fer és el primer motiu pel qual no ens creiem el pressupost
que es presenta. També, i això ja ho hem anat dient, perquè el percentatge del
que es pressuposta i el que després s’executa deixa molt que desitjar, hi ha
diferències molt importants i nosaltres no podem donar confiança a un
pressupost que té poc a veure amb el que s’acaba executant. Per exemple, s’ha
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comentat el tema de Comunitat, un tema important i que sempre s’ha cuidat,
però, en tot cas, les dades que són més precises són les del Servei d’Atenció
Domiciliària en què dels 170.000 euros pressupostats el 2012 se’n van executar
només 127.000 euros. Per tant, no parlem del que hem pressupostat perquè,
en aquest cas, del que es va pressupostar al que es va executar hi ha una
diferència de quasi 50.000 euros. No podeu donar un percentatge del que
augmenteu a nivell social i del que acordeu amb la CUP dient que apugeu un
x% en despeses socials, quan després a l’execució hi ha una diferència tan
gran. Per tant, és irreal i fals el que es diu que s’apuja perquè al final la
quantitat executada és menor a la pressupostada.
Això mateix passa amb el tema de l’Educació. La regidora en la seva exposició
ha parlat a vegades del que s’havia pressupostat i altres vegades del que
s’havia executat, depenent de la xifra que li ha interessat més, però, en tot
cas, la quantitat executada és de 357.000 euros i no pas la xifra que ha donat
ella pel que fa el total de l’Educació. Per exemple, en ajuts de llibres es van
pressupostar 33.000 euros i se’n van executar 31.000. Per tant, malgrat que la
diferència és petita en aquest cas, no és real dir que es van executar 33.600
euros. Quant a l’Escola bressol, dels 78.000 euros pressupostats en vam
executar 47.000 euros.
Tampoc ens ho creiem perquè hi va haver un acord amb la CUP, per exemple,
amb el tema de recollida de residus, tal com ja s’ha dit, i s’ha anat dient ja ho
farem, però de moment no s’ha fet res.
També cal esmentar el tema de la Promoció econòmica. L’import executat l’any
passat és de 106.000 euros, un 0,7% de l’import pressupost, però no ens ho
acabem de creure. Sort que tenim el Sax Sala, que dóna molt de si i que tots
estem utilitzant d’una manera molt digna, però destinar un 0,7% en promoció
econòmica jo no diria que és una prioritat de l’equip de govern. Nosaltres,
durant la legislatura en què vàrem tenir la responsabilitat del govern, vàrem
obrir l’Oficina de Turisme, vàrem desenvolupar el terme “Bosc, cuina i
patrimoni” com a revulsiu social i econòmic del Baix Montseny; també l’energia
verda, la formació, el comerç i la indústria per ubicar Sant Celoni al país. I tal
com ha dit el regidor Josep M. Garcia no hi veiem massa res de tot això en
aquest pressupost.
En tot cas, no sabem quin és l’horitzó més enllà de posar aquesta xarxa de
benestar social amb què tots hi estem d’acord. Com ja he dit, el que s’executa
té molt poc a veure amb el que es pressuposta i amb el que es presumeix de
fer en un dia com avui en què aprovem el Pressupost.
Aquesta és la justificació del vot negatiu del grup de CIU i volem afegir que,
fent referència als acords que preneu amb altres grups politics de cara a aquest
pressupost, no sabem si en la reflexió que feu de l’execució que es du a terme
esteu satisfets o no, però per nosaltres deixa molt que desitjar.
A continuació, intervé la Sra. de la Encarnación per dir que, en primer lloc,
sobta la manca de voluntat de diàleg del grup de Convergència i Unió. La
primer proposta de pressupost –diu- la teniu des del dia 21 de març. Jo vull
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agrair a la resta de grups, a ICV i a la CUP, el diàleg que hem pogut tenir amb
ells; en algunes coses hem coincidit i en altres no, però el diàleg hi ha sigut.
Amb vosaltres no hi ha hagut cap mena de diàleg des que us vàrem presentar
la primera proposta de pressupost. Sí que és cert que a les comissions
informatives el Sr. Deulofeu va manifestar que no havia pogut consultar tot
l’expedient, perquè per algun problema faltava una part de la informació que
havia d’estar disponible, però, en tot cas, no hi va haver en cap moment cap
mala fe per part de ningú. Jo li vaig dir que si volia fer qualsevol consulta o fer
una reunió per obtenir tota la informació que en el seu moment no havia pogut
consultar, es podia fer, però ni jo ni cap dels meus companys ha rebut cap
trucada al respecte. És a dir, no feu consultes ni teniu voluntat de diàleg. Amb
la resta de grups parlem, dialoguem i arribem a acords o no, però amb
vosaltres aquesta comunicació és inexistent.
Jo m’he ofert per parlar del pressupost d’Educació amb el grup de CIU, però a
hores d’ara encara esperem que algú vingui a l’àrea de Cultura-Educació per
conèixer l’estat d’execució del Pressupost. Si voleu parlem de totes les partides
del pressupost d’Educació, però també parlem del capítol 1, no només del
capítol 2. Els diners que nosaltres hem posat en el Pla Educatiu d’Entorn estan
al capítol 1, perquè abans hi havia finançament del departament
d’Ensenyament i del Ministerio. Aquests diners arribaven a les escoles,
nosaltres contractàvem i després, mitjançant un conveni que es signava amb
les escoles, ens retornaven aquests diners a l’ajuntament, però aquests diners
ja no existeixen i tota aquesta despesa surt del capítol 1. També hem reforçat
docents a l’Escola d’adults i això també es despesa del capítol 1. Quant a
l’Escola bressol, la depesa d’execució ha baixat pel servei de càtering, perquè hi
ha menys infants que es queden a dinar a l’escola i perquè es fa racionalització
de la despesa pel que fa el material fungible. Nosaltres, però, no hem fet cap
retallada de personal ni hem augmentat les quotes de l’Escola. A més, pel que
fa les ajudes que abans es donaven a totes les famílies amb infants
escolaritzats en escoles bressol privades, ara les podem donar a les famílies
que realment ho necessiten i podem doblar la quantitat de places de
necessitats educatives especials, així com crear ajuts socials per a infants de 0
a 3 anys.
Per tant, quan vulgueu i de veritat us interessi el detall del pressupost
d’Educació en parlem les hores que faci falta.
La Sra. Costa pregunta - si ens estalviem el càtering, per què hem tornat a
augmentar el pressupost?
La Sra. de la Encarnación respon que, entre altres coses, perquè no sabem què
farà el departament d’Ensenyament amb els tema de les escoles bressol
privades. Hem acabat un curs amb unes taxes aprovades i encara no sabem
què passarà, però nosaltres ens creiem el tema de l’educació.
El Sr. alcalde aclareix que el pressupost és una eina, però no és una eina
matemàtica, sinó voldria dir que els economistes s’equivoquen amb totes les
previsions del país, del món, etc. I malament anirien si els economistes sempre
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marquessin la línia dels pressupostos, perquè és una línia política, cal tenir-ho
clar.
Quant a les ajudes, recordem que el pressupost del 2012 no va ser plenament
operatiu fins el mes de setembre, hi ha sobrants però no perquè s’hagi retallat
res, sinó perquè no es van complir les expectatives per manca de temps.
Aquest any, per exemple, el pressupost inicial del 2013, si avui s’aprova, és de
236.000 euros, l’inicial del 2012 (amb ajudes) eren 164.000 euros, però dels
236.000 fins el mes de juny en tenim gastats 103.000 euros, pràcticament el
50%. Per tant, també cal tenir-ho en compte, perquè potser hi haurà partides
en què hi faltaran diners, però en conjunt tenim aquesta partida gran que és la
previsió del pressupost. Si amb bonificacions de l’IBI no s’arriba a 25.500 euros
(tots vàrem aprovar-ne les bases) i són 15.500 euros, per exemple, ens
sobraran 10.000 euros que podrem destinar a alguna altra partida.
Com ja s’ha comentat, hem acabat el curs de l’Escola de música i de l’Escola
bressol i encara no sabem si arribarà la subvenció amb la que comptàvem, i en
cas de que no arribi ho haurem de complementar nosaltres per ajustar les
partides.
Pel que fa el tema d’activitats que abans ja he comentat, l’any 2010 hi va haver
31 activitats noves, l’any 2011, 53, el 2012, 46 i aquest any, fins a 30 de juny,
41. És a dir, els números reflecteixen que hi ha gent que té ganes de tirar
endavant projectes i activitats.
La regidora ja ho ha dit, agraïm el diàleg que hem tingut amb alguns grups,
amb d’altres aquest diàleg resulta més complex.
Fa 15 dies el Sr. Deulofeu em va dir que no podria assistir al ple i em va
preguntar si hi hauria algun tema important. Jo li vaig contestar que estàvem
preparant el pressupost i estàvem fent tot el possible per portar-lo en aquest
ple i evitar que passés el mateix que l’any passat, en què el pressupost no va
ser operatiu fins octubre o novembre.
Nosaltres no estem fent cap bossa per les properes eleccions i jo no faré que
passi el mateix que al 2011 en què ens vàrem trobar partides pràcticament
exhaurides. Pel que fa els romanents, aquests només es poden utilitzar per a
inversions, el romanent lliure no es pot disposar per a despesa ordinària.
Per tant, la intenció és continuar amb aquesta política més social, d’arribar a
les persones perquè puguin disposar dels recursos necessaris i que hi pugui
haver cohesió en el nostre municipi. Aquest és un bon camí mentre el puguem
anar fent i tinguem disponibilitat econòmica.
Hi ha altres temes en què segur que discreparem, però mirarem de posar-nos
d’acord almenys amb la majoria del plenari perquè parlem de projectes que són
de tot el municipi.
Intervé el Sr. Masferrer per aclarir que, en referència al comentari de la Sra.
Costa sobre l’acord entre l’equip de govern i la CUP, l’any passat si que es va
arribar a un acord amb l’equip de govern, però aquest any no.
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I ja que s’ha manifestat el sentit del vot i sembla ser que s’aprova el
pressupost, demanem que la publicació de l’acord s’endarrereixi una mica de
manera que el termini d’exposició pública no coincideixi amb el mes d’agost en
què molts dels tècnics municipals fan el seu descans vacacional, fet que
dificultaria la possibilitat de fer les consultes i els aclariments pertinents per
poder presentar esmenes.
El Sr. alcalde diu que la publicació es farà a finals d’agost perquè hi hagi el
temps suficient per presentar al·legacions, si s’escau, i fer els aclariments que
corresponguin.
Després d’aquestes intervencions i
Vist l'expedient instruït per a l'aprovació del pressupost de la Corporació per a
l’any 2013 i les seves bases d'execució.
Atès que el mateix s'ha elaborat conforme les directrius establertes al Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, i altra legislació aplicable.
Atès que el mateix dóna compliment al principi d’estabilitat pressupostària, a la
regla de la despesa i a l’objectiu del deute.
A proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la Comissió informativa de Serveis
Comunitaris, per 8 vots a favor de les senyores Miracle, De la Encarnación i Coll
i dels senyors Castaño, Bueno, Tardy, Capote i Masferrer, 7 vots en contra de
les senyores Costa i Lechuga i dels senyors Garcia Ramírez, Perapoch, Garcia
Sala, Moles i Corpas, i amb l’abstenció de la Sra. Montes, el Ple municipal
ACORDA:
1. Aprovar inicialment el projecte del pressupost general per a l'exercici de 2013,
les seves bases d'execució i la plantilla orgànica d'aquesta Corporació, que amb la
seva aprovació resten elevats a pressupost, conforme han estat redactats i que
resumits donen el següent resultat:

AJUNTAMENT DE SANT CELONI
ESTAT DE CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2013
(Article 166, 1, c) del Reial Decret Legislatiu 2/2004)

PRESSUPOST ECONÒMIC DE DESPESES
RESUM PER CAPITOLS
I
II
III
IV
IX

Despeses de personal
Despeses en béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Passius financers

27

7.530.250,07
6.559.883,53
310.155,60
849.680,68
1.687.946,95
-----------------

TOTAL DEL PRESSUPOST PREVENTIU
16.937.916,83
=================================================

PRESSUPOST ECONÒMIC D'INGRESSOS
RESUM PER CAPITOLS
I
II
III
IV
V

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

8.188.049,89
156.050,53
3.689.731,47
4.525.336,18
378.748,78
----------------TOTAL DEL PRESSUPOST PREVENTIU
16.937.916,83
=================================================

PLANTILLA DE PERSONAL 2013
A) PERSONAL FUNCIONARI
DENOMINACIÓ

Nº

CARRERA

1
1

1
-

1

-

-

A1
A1

2.- ESCALA ADMINISTRACIÓ GENERAL
Subescala tècnica
2
Subescala de gestió
7
Subescala administrativa
9
Subescala auxiliar
12

2
7
8
12

1
-

1
1

-

A1
A2
C1
C2

3.- ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
a) Subescala tècnica:
TS Economista
1
TS Advocat/da
1
TS Recursos humans
1
Arquitecte/a
1
Enginyer/a
1
Tècnics/ques mitjans
3
Treballadors/es socials
3
Enginyer/a tècnic/a
1
TM Recursos humans
1

1
1
1
1
1
3
3
1
-

1

-

-

b) Subescala serveis especials:
Classe policia
Sots-inspector
Sergent
Caporal

1
2
4

-

-

-

1.- COS D'HABILITACIÓ NACIONAL
Secretari
Interventor

1
2
4
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VACANT AMORT.

ALTRES

OBSERV. GRUP

PI
-

PI

A1
A1
A1
A1
A1
A2
A2
A2
A2

C1
C1
C2

Agent
c) Comeses especials:
Oficial

20

17

1

-

2 PR

C2

1

1

-

-

-

C2

B) PERSONAL LABORAL
DENOMINACIÓ

Nº

Tècnics/ques superiors
Arquitecte/a
Tècnics/ques mitjans
Arquitecte/a tècnic/a
Enginyer/a tècnic/a
Treballadors/res socials
Educador/a social
Docents escola d'adults
TM escola bressol
TGS escola bressol
TAUX informàtica
TAUX biblioteca
TAUX comunicació
Administrativa
Auxiliar administrativa
Treballadors/es familiars
Oficials
Monitors/es escola bressol
Peons

1
1
14
3
1
3
3
9
4
6
2
4
3
4
16
4
8
5
30

Abreujatures
MIA
PR
PI
JP/CR
TS
TM
TGS
TAUX

INDEFINIT VACANT AMORT.
1
11
2
1
1
3
2
4
1
8
4
8
19

1
3
1
1
2
2
6
4
6
3
3
8
5
11

ALTRES

GRUP

-

1 JP/1 CR
1 JP/1 CR
-

-

1JP/1CR
3 JP/ 3 CR

A1
A1
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
C2
C1
C1
C1
C1
C2
C2
C2
AP
AP

Concepte
mobilitat interadministrativa
pràctiques
promoció interna
jubilació parcial/contracte relleu
tècnic/a superior
tècnic/a mitjà
tècnic/a de grau superior
tècnic/a auxiliar

Nombre total places plantilla
Funcionaris

73

Laborals

121

Total

194

2. Que el pressupost inicialment aprovat i la plantilla orgànica s'exposin al públic
durant quinze dies, termini durant el qual qualsevol habitant del terme o persona
interessada podrà presentar contra aquest i davant el Ple les reclamacions i
suggeriments que estimi convenients. En el supòsit que no sigui presentada cap
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reclamació, l'acord d'aprovació inicial serà elevat a definitiu sense necessitat
d'adopció d'un nou acord.

7. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA PRIMERA MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’EXERCICI 2013.
El Sr. alcalde explica que aquesta modificació de crèdit és totalment necessària
pel funcionament normal de l’ajuntament i especialment per temes de
seguretat necessaris en diferents equipaments del municipi. La quantitat de la
modificació és de 659.000 euros i es destina a diversos temes, entre els qual
podem destacar la connexió informàtica a l’Escola bressol el Blauet i a la Unió
Batllorienca; millores al Camp d’Esports municipal en temes de seguretat per
evitar possible lesions dels jugadors; millores de seguretat a la pista
poliesportiva per tal de poder-la utilitzar per fer-hi activitats culturals, etc.
(41.000 euros d’inversió) i millores de seguretat bàsiques en el Mercat
municipal, a l’escola Josep Pallerola i a l’Ateneu.
Seguidament, intervé el Sr. Garcia per manifestar el vot favorable de CIU i
demana tenir accés als pressupostos ferms de la despesa que caldrà fer per dur
a terme totes les actuacions esmentades, tan aviat es disposi d’ells.
El Sr. Corpas expressa la preocupació de la CUP pels gairebé 136.000 euros
que cal invertir en la reforma de la coberta del cafè de l’Ateneu. En alguna
reunió –diu- ja ens heu manifestat que no hi ha cap projecte definit al darrera,
però a la premsa hem llegit que hi ha certes idees en relació amb aquest
projecte. Per això, se’ns fa estrany votar a favor d’una modificació de crèdit en
la qual hi ha una partida sobre un projecte que encara no està definit. Creiem
que primer hi ha d’haver un projecte i després ja adequarem l’espai segons faci
falta. Pel que fa la resta, no tenim res a dir, però ens agradaria que ens
expliquéssiu si hi ha alguna idea de projecte de l’Ateneu que, fins que no
comencin les obres, entenem que hi ha el temps suficient per redactar-lo i
presentar-lo a tota la població.
Pren la paraula la Sra. de la Encarnación per explicar que les obres previstes a
l’Ateneu són només per arranjar la teulada, atès que no compleix la normativa
de seguretat i el fet que hi hagi uralita instal·lada és el que encareix més el
pressupost. És a dir, el pressupost només correspon a aquesta actuació
concreta. Hauria de ser l’arquitecte municipal qui ens aclarís a nivell tècnic
perquè és tan cara aquesta actuació.
Pel que fa l’ús i la destinació que se li donarà a l’espai, nosaltres hem demanat
assessorament a la Diputació de Barcelona i, a part d’això, el setembre volem
iniciar un procés en què convocarem a les entitats i farem reunions amb tots
els grups municipals per aportar idees i consensuar entre tots plegats quin és el
millor ús que li podem donar a l’equipament. Nosaltres com a equip de govern,
però, ja tenim algunes idees, com per exemple integrar-lo dins el Centre
municipal d’Expressió, recuperant aquest espai pel municipi i que, alhora que
es mantingui el servei de bar, també hi hagi un espai polivalent. Cal tenir en
compte que estem parlant d’un espai de 350 m2 i se’n podria destinar una part
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per fer petites exposicions, reunions amb entitats, etc. A banda de tot això,
també comptem amb un assessorament gratuït de la Diputació de Barcelona.
El Sr. Corpas matisa que no s’ha referit a la quantitat econòmica de l’actuació,
sinó al fet de que no hi hagi un projecte definit al darrera que recolzi i justifiqui
perquè s’està donant preferència a aquest edifici quan probablement hi ha
altres edificis al municipi que tenen el mateix tipus de deficiències.
Evidentment –diu- estem a favor d’iniciar un procés amb la resta de grups i les
entitats per consensuar l’ús que es pot donar a aquest espai.
El Sr. alcalde comenta que la setmana passada hi havia tècniques de la
Diputació de Barcelona revisant l’espai “in situ” i també s’han anat a mirar
espais polivalents d’altres municipis per veure les possibilitats que hi ha,
aportar idees, discutir-ho, dialogar i buscar un consens en aquest sentit.
A continuació, la Sra. Montes diu que el grup d’ICV vota afirmativament a
aquest punt, bàsicament, perquè un percentatge molt alt de l’actuació
correspon a temes de seguretat i manteniment real de les instal·lacions que
són necessàries. També estic d’acord en què és necessària una explicació més
detallada d’algun dels punts. Nosaltres tenim algun dubte pel que fa les
partides destinades a temes informàtics, les quantitats que apareixen i la
incidència que tenen. Per tant, caldria fer un desglossament de les quantitats
establertes per cada concepte.
El Sr. alcalde aclareix que, per aquest motiu es fa aquesta primera modificació
de crèdit, per fer actuacions necessàries en diversos equipaments, algunes per
temes de seguretat, i després ens donem un temps obert per mirar entre tots
plegats quines altres inversions cal fer, parlar-ne i decidir quines cal prioritzar.
Hi ha partides que no poden esperar a que surti la disposició legal que permeti
poder utilitzar el romanent de 2012 per a inversions. Quan això passi, es
podran utilitzar els diners, però potser ens marquen un termini per poder dotar
aquest diners i esmerçar-los durant aquest any 2013. De fet, fa mesos que
corren rumors de que aviat es podrà disposar d’aquests romanents de l’any
passat per a inversions, però de moment encara no ha sortit la disposició legal
que ho permeti.
La Sra. Montes apunta que totes aquestes mesures de millora són necessàries
perquè, segurament, de no fer-se s’incrementaria l’import de les assegurances.
El Sr. alcalde diu que són necessàries, sobretot, perquè hi ha temes de
responsabilitat i hi ha impediments per poder utilitzar algunes instal·lacions per
a determinades activitats. Per exemple –diu- si no s’hagués adequat el Pavelló
11 de setembre, no s’hauria pogut fer la festa de cap d’any. També podria ser
que el fet de no tenir la instal·lació correctament adequada impliqués que
l’assegurança no es responsabilitzés en el cas d’haver-hi algun incident.
Intervé la Sra. Costa per explicar que, en relació amb el romanent, la
modificació de l’article no sortirà de forma urgent, perquè farà el seu tràmit
parlamentari i per això no serà efectiu fins a final d’any. La Direcció general de
política financera de la Generalitat de Catalunya, però, ha dit que si necessitem
que es pugui destinar el romanent per a inversió, podem demanar que es faci
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una resolució autoritzant-ho. Això es farà per cada ajuntament que ho sol·liciti.
Per tant, ens podríem dirigir a la Generalitat de Catalunya i fer la demanda
pertinent.
Després d’aquestes intervencions i
Vist l'expedient instruït per a l'aprovació d'una modificació de crèdit en el
pressupost prorrogat per a 2013, corresponent a despeses d’inversió i una
transferència de capital, les quals es financen amb el romanent de tresoreria
afectat procedent de la liquidació del pressupost de 2013.
Vista la memòria del regidor d’Economia i l’informe a l'efecte emès per
l'interventor accidental.
A proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la Comissió informativa de Serveis
Comunitaris, per unanimitat dels 16 regidors presents, el Ple municipal
ACORDA:
1. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit mitjançant concessió
de crèdit extraordinari i suplement de crèdit número 1/2013, al següent tenor:
Partida
07.321Z0.750
07.321Z0.623
07.323Z0.623
02.912Z0.623
07.342Z0.62214
06.431Z0.623
06.430Z0.626
01.920Z0.626
08.132Z0.623
08.132Z0.623
07.323Z0.63205
07.330Z0.62213
05.155Z0.61925
07.342Z0.62215
06.431Z0.62217
07.321Z0.62218
07.323Z0.62219

87010

Descripció
Transferència capital Generalitat de Catalunya
Connexió informàtica a “El blauet”
Projector Centre municipal d’expressió
Connexió informàtica a la Unió Batllorienca
Millores camp municipal d’esports “11 de setembre”
Millora elèctrica mercat setmanal
Material informàtic Sax Sala
Renovació material informàtic Ajuntament
Màquina de comptatge de vehicles
Emissores portàtils
Reforma coberta cafè de l'Ateneu
Adquisició i arranjament finques Plaça Estudis 6
Arranjament pont del Pertegàs
Millores seguretat pista poliesportiva
Millores seguretat mercat municipal
Millores seguretat escola Pallarola
Millores seguretat Ateneu
TOTAL

Crèdit
extraordinari
150.000,00
4.500,00

Finançament
Romanent tresoreria per finançar crèdits extraordinaris

Suplement
de crèdit

1.500,00
4.300,00
10.000,00
13.500,00
10.000,00
20.000,00
6.000,00
9.100,00
136.875,56
93.334,44
8.500,00
41.604,04
31.000,00
47.600,00
71.400,00
612.614,04

46.600,00

659.214,04

2. Exposar al públic l'expedient de la seva raó durant quinze dies hàbils a partir
del següent al de la publicació de l'oportú anunci en el Butlletí oficial de la
província, conforme determinen els articles 177 i 169 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals. En el cas que durant el referit període no es presenti cap
reclamació l'acord inicial es considerarà definitivament aprovat.
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8. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL REGLAMENT MUNICIPAL DE
VOLUNTARIAT EDUCATIU DE SANT CELONI.
La Sra. de la Encarnación explica que, en els darrers dos cursos, s’han
començat dos projectes amb voluntariat educatiu. Fa dos anys –diu- es va
iniciar amb Càritas un projecte d’acompanyament escolar i aquest any tenim,
en el curs que ha acabat, 41 infants i 17 voluntaris. També ha començat un
projecte nou amb l’entitat Almada Horitzons que organitza cursos d’àrab amb
32 infants i 8 voluntaris.
Degut a l’augment dels projectes vinculats al tema de voluntariat, hem
considerat adequat, des de la Regidoria d’Educació, establir un marc normatiu
perquè totes aquestes activitats que s’estan fent quedin regulades. En aquest
reglament es parla de quines funcions ha de desenvolupar el voluntariat, quins
drets i deures tenen, què ha de fer l’ajuntament, quin tipus d’assegurança cal
tenir, etc. Aquest reglament ha estat aprovat tant per la Comissió operativa del
Pla Educatiu d’Entorn, com pel Consell Escolar Municipal, per unanimitat.
Volem deixar aquest tema regulat normativament, tal com ja s’ha fet en altres
ajuntaments, perquè també volem iniciar projectes nous de cara a l’any vinent.
Després d’aquesta intervenció i atès que,
La societat necessita de la responsabilitat dels seus ciutadans i aquests
reclamen un paper cada cop més actiu en la solució dels problemes que els
afecten.
La consciència creixent d’aquesta responsabilitat social ha portat els ciutadans,
a vegades individualment, però, sobretot, per mitjà d’organitzacions basades
en la solidaritat i l’altruisme, a desenvolupar un paper cada vegada més
important en el disseny i execució d’actuacions dirigides a la satisfacció de
l’interès general i, especialment, a l’eradicació de situacions de vulnerabilitat
social i a la construcció d’una societat solidària en la que tothom gaudeixi d’una
qualitat de vida digna.
Una manifestació fonamental d’aquesta iniciativa social la constitueix el
voluntariat, expressió de la solidaritat des de la llibertat i l’altruisme.
Per tant, el voluntariat ha de superar el pur voluntarisme, l’acció individual,
aïllada i esporàdica i ha de ser reconduït cap a les organitzacions, tant privades
com públiques, amb capacitat d’aprofitar sinèrgicament l’esforç, l’entusiasme i
la dedicació dels voluntaris.
En aquest context s’emmarca el present Reglament de voluntariat educatiu.
S’entén per voluntariat educatiu de Sant Celoni aquells projectes educatius
promoguts, amb caràcter de voluntariat, dins el marc del Pla Educatiu d’Entorn
de Sant Celoni.
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Des d’aquesta perspectives els projectes educatius promoguts en el marc del
voluntariat educatiu han de compartir els 3 objectius generals del Pla Educatiu
d’Entorn:
-

Contribuir a la millora de l’èxit educatiu dels ciutadans i ciutadanes
mitjançant el desenvolupament d’una identitat personal rica i equilibrada,
l’adquisició de competències, habilitats, valors i actituds per respondre de
forma satisfactòria als reptes de la vida professional i participar en societat.

-

Promoure la cohesió social mitjançant l’educació intercultural basada en
l’equitat, el dret a la diferència i el foment de l’ús de la llengua catalana com
espai comú de convivència.

-

Afavorir el treball i l’aprenentatge en xarxa entre els centres educatius i els
diferents agents de l’entorn per aconseguir continuïtat i coherència
educativa.

Així, el voluntariat educatiu de Sant Celoni és el conjunt d’activitats d’interès
general desenvolupades per persones físiques, que no es duen a terme en
virtut d’una relació laboral, funcionarial, mercantil o qualsevol altra retribuïda,
que compleixen els següents requisits:
-

-

Que tinguin caràcter altruista i solidari.
Que la seva realització sigui lliure i la seva causa no es consideri per
obligació personal o deure jurídic.
Que es duguin a terme sense contraprestació econòmica, sense perjudici del
dret al reembossament de les despeses que el compliment de l’activitat
voluntària ocasioni.
Que es desenvolupin en el marc del Pla Educatiu d’Entorn de Sant Celoni i
s’ajustin a programes o projectes concrets coordinats des de l’Àrea municipal
de Cultura i Educació.

En queden excloses les actuacions voluntàries aïllades, esporàdiques o
prestades al marge del Pla Educatiu d’Entorn, sense ànim de lucre, executades
per raons familiars, d’amistat o veïnals.
L’activitat de voluntariat no pot, en cap cas, substituir el treball retribuït.
El Reglament municipal de voluntariat educatiu de Sant Celoni s’emmarca en
l’àmbit de les activitats organitzades des del Pla Educatiu d’Entorn i el seu
objectiu és ordenar les funcions, la formació i els drets i els deures dels
voluntaris i voluntàries, els deures de l’Ajuntament i la gestió i l’organització de
la borsa del voluntariat educatiu.
Vist l’informe emès per l’Àrea municipal de Cultura i Educació.
Atesos els següents fonament de Dret:
- Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local, en especial els articles 4,
22, 25, 49, 70 i concordants.

34

- Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, en especial els articles 8, 52, 66.
- Reial Decret 2568/1986 pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals, article 196.
A proposta de la regidora de Cultura i Educació i previ dictamen de la Comissió
informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 16 regidors presents,
el Ple municipal ACORDA:
1. Aprovar inicialment el projecte de Reglament del voluntariat educatiu de
Sant Celoni, que figura a l’expedient administratiu instruït a l’efecte.
2. Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 30 dies hàbils
mitjançant anuncis al Butlletí oficial de la província, al Diari oficial de la
Generalitat de Catalunya, en un mitjà de comunicació escrita diària i al tauler
d’anuncis de la corporació, als efectes que es puguin formular reclamacions i
al·legacions. Cas que no se’n presentin, es considerarà definitivament aprovat
sense necessitat de cap altre acord.
3. Facultar el Sr. alcalde tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a
l’efectivitat i l’execució d’aquest acord.

9. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL DE CiU PER A L’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL DRET A
DECIDIR.
El regidor de CiU, Sr. Garcia Ramírez, llegeix la moció següent, que incorpora
determinades esmenes consensuades amb el grup municipal d’ICV-EUiA-E i que
substitueix el text de la moció inicial, dictaminada per la Comissió informativa
de Serveis Comunitaris.
Pren la paraula el Sr. Corpas per manifestar que la CUP es suma a la moció. La
CUP –diu- té tres parlamentaris des del passat mes de novembre, però
l’Esquerra independentista fa més de trenta anys que està treballant en
aquesta línia. La CUP ha entrat al Parlament sobretot per treballar tres eixos: la
independència del país, com a eix innegociable; la justícia social, per tot el
patiment al que està sotmès aquest país i la regeneració democràtica, per fer
fora tota la màfia que ens està governant des de fa anys. En aquest sentit, en
el Pacte nacional la CUP hi va participar i, de fet, va fer la proposta a diferents
organitzacions perquè també hi participessin.
Evidentment, doncs, ens sumem a tot el que sigui la construcció nacional i
aprofitem l’avinentesa per explicar el motiu pel qual avui en Gerard i jo hem
penjat una estelada davant nostre a la Sala de plens. Nosaltres creiem que és
el moment de sumar, de construir conjuntament i si alguna decisió en un ple no
s’entén, només cal que ens trobem i que ho tornem a debatre. Aprofitar un
símbol com és l’Estelada per dividir creiem que no és el moment de fer-ho.
Crec que si es vol sumar suport a nivell de carrer hi ha diverses iniciatives, com
han fet a Sant Feliu de Codines, en què diversos col·lectius independentistes
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han fet una proposta conjunta per penjar una estelada a l’entrada del municipi.
En aquest sentit, lamentem que es faci servir un símbol com és l’Estelada, que
ens representa a tots, per dividir l’independentisme des de la projecció
municipal.
El Sr. alcalde diu que el grup del PSC exercirà el vot particular.
A continuació, el Sr. Garcia Ramírez diu que no s’utilitza l’Estelada per dividir ni
per anar en contra de ningú. El grup de CIU –diu- va donar suport a la proposta
de la JNC d’instal·lar una estelada a l’entrada del poble, tal com s’ha fet en
altres municipis, perquè és un signe prou visible de la majoria favorable a
l’estat propi. El grup municipal de la CUP va presentar una esmena que
entenem que no responia a l’esperit del que es venia a fer, però es va acceptar
perquè sinó la proposta no hagués avançat. La JNC, però, va dir que la seva
proposta i idea continuava en peu i, de fet, vosaltres vàreu convidar a fer-ho
extensible a la gent. Això és el que s’ha fet, només amb la intenció de mostrar
que al carrer hi ha una demanda en aquest sentit, no per anar contra ningú.
Nosaltres ens hem involucrat molt activament en la creació de la Plataforma
per l’estat propi, en què també hi és la CUP, i és una decisió de la que estem
molt orgullosos, perquè demostra que som capaços de sumar i d’anar junts.
És cert que en el ple es van prendre unes decisions molt respectables, però la
JNC segueix amb la voluntat d’instal·lar l’Estelada a l’entrada del municipi, no
per atacar ningú, sinó perquè arribi a bon terme, sense cap altra pretensió, tot
permetent que el poble s’expressi.
Per tant, intentem sumar tots, alguns amb més tacte i altres amb menys, però
estaria bé reflexionar entre tots plegats per tenir la oportunitat de fer-ho junts
en un futur.
Aquest és un procés que s’està obrint a tothom, entenc que les entitats que en
el seu moment no van ser convidades s’hi poden sumar i ha d’arribar a totes
les persones. Per tant, la importància de tot això és el que podem arribar a fer i
avui proposem que Sant Celoni també s’hi sumi, així com totes aquelles
entitats i col·lectius que vulguin recolzar que Catalunya pugui resoldre el seu
conflicte polític i social a partir de la democràcia. Estem parlant de poder votar i
que els ciutadans i ciutadanes s’expressin a les urnes que, al final, és el què ha
de ser més important. Gràcies per recolzar la moció.
El Sr. Corpas apunta que, des de la CUP, el sentiment sí que ha estat en part
agressió perquè en el text inicial d’aquesta carta es fa al·lusions directes a la
CUP. Nosaltres –diu- ja vàrem explicar perquè no vèiem bé el fet d’imposar una
estelada a l’entrada del poble a partir de la decisió de les 10 o 12 persones que
aquí vam votar a favor de tenir-la. Evidentment, si hi ha una iniciativa popular
en què 12.000 persones o una gran majoria de Sant Celoni hi vota a favor,
nosaltres també hi votarem a favor perquè voldrà dir que Sant Celoni ho ha
decidit. És evident que com a regidors se’ns ha donat una potestat per tirar
endavant certes decisions, però, pensant en la construcció d’aquest nou país
que hem d’anar fent tots plegats, no podem obviar quin perfil social hi ha a
Sant Celoni i potser certes imposicions no cauran bé. La conseqüència de tot
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això podria ser que no ens donessin recolzament en aquesta construcció
nacional i social que tots anhelem.
Lamentem que en aquell moment no s’entenguessin les raons, que potser en
una reunió a posteriori s’haguessin pogut clarificar i segurament aquest text no
hagués anat enfocat a “fer mal” la CUP i no pas als que van votar en contra.
A partir d’aquí, seguirem endavant, seguirem treballant en la Plataforma i
seguirem adherint-nos a qualsevol moció que es presenti en aquesta línia.
Seguidament, el Sr. Garcia Ramírez comenta que, qualsevol decisió que es
pren en el ple i que surt d’una majoria consensuada es pot entendre com una
imposició, perquè al final –diu- ens posicionem respecte a alguna cosa i crec
que ens voten per això. Respecto la teva visió, però segons el meu parer posar
una estelada no va en contra de ningú i es viu amb naturalitat en molts altres
llocs. De fet, cada vegada que votem en aquest ple ens estem posicionant
sobre algun aspecte i prenem decisions que segurament hi pot haver gent en el
nostre municipi que no comparteix.
El text reflecteix el què va passar, es va presentar una moció al ple i hi va
haver una esmena posterior per instal·lar l’Estelada a la Plaça 11 de setembre.
El Sr. Masferrer aclareix que el grup de CIU va acceptar aquesta esmena i
després l’ha criticat, i això és prou significatiu –diu-. Si el text expliqués el què
va passar realment no tindríem cap queixa a fer.
El Sr. Raül Garcia proposa que s’afegeixi al text de la moció que es va
presentar aquesta esmena i es va acceptar. Malgrat tot –diu- s’ha posat una
Estelada a Sant Celoni, quina diferència hi ha ? Tenim complexes per posar-la
segons a quin lloc ?
Tot seguit, intervé la Sra. Montes per manifestar que aquesta moció sembla
haver-se convertit en una guerra de banderes entre dos grups polítics. Jo
penso –diu- que aquesta moció el que realment reflexa, i és el més important,
és la decisió de permetre a la ciutadania que s’expressi lliurement sobre un
tema que és candent a la societat, més que no pas posar constantment sobre
la taula quina és la bandera que hem d’instal·lar e posar.
Nosaltres donem suport a la moció perquè es van acceptar les modificacions
que vàrem proposar i, de fet, aquesta moció s’està presentant conjuntament en
altres municipis. Per mi, personalment, el que és realment important és
intensificar l’acció de demanar que la ciutadania pugui votar lliurement el seu
futur. Per tant, hi votem a favor.
El Sr. alcalde diu que, el grup del PSC comparteix alguna de les reflexions que
ha fet la CUP en el sentit de que cal anar amb molt de tacte, perquè estem en
un moment decisiu pel país i hi pot haver diverses opinions. En el seu moment
cadascú votarà el que cregui convenient però hem de mirar de que ningú es
senti exclòs o tingui la percepció de que se li està imposant res. No tot és blanc
o negre, hi pot haver matisos i la gent ha de poder manifestar el que cregui en
cada moment. Nosaltres, però, com que estem a favor del dret a decidir votem
afirmativament a la moció.
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Després d’aquestes intervencions i atès que,
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat
democràticament la voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el
progrés, el benestar i la igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i per
reforçar la cultura pròpia i la seva identitat col·lectiva.
Les polítiques de recentralització del Govern espanyol han demostrat la seva
nul·la voluntat de satisfer les aspiracions de la major part del nostre poble.
Com a conseqüència, el poble de Catalunya i les seves institucions han
expressat la voluntat de decidir el futur polític de Catalunya i s’han manifestat a
favor del dret a decidir en les mobilitzacions del 10 de juliol de 2010 sota el
lema «Som una Nació, nosaltres decidim» i la de l’11 de setembre de 2012 sota
el lema «Catalunya nou Estat d’Europa», així com a través de la resolució del
Parlament de Catalunya de 27 de setembre de 2012 en la que es constatava la
necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurament i
democràtica el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta i a través de la
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya adoptada pel
Parlament el passat 23 de gener de 2013.
Vivim moments d’incertesa, en un context de crisi i retallades, i sempre, però
ara de manera especial, el municipalisme ha demostrat al llarg dels més de 30
anys de recuperació democràtica ser la institució que des de la proximitat dóna
resposta a les necessitats de la seva ciutadania, més enllà del seu marc
competencial i amb la seva activitat quotidiana ser referent indispensable en la
construcció nacional.
El dia 26 de juny de 2013 es va constituir al Parlament de Catalunya el Pacte
Nacional pel Dret a Decidir, una cimera que vol facilitar la participació de la
societat civil en el procés cap a la celebració d’una consulta sobre el futur
polític de Catalunya. A aquesta reunió constituent hi van ser presents una
quarantena de persones en representació del Govern de Catalunya, partits
polítics, associacions municipalistes i entitats culturals, cíviques, ciutadanes,
empresarials i sindicals.
El dret a decidir és un objectiu de país i, com a tal, ha de buscar el compromís i
la coresponsabilitat de tots els agents per tal que se’l facin seu i impulsin
l’expressió democràtica de tots els catalans i catalanes el dia que es celebri la
consulta. Aquest suport majoritari és el que donarà legitimitat al procés i té la
seva base en la llibertat d’expressió de qualsevol poble, recollida en tots els
tractats internacionals.
El dret a decidir ha de garantir un procés democràtic i transparent, basat en el
respecte al debat plural de totes les posicions de la societat catalana, cercant
una majoria social àmplia a favor d’exercir el dret a decidir.
El pronunciament del poble de Catalunya ha de ser, únicament i exclusiva,
l’expressió majoritària de la voluntat dels seus ciutadans i ciutadanes.

38

Per tot això, a proposta dels grups municipals de CiU i d’ICV-EUiA-EPM, per
unanimitat dels 16 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Celoni al Pacte Nacional pel Dret a
Decidir a través de la Plataforma www.dretadecidir.cat.
2. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics se sumin
també a aquest procés democràtic de l’exercici al dret a decidir i a la celebració
d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya.
3. Enviar aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l'Associació Catalana de
Municipis, al Consell de Governs Locals i a l’Associació de Municipis per la
Independència.

10. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL DE CIU DE SUPORT ALS CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES
CATALANES DAVANT DE L’ACCIÓ DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL I
SEGURETAT SOCIAL DE L’ESTAT ESPANYOL.
El Sr. Moles explica que aquesta moció ve motivada per les inspeccions que ha
dut a terme la Inspecció de treball i la Seguretat Social de l’Estat espanyol, i
que s’han fet extensives a clubs base i amateurs, quan fins ara només es feia a
clubs professionals. Curiosament –diu- la majoria d’aquestes inspeccions s’han
fet a Catalunya. Val a dir que a Catalunya tenim un teixit d’entitats esportives
de base molt potent i de qualitat, i segurament els resultats on més es veuen
és a les Olimpíades en què hi ha més esports amateurs. La gran majoria de
medallistes espanyols són catalans i això no ha estat per casualitat. Tot això es
deu a un treball de base gestionat per entrenadors, monitors i directius que hi
dediquen moltes hores, sovint amb remuneracions que no arriben a compensar
ni les despeses ni les hores de dedicació.
Arran de tot això, hem decidit presentar aquesta moció.
El Sr. alcalde apunta que aquesta moció és molt semblant a la proposta feta
per la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya. Nosaltres
com a ajuntament vàrem assistir a una primera reunió amb la Federació de
Municipis de Catalunya, posteriorment n’hi va haver una altra amb l’ACM i la
Secretaria General de l’Esport, en què també hi vàrem assistir. Darrerament
també ens hem reunit amb l’UFEC, entitat que treballa conjuntament amb la
Generalitat de Catalunya perquè sigui possible ampliar la moratòria en les
actuacions inspectores a les entitats esportives sense ànim de lucre i establir
un criteri que permeti que les entitats i els clubs amb despeses més petites,
derivades de dietes, gasolina, etc no tinguin la obligació de donar-se d’alta a la
Seguretat Social. De tota manera, sembla ser que ja s’han iniciat converses per
reconduir aquesta situació, sobretot perquè hi ha clubs que ja han estat
sancionats.
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Dimarts passat es va fer una reunió amb les clubs esportius del municipi per
explicar-los en quin sentit els afecten aquestes actuacions inspectores.
El Sr. Moles reitera que aquestes inspeccions s’han dut a terme
majoritàriament a Catalunya i s’havia dit que era la Generalitat de Catalunya
qui hi estava al darrera. Això no és cert, la Generalitat no hi té res a veure i
està totalment en contra de les inspeccions fetes.
El Sr. alcalde comenta que, certament, a Catalunya tenim un teixit associatiu,
esportiu i cultural important i tot això no només afecta als esportistes, sinó
també a les persones vinculades amb el món cultural. En aquest sentit, també
creiem que serà positiu que hi hagi el Reglament de voluntaris educatius per tal
tenir formalitzada la figura del monitor i del voluntari que servirà de reforç a
l’hora de demostrar la realitat del voluntariat en cas d’inspecció.
Després d’aquestes intervencions i
Davant les actuacions inspectores de la Inspecció de Treball i Seguretat Social
de l’Estat a les entitats esportives catalanes, actuacions que van adreçades no
només a l’esport professional sinó que s’estenen a l’esport de base i amateur,
posant en risc la seva continuïtat, volem manifestar el següent:
El sistema esportiu català es sustenta en gran part en l’esport de base: infants i
joves que realitzen activitats esportives en horari no lectiu. Aquestes activitats
contribueixen a la seva formació personal i cívica, a l’educació en valors, a
l’adquisició d’hàbits saludables, a la integració i a la cohesió social. Resulta
doncs, imprescindible conservar-les i impulsar-les.
El paper dels entrenadors i monitors dels equips no professionals és
transcendental per a la supervivència de l’esport no professional, en la mesura
que la seva dedicació és en gran part altruista i desinteressada. A canvi de la
seva dedicació i compromís més enllà del que són estrictament les hores
d’entrenament, reben dels clubs una compensació econòmica que els permet
també cobrir les despeses que els ocasiona.
En l’àmbit esportiu i, concretament, en l’esport amateur, la relació entre les
entitats esportives i moltes de les persones que hi presten els seus serveis es
veu com una relació de voluntariat atès que realitzen la seva tasca moguts més
per la motivació, la passió i el compromís que no pas per l’obtenció d’un
benefici econòmic personal. Sense aquestes persones moltes entitats serien
inviables.
De les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social estan derivant
actes de liquidació i d’infraccions per uns imports que per la majoria d’aquestes
entitats esportives són del tot inassumibles, per la qual cosa es veuran
obligades a desaparèixer, causant un dany de dimensions extraordinàries en el
nostre sistema esportiu i, concretament, en l’esport de base i en els nostres
joves.
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Per tot això, a proposta del grup municipal de CiU i previ dictamen de la
Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 16 regidors
presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Instar el Govern espanyol i el Congrés dels Diputats a ampliar la moratòria
en les actuacions inspectores a les entitats esportives sense ànim de lucre en
l’àmbit de l’esport no professional, fins que es clarifiqui la normativa i
s’estableixi un règim especial per a les entitats esportives sense ànim de lucre
en l’àmbit de l’esport no professional.
2. Instar el Govern espanyol i el Congrés de Diputats a establir un règim
especial de la Seguretat Social, exempt de cotització, per als clubs i les entitats
esportives sense ànim de lucre, que incorpori aquelles persones que hi
col·laborin i obtinguin una retribució que es pugui considerar marginal i no
constitutiva de mitjà fonamental de vida, sempre que els ingressos no arribin al
salari mínim interprofessional.
3. Instar la Inspecció de Treball i Seguretat Social a aplicar una interpretació
àmplia de la legislació vigent en matèria de seguretat social i voluntariat en les
activitats esportives efectuades per clubs i entitats esportives sense ànim de
lucre.
4. Instar el Govern espanyol i el Congrés de Diputats a reconèixer clarament la
figura del voluntari, sense relació laboral, en el cas d'activitats esportives
realitzades per clubs i entitats sense finalitat de lucre.
5. Instar la Inspecció de Treball a atorgar caràcter informatiu i no sancionador
a qualsevol acta oberta a entitats esportives sense ànim de lucre en l’àmbit de
l’esport no professional, quan hi hagi disconformitat entre les actuacions del
club i la Inspecció de Treball i la Segureta Social per motius de poca claredat en
la normativa aplicable.
6. Notificar la present moció a la Secretaria General de l’Esport de la
Generalitat de Catalunya, al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, al Consell
Superior d’Esports, als grups parlamentaris al Congrés dels Diputats i a les
entitats esportives del municipi.

~~~~~~~~~~

A continuació el Sr. alcalde anuncia que cal sotmetre a consideració del Ple una
moció no inclosa a l’ordre del dia, presentada pel grup municipal de la CUP, per
donar impuls i promoure el model econòmic cooperativista, i així com una
moció conjunta de tots els grups municipals de reconeixement al restaurant
“Can Fabes”
Per unanimitat dels 16 regidors presents, el Ple municipal APROVA LA
URGÈNCIA d’incloure aquestes dues mocions a l’ordre del dia de la sessió
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plenària que s’està celebrant i es procedeix a continuació a debatre el seu
contingut.

APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ D’IMPULS I PROMOCIÓ DEL
MODEL ECONÒMIC COOPERATIVISTA
El Sr. Corpas explica que el model cooperativista ha estat en debat
darrerament a Sant Celoni i de fet en la darrera taula de contractació ja es va
proposar aquest model pel contracte de gestió de la neteja viària, però no va
ser possible. Nosaltres creiem, però, que cal fer un pas endavant i començar a
apostar seriosament per aquest model econòmic i social.
El passat 2 de juliol el Parlament Europeu va aprovar una resolució en què es
demanava a la Comissió Europea que proporcioni més flexibilitat pel que
respecta a les normes de contractació pública.
Les cooperatives són empreses democràtiques que aposten sobretot per una
ocupació estable i de qualitat. La gran diferència de les cooperatives és que
cada persona representa un vot, no com passa a les multinacionals que és un
vot per acció i, per tant, qui té més accions i diners mana més.
Des de la CUP, a l’hora de prestar serveis bàsics sempre apostem per mirar
com a primera opció la gestió directa, la municipalització de serveis, però en el
cas d’aquells serveis en què aquest tipus de gestió no és possible, creiem que
és el moment de potenciar les cooperatives o totes aquelles empreses de
caràcter social o d’economia social.
L’empresa cooperativista és un model econòmic que està repartit
indistintivament arreu del món i amb diferents règims polítics, d’esquerra, de
dreta, etc. Per exemple, a Finlàndia i Singapur una de cada dues persones són
membres d’una cooperativa; una de cada tres ho són al Canadà, Nova Zelanda,
Hondures i Noruega, i una de cada quatre persones són cooperativistes a Estats
Units, Alemanya i Malàisia.
Pren paraula el Sr. Garcia per manifestar que el grup de CIU hi vota a favor,
però per nosaltres –diu- no és un model econòmic sinó un tipus de persona
jurídica que en molts àmbits té uns resultats positius que s’han de reconèixer.
Ens sentim molt còmodes amb les transaccions que s’han fet i que ens han
traslladat. Tot i així, hi ha algun punt que per nosaltres és rellevants. Entenem
que no estem parlant de fer una adjudicació directa, sinó de fer concursos en
què tothom hi entra amb igualtat d’oportunitats. En aquest sentit, entenem que
és un model que des del punt de vista social té el seu interès i creiem que quan
hi ha un concurs el Parlament Europeu ha de demanar que sigui una persona
jurídica que entri en igualtat de condicions que la resta, perquè al final el que
és important és que el servei que arriba al ciutadà i el cost que té sigui el més
correcte possible.

42

La Sra. Montes diu que el grup d’ICV també està d’acord amb el text i la
intenció de la moció, perquè realment reflexa la intenció d’una nova societat de
cara al treball i la forma de viure.
Després d’aquestes intervencions i atès que,
El passat 2 de juliol el Parlament Europeu va aprovar una resolució sobre la
contribució de les cooperatives a la sortida de la crisi, en la que es demanava a
la Comissió Europea que proporcioni més flexibilitat pel que respecta a les
normes de contractació pública en el cas que les empreses dirigides pels
treballadors i treballadores (és a dir, les cooperatives).
Les cooperatives són empreses democràtiques que promouen l’ocupació estable
i de qualitat, la responsabilitat social, l’arrelament al territori i la màxima
implicació en el desenvolupament econòmic i social de totes les persones,
incloent també els col·lectius més desafavorits.
Des de la CUP entenem necessari fer un pas endavant i començar a apostar
decididament cap aquest model econòmic i social, interioritzant-lo en la gestió
municipal i treballar per potenciar-lo entre la població.
El model cooperativista ha estat tema de debat en les recents contractacions
per part de l’Ajuntament, sense èxit en la resolució final.
Les empreses cooperatives són una vertadera alternativa al model econòmic
actual, que es basa tant sols en el creixement i descuida la democràcia i els
valors socials.
En el context de crisi les empreses cooperatives es mostren més resistents a la
destrucció de llocs de treball.
Per tot això, a proposta del grup municipal de la CUP, per unanimitat dels 16
regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Ampliar, si escau, les eines i els recursos a l’abast de l’Ajuntament per donar
a conèixer la formula cooperativa a les persones emprenedores que s’atenen
des dels diferents dispositius municipals
2. Ampliar, si escau, en els propers cursos, a les diferents escoles del municipi,
el projecte “Cultura emprenedora a l’Escola”, que s’aplicarà de manera
experimental durant el curs 2013-2014 a 5è de primària de l’escola Soler de
Vilardell i que consisteix en que, durant un curs escolar, l’alumnat crea i
gestiona una cooperativa escolar amb el recolzament de la comunitat
educativa, l’administració i altres agents socials del municipi.
3. Realitzar, en el marc del treball que s’està portant a terme de recuperació de
la “memòria històrica” un recull de les experiències del moviment
cooperativista al llarg de la història a Sant Celoni i la Batllòria, i donar-lo a
conèixer a la població. Incorporar també aquests coneixements, així com els
valors cooperativistes en el Pla Educatiu de Ciutat.
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4. Demanar a la Comissió Europea, tal i com ha fet el Parlament Europeu, que
apliqui més flexibilitat legislativa per poder puntuar el fet de ser empresa
cooperativa en els concursos públics que s’efectuïn des de l’Ajuntament de Sant
Celoni, en els casos que la gestió directa del servei no sigui possible.
5. Estudiar la fórmula per contractar el subministrament energètic de
l’Ajuntament amb una empresa cooperativa.
6. Impulsar la creació d’un Pla de dinamització de l’economia social i solidària,
a través de jornades formatives i seminaris, per tal d’ajudar a créixer aquest
sector dins el teixit empresarial de la ciutat.

MOCIÓ DE RECONEIXEMENT AL RESTAURANT “EL RACÓ DE CAN
FABES”.
Assabentats el passat dia 15 de juliol, a través de la televisió i la premsa, del
tancament del restaurant Can Fabes, atès l’impacte que aquesta notícia ha
provocat per la transcendència del restaurant i del seu creador, el celoní Santi
Santamaria que va morir el febrer de 2011, que junt a la seva esposa, l’Àngels
Serra l’engegaren fa 32 anys.
Atès que amb Can Fabes, en Santi va fer conèixer Sant Celoni arreu del món i
va situar la cuina catalana al primer nivell internacional, dignificant tots els
productes que ens ofereix el Montseny i la Mediterrània. Va créixer amb
projectes arreu del món, però sempre mantenint el seu projecte estrella al
nostre municipi amb Can Fabes, i posant fins i tot el nom de SantCeloni al seu
restaurant de Madrid.
Mostrem des de l’Ajuntament de Sant Celoni la profunda gratitud a la persona
d’en Santi Santamaria i a la seva família pel què han aportat al nostre municipi,
contribuint a través de la restauració a enriquir i eixamplar la nostra cultura.
Agraïm i reconeixem a l’esposa d’en Santi, l’Àngels Serra, a la seva filla Regina
i al seu fill Pau, l’esforç que han fet aquest darrer temps sense en Santi, per
mantenir Can Fabes obert i donar-los suport en aquests moments que, ben
segur no els ha estat gens fàcil prendre la decisió de tancar.
Els celonins i les celonines procurarem ser dignes del llegat cultural i culinari
que ens deixa amb Can Fabes.
La moció queda APROVADA per unanimitat dels 16 regidors presents.

11. INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDIA I
PEL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA EN ELS MESOS DE MAIG I
JUNY DE 2013.
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La corporació PREN CONEIXEMENT de les resolucions dictades per l’Alcaldia i
pel regidor de Seguretat Ciutadana en els mesos de maig i juny de 2013,
l’extracte de les quals es relaciona a continuació:

RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES DE MAIG DE 2013
Dia
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
9
9

Extracte
Aprovar la despesa per contractar un espectacle musical
Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Concedir una pròrroga per acabar unes obres
Retornar un dipòsit urbanístic
Estimar un recurs presentat contra una resolució de l’Alcaldia
Aprovar l’augment d’un ajut social
Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Aprovar la despesa per contractar un servei de manteniment
Aprovar la despesa per contractar treballs d’estudi estructural d’un edifici
Facilitar còpia d’una comunicació d’obres
Concedir una llicència de connexió pel subministrament de gas natural
Concedir una llicència d’obres menors
Atorgar ajuts socials per a activitats del projecte Xarxa de la Diputació de Barcelona
Contractar una monitora per l’Escola bressol municipal
Contractar un docent per fer cursos de formació ocupacional
Denegar la concessió d’una bonificació
Aprovar la concessió d’una bonificació
Retornar un dipòsit urbanístic
Desestimar una reclamació de responsabilitat patrimonial
Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Autoritzar un abocament a l’EDAR de Sant Celoni
Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Aprovar la despesa per contractar treballs de manteniment d’una instal·lació
Aprovar la despesa per contractar un curs de monitor de lleure
Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Aprovar la despesa per contractar treballs de millora d’un escola
Aprovar una liquidació definitiva del cànon de concessió del servei d’aigua
Desestimar una sol·licitud de bonificació de l’IBI
Denegar la concessió d’una bonificació de la taxa d’escombraries
Retornar una fiança de runes
Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Aprovar la despesa per contractar un servei de muntatge per la fira d’entitats
Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Aprovar la despesa per contractar un servei de transport
Desestimar un recurs de reposició presentat contra una resolució d’Alcaldia
Modificar una sol·licitud de subvenció
Concedir una llicència d’entrada i sortida de vehicles
Aprovar una liquidació definitiva dels costos del CDIAP
Incoar un expedient de responsabilitat patrimonial
Notificar el tràmit d’audiència d’un expedient
Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb disminució
Autoritzar el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal
Desestimar un recurs de reposició
Contractar una docent per fer cursos de formació ocupacional
Atorgar una llicència per a l’ocupació temporal d’un hort municipal
Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb disminució
Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb disminució
Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb disminució
Aprovar l’adhesió a un conveni
Donar de baixa un vehicle municipal
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9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17

Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Aprovar la despesa per contractar un assegurança d’immobles
Facilitar les dades relatives a un expedient de llicència d’activitats
Delegar la competència per a la celebració d’un matrimoni civil
Autoritzar el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal
Concedir una llicència de connexió pel subministrament de gas natural
Imposar una multa per infracció d’una ordenança municipal
Atorgar una llicència per a l’ocupació temporal d’un hort municipal
Retornar un dipòsit urbanístic
Retornar un dipòsit urbanístic
Concedir una autorització per a la col·locació de taules i cadires a la via pública
Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Aprovar les liquidacions de la taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic
Autoritzar una persona a poder estacionar el seu vehicle en una zona restringida al trànsit
Aprovar els contractes de publicitat a l’emissora municipal de ràdio
Comunicar el defecte detectat en la comunicació prèvia d’unes obres
Aprovar una relació d’obligacions reconegudes
Concedir una autorització d’ocupació de la via pública amb finalitat comercial
Concedir una autorització d’ocupació de la via pública amb finalitat comercial
Concedir una autorització d’ocupació de la via pública amb finalitat comercial
Aprovar la gestió econòmica de diversos cursos
Desestimar un recurs de reposició
Concedir una reducció de jornada a una treballadora municipal
Aprovar una liquidació del cànon de facturació de la prestació del servei d’aigües
Aprovar una transferència de crèdits entre partides de l’Estat de despeses del Pressupost
Concedir una autorització per ocupar la via pública amb finalitat comercial
Estimar un recurs presentat contra una resolució d’Alcaldia
Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Aprovar la despesa per contractar un servei
Aprovar la despesa per contractar un servei
Concedir una llicència municipal d’obres
Aprovar les quotes dels alumnes de l’Escola bressol municipal
Aprovar les quotes dels usuaris del servei d’atenció domiciliària
Atorgar una llicència d’ocupació temporal d’un hort municipal
Atorgar una llicència d’ocupació temporal d’un hort municipal
Suspendre la tramitació d’un expedient
Estimar una petició de baixa de liquidacions
Procedir a l’obertura d’un compte de dipòsit obert amb una entitat financera
Inadmetre una sol·licitud de reconeixement de dret a una bonificació
Inadmetre una sol·licitud de reconeixement de dret a una bonificació
Aprovar la despesa per contractar treballs de reparació d’una tanca
Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Delegar a un regidor la competència per celebrar un matrimoni civil
Notificar el tràmit d’audiència d’un expedient
Incoar un expedient de responsabilitat patrimonial
Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Concedir una autorització d’ocupació de la via pública amb finalitat comercial
Denegar una petició relativa a la suspensió de l’executivitat d’una resolució
Aprovar una certificació d’obres
Aprovar la despesa per contractar un servei
Formular incident de nul·litat d’actuacions contra una sentència
Estimar un recurs presentat contra una resolució d’Alcaldia
Donar de baixa una llicència d’entrada i sortida de vehicles
Aprovar la despesa per contractar un espectacle cultural
Aprovar la despesa per contractar un espectacle cultural
Aprovar la despesa per contractar un servei
Aprovar la despesa per contractar un servei
Disposar l’execució subsidiària d’uns treballs de manteniment de franges perimetrals
Aprovar el pagament de gratificacions al personal de l’Ajuntament
Disposar l’execució subsidiària d’uns treballs de manteniment de parcel·les no edificades
Aprovar el pagament d’un complement de productivitat a personal de l’Ajuntament
Aprovar un pla de seguretat i salut

46

17
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
29
29
29
29
29
29
29
29
30
30

Acceptar la renúncia a una subvenció
Efectuar una compensació entre deutes a favor de la hisenda municipal
Facilitar la còpia d’un expedient
Facilitar la còpia d’una resolució d’Alcaldia
Comunicar dades relatives a un expedient de contaminació acústica
Proposar denegar una llicència de divisió horitzontal
Aprovar una relació d’obligacions reconegudes
Aprovar les quotes dels usuaris del servei de Teleassistència
Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb disminució
Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb disminució
Aprovar la despesa per contractar un servei
Aprovar la despesa per contractar un servei
Concedir una pròrroga per a finalitzar unes obres
Aprovar la generació de crèdit a la partida de l’Estat de despeses del Pressupost
Notificar el tràmit d’audiència d’un expedient
Incoar un expedient de responsabilitat patrimonial
Declarar un vehicle residu sòlid urbà
Considerar acomplerts els requisits per justificar una subvenció
Notificar el tràmit d’audiència d’un expedient
Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb disminució
Declarar diversos terminals de telefonia com a béns municipals no utilitzables
Aprovar una certificació d’obres
Aprovar una factura de despeses de la depuradora d’aigües residuals
Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Abonar una quantitat en concepte de pagament indegut
Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà
Concedit drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Donar vista d’un expedient
Aprovar la nòmina del personal funcionari, laboral i polític
Estimar un recurs presentat contra una resolució d’Alcaldia
Aprovar la gestió econòmica d’una sortida cultural
Autoritzar un abocament a l’EDAR de Sant Celoni
Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Autoritzar el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal
Comunicar la impossibilitat d’una declaració de concentració comercial
Acceptar la renúncia als efectes d’una comunicació prèvia d’obres
Interposar un recurs d’emparament contra una sentència
Denegar la concessió d’una bonificació
Aprovar les quotes dels alumnes de l’Escola de Teatre
Aprovar les quotes dels alumnes de l’Escola de Música
Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb disminució
Acordar sol·licitar la subscripció d’addendes de pròrroga de dos convenis
Donar de baixa una autorització de venda al mercat setmanal
Aprovar la despesa per contractar un servei
Aprovar la despesa per contractar un servei
Aprovar la despesa per contractar un servei
Imposar una multa per incompliment d’una ordenança municipal
Concedir una autorització d’ocupació de la via pública amb finalitat comercial
Concedir una autorització d’ocupació de la via pública amb finalitat comercial
Aprovar el canvi de nom d’una parada del mercat setmanal
Aprovar el canvi de nom d’una parada del mercat setmanal
Aprovar el canvi de nom d’una parada del mercat setmanal
Aprovar l’augment d’un ajut social
Aprovar la despesa per contractar un servei
Aprovar les despeses corresponents a la concessió de beques menjador
Aprovar una certificació d’obres
Concedir una llicència de divisió horitzontal
Concedir una llicència d’ocupació temporal d’un equipament municipal
Demanar informació relativa a una reclamació de responsabilitat patrimonial
No admetre una reclamació de responsabilitat patrimonial
No admetre a tràmit un recurs de reposició
Donar de baixa una autorització de venda al mercat setmanal
Donar de baixa una autorització de venda al mercat setmanal
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30
30
31
31
31
31
31
31

Donar de baixa una autorització de venda al mercat setmanal
Aprovar una relació d’obligacions reconegudes
Aprovar una compensació del deute contret per una empresa del municipi
Aprovar la despesa per contractar un espectacle cultural
Aprovar la despesa per contractar un servei
Facilitar una còpia dels plànols continguts en un expedient d’obres
Incoar un expedient sancionador
Concedir una llicència d’ocupació temporal d’un hort municipal

RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL
MES DE MAIG DE 2013
Dia
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
7
28
28
28
28

Extracte
Estimar al·legació presentada per la Sra. TCA
Estimar al·legació presentada per la Sra. GCV
Estimar al·legació presentada per la Sra. MCB
Estimar al·legació presentada pel Sr. AMGD
Estimar recurs de reposició interposat pel Sr. JLGG
Estimar al·legació presentada pel Sr. JAOC
Estimar al·legació presentada pel Sr. EPS
Estimar al·legació presentada per la Sra. ARC
Estimar al·legació presentada pel Sr. JSC
Resolució per caducitat
Resolució acord d'incoació
Resolució acord d'incoació
Estimar al·legació presentada pel Sr. VGM
Estimar al·legació presentada pel Sr. JNC
Estimar al·legació presentada pel Sr. JAVC

RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES DE JUNY DE 2013
Dia

Extracte

2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4

Ordenar el restabliment de les condicions de salubritat d’una finca
Ordenar el restabliment de les condicions de salubritat d’una finca
Declarar adjudicat un contracte de subministrament
Aprovar definitivament un projecte d’urbanització
Autoritzar a poder disposar d’una plaça d’aparcament reservada a persones amb disminució
Aprovar les quotes dels usuaris del servei de teleassistència
Aprovar la gestió econòmica del taller de gimnàstica per la gent gran
Concedir una targeta d’aparcament de vehicle reservada a persones amb disminució
Denegar la concessió d’ajuts socials
Notificar el tràmit d’audiència d’un expedient de responsabilitat patrimonial
Concedir una autorització per a l’ocupació temporal de la via pública
Concedir una autorització per a l’ocupació temporal de la via pública
Concedir una autorització per a l’ocupació temporal de la via pública
Concedir una autorització per a l’ocupació temporal de la via pública

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6

Declarar caducitat de diverses inscripcions en el Padró d’habitants
Contractar un estudi per a la diagnosi de la generació i gestió de residus
Contractar un subministrament de cartelleres informatives
Facilitar una còpia d’un projecte
Concedir una llicència provisional per instal·lar una activitat recreativa
Retornar un dipòsit per a la reposició d’elements urbanístics
Concedir una autorització especial d’estacionament de vehicle
Aprovar inicialment un projecte d’obres
Atorgar una llicència per a l’ocupació temporal d’un hort
Acceptar la renúncia a una llicència d’ocupació temporal d’un hort
Retornar un dipòsit per a la gestió de runes
Aprovar una certificació d’obres
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7
7
7
7
7
7
7
7
7
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
19
19
19
19
20

Contractar diverses actuacions musicals
Delegar a un regidor la competència per a la celebració d’un matrimoni civil
Aprovar la despesa per a l’emissió d’un certificat de reparcel·lació
Autoritzar la instal·lació d’una caseta de venda de productes pirotècnics
Aprovar una relació d’obligacions reconegudes
Autoritzar la renovació d’una reserva de via pública
Autoritzar la renovació d’una reserva de via pública
Reconèixer l’antiguitat d’una treballadora
Donar de baixa una llicència de gual
Aprovar una actuació d’obres i instal·lacions
Determinar la continuïtat d’un contracte de gestió de serveis
Concedir una llicència d’obres menors
Atorgar una llicència d’ocupació temporal
Concedir un permís de reducció de jornada a una treballadora municipal
Contractar un docent per l’Escola d’Adults
Contractar un docent per l’Escola d’Adults
Aprovar un pla de seguretat i salut en el treball
Aprovar la gestió econòmica d’un curs
Aprovar les liquidacions per ocupació de la via pública
Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Aprovar la despesa per contractar un espectacle cultural
Aprovar la despesa per contractar un servei
Aprovar la despesa per contractar un servei
Aprovar la despesa per contractar un servei
Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Aprovar les quotes dels alumnes de l’Escola bressol municipal
Autoritzar una persona a disposar d’una plaça d’aparcament reservada
Aprovar la concessió d’ajuts de l’Escola de música i teatre
Incoar un expedient de responsabilitat patrimonial
Desestimar un recurs de reposició
Desestimar una petició de responsabilitat patrimonial
Aprovar contractes de publicitat a l’emissora de ràdio municipal
Aprovar les liquidacions de la taxa per tancament de carrers
Aprovar les liquidacions de la taxa per tancament de carrers
Aprovar les liquidacions de la taxa per tancament de carrers
Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Aprovar la minuta d’un conveni
Delegar temporalment les funcions d’Alcaldia
Delegar en un regidor la competència per celebrar un matrimoni civil
Delegar en un regidor la competència per celebrar un matrimoni civil
Aprovar la concessió d’ajuts social per a activitats d’estiu
No admetre una reclamació de responsabilitat patrimonial
Desestimar una reclamació de responsabilitat patrimonial
Donar de baixa una llicència de gual
Donar de baixa una llicència de gual
Donar conformitat a una delegació temporal de facultats del secretari municipal
Denegar una llicència de divisió horitzontal
Autoritzar el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal
Trametre documentació a la Comissió Territorial d’Urbanisme
Incoar un expedient per a l’aprovació d’un ús provisional de terrassa
Acordar la reparació de la tanca perimetral d’un club esportiu
Concedir una autorització d’ocupació de la via pública
Aprovar una liquidació de l’Escola d’Adults
Ampliar un contracte de dipòsit a termini
Aprovar la gestió econòmica de diverses activitats de lleure
Declarar la innecessarietat d’una llicència de parcel·lació
Concedir una llicència municipal per a la legalització d’unes obres
Autoritzar l’ampliació de l’horari de tancament de les terrasses durant la revetlla de Sant Joan
Aprovar la despesa per contractar un servei
Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Aprovar la concessió d’una bonificació del 90% de la taxa d’escombraries
Aprovar la despesa per contractar un servei
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20
20
21
21
21
21
21
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
27
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

Aprovar la despesa per contractar un servei
Concedir una llicència municipal d’obres
Aprovar la despesa per contractar un servei
Aprovar la despesa per contractar un servei
Convocar sessió extraordinària del ple municipal
Concedir una autorització d’ocupació de la via pública
Concedir una autorització d’ocupació de la via pública
Aprovar un programa d’inspeccions d’activitats i obres
Aprovar la despesa per a la modificació d’un projecte
Aprovar una certificació d’obres
Autoritzar el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal
Autoritzar el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal
Aprovar el pagament de gratificacions al personal de l’ajuntament
Concedir una llicència de divisió horitzontal
Ordenar el pagament d’un complement de productivitat al personal de l’Ajuntament
Aprovar el pagament de complements de productivitat a diversos treballadors
Concedir una ampliació de termini per acabar unes obres
Aprovar una relació d’obligacions reconegudes
Retornar diversos dipòsits urbanístics
Atorgar una suspensió provisional d’objectius acústics
Aprovar la liquidació de despeses d’un Pla Integral sobre consums de drogues
Aprovar la nòmina del personal laboral, funcionari i polític
Aprovar una certificació d’obres
Aprovar una certificació d’obres
Facilitar a un particular còpia d’un expedient
Considerar convenient la suspensió de la tramitació d’un expedient
Aprovar una transferència de crèdits entre partides del Pressupost municipal
Autoritzar una ampliació de l’horari de tancament de les terrasses públiques
Aprovar la despesa per contractar diversos treballs
Aprovar les quotes dels alumnes de l’Escola de Música
Aprovar les quotes dels alumnes de l’Escola de Teatre
Aprovar una transferència de crèdits entre partides del Pressupost municipal
Denegar una petició d’anul·lació de deute
Acordar la jubilació voluntària d’un funcionari
Concedir una bestreta del salari a un treballador municipal
Aprovar una certificació d’obres
Facilitar còpia d’una llicència d’activitats
Delegar la signatura de diversos documents
Retornar un dipòsit urbanístic
Ampliar un contracte de dipòsit a termini
Aprovar una relació d’obligacions reconegudes
Concedir una autorització d’ocupació de la via pública
Concedir una autorització d’ocupació de la via pública
Concedir una autorització d’ocupació de la via pública
Aprovar la despesa per contractar un servei

RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL
MES DE JUNY DE 2013
Dia
4
4
4
4
4
4
17
17
17
17

Extracte
Estimar al·legació presentada per la Sra. RAB
Estimar al·legació presentada pel Sr. EEL
Estimar al·legació presentada pel Sr. JGT
Desestimar al·legació presentada per l’empresa INECO
Estimar al·legació presentada pel Sr. AMB
Resolució acord d'incoació
Desestimar recurs de reposició interposat pel Sr. AAEM
Desestimar al·legació presentada pel Sr. DAV
Estimar al·legació presentada pel Sr. IFC
Estimar al·legació per nul·litat
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17
17
17
17
17
17
25

Estimar al·legació presentada per la Sra. NLV
Desestimar al·legació presentada pel Sr. ALP
Estimar al·legació presentada pel Sr. JCMV
Estimar al·legació presentada pel Sr. MPM
Estimar al·legació presentada pel Sr. CRP
Estimar al·legació presentada pel Sr. JRT
Resolució acord d'incoació

12. PRESA DE CONEIXEMENT DE LES CONTRACTACIONS URGENTS DE
PERSONAL REALITZADES PER L'ALCALDIA EN ELS MESOS DE MAIG I
JUNY DE 2013.
Durant els mesos de maig i juny de 2013 i per cobrir necessitats urgents i
inajornables, l’Alcaldia va contractar el personal que es descriu a continuació:
Maig 2013:
-

1 monitora per a l’Escola bressol municipal
1 docent per fer cursos de formació ocupacional
1 docent per fer cursos de formació ocupacional

Juny 2013:
-

2 docents per fer cursos de formació ocupacional

Atès el que estableix l'article 291 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
sobre contractació urgent de personal, el Ple municipal PREN CONEIXEMENT de
les contractacions temporals del següent personal, efectuades durant el mesos de
maig i juny de 2013:
Maig 2013:
Remei Deulofeu Salvador
Sònia Mañas López
Raquel Ribalta Muñoz

monitora
docent
docent

Juny 2013:
Sònia Mañas López
Raquel Ribalta Muñoz

docent
docent

13. PRECS I PREGUNTES.
El Sr. alcalde explica que, en una darrera sessió, el Sr. Masferrer va preguntar
quantes grues pendents de desmuntatge quedaven en obres que havien estat
aturades i, concretament, va esmentar que n’hi havia una al C/ Lluís
Companys. Pel que fa aquesta grua que està a la cruïlla dels carrers Lluís
Companys, Pompeu Fabra i Empordà, a principis d’any es va fer un
requeriment i durant els darrers tres anys s’han anat fent els manteniments
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pertinents per assegurar que la grua complís amb tots els requisits de
seguretat. Aquesta grua estava certificada per vents de 150 km/hora, però
davant el neguit dels veïns es va desmuntar la ploma i ara només queda
l’estructura, de la qual se’n seguirà fent el manteniment anual.
En relació amb el prec que va fer el Sr. Moles en un ple anterior, relatiu a les
queixes veïnals tramitades a través del servei d’IRIS, s’està preparant la
documentació per donar tota la informació relativa al nombre de queixes, el
temps de resposta, etc d’aquest any i dels anteriors. En el proper ple o abans
es facilitarà aquesta informació detallada en què també es podrà copsar si hi ha
una freqüència de queixes en el barri de Les Torres, que és el que el grup de
CIU va comentar.
Precs i preguntes que formula el grup municipal de la CUP:
El Sr. Corpas comenta que ha arribat la notícia, fa molt poquet,
de que es desocuparà el pis de l’obra social de la PAH
(Plataforma d’Afectats per la Hipoteca) i ja hi tornem a ser –diu-,
cases sense gent i gent sense casa. En aquest sentit, i d’acord
amb el que es va dir en el darrer ple, voldríem saber si ja s’ha
parlat amb SAREB, si ja sabem quina intenció tenen en relació
amb els pisos del carrer Maria Aurèlia Capmany i si tenen
intenció d’agilitzar el tema i posar aquests pisos en circulació per
a lloguer social en breu.
El Sr. alcalde respon que ara mateix no disposa d’aquesta informació, però si hi
ha alguna notícia al respecte –diu- us la comunicarem per escrit i en donarem
compte en el proper ple.
El Sr. Masferrer diu que, revisant el pressupost es veu que
l’apartat referit als ingressos per multes de circulació, també
amb el pressupost executat, ha disminuït bastant sobretot des
de que el company Capote està de regidor i volem saber quina és
la política de sancions viàries.
El Sr. Capote explica que, pel que fa les multes, tenint en compte la situació
actual, la Policia Local sanciona les infraccions greus, les que impliquen un perill
per a les persones. No es tracta de fer una pressió excessiva sobre els veïns
amb finalitat recaptatòria, però evidentment si hi ha alguna problemàtica o
situació sancionable, primer es fan avisos i després es posen multes.
El Sr. Masferrer comenta que les sancions no s’imposen amb una finalitat
recaptatòria, sinó per garantir la seguretat dels vials. Entenem que les normes
de circulació s’han de complir perquè responen a objectius de seguretat,
visibilitat, etc. Darrerament, però, es veu una deixadesa en aquest sentit i no
es tracta de recaptar sinó de vetllar per la seguretat de tots els veïns i veïnes, i
especialment dels vianants.
El Sr. Capote aclareix que no hi ha cap ordre política en el sentit d’imposar
menys sancions, sinó que es pretén que les multes siguin molt més mesurades.
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Estem d’acord al 100% amb el tema de la seguretat, però una altra cosa és la
pressió fiscal que s’exerceix sobre el ciutadà amb la imposició de multes amb la
finalitat de recaptar més Hi ha alguns ajuntaments que actuen d’aquesta
manera, però no és el cas de Sant Celoni.
***
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 23:30 hores i
s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en dono fe.

L’alcalde
Joan Castaño Augé

El secretari,
Ramon Oriol Grau
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