ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
DEL DIA 6 DE NOVEMBRE DE 2013

Identificació de la sessió:
Data: 6 de novembre de 2013
Inici: 20.04 hores
Fi: 21.18 hores
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni
Caràcter de la sessió: extraordinària
Assistents:
President:
Regidors/es:

Joan Castaño Augé
Magalí Miracle Rigalós
Julia de la Encarnación Gómez
Maria Isabel Coll Roig
Josep Capote Martín
Francesc Deulofeu Fontanillas
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:

Josep M. Bueno Martínez

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

PSC-PM

Ordre del dia:
1.

2.
3.

Aprovació, si escau, de l’Estudi sobre els treballs fitosanitaris que es
realitzen en l’arbrat viari i zones verdes del municipi de Sant Celoni, en
relació a la moció presentada pel grup municipal de la CUP i aprovada pel Ple
municipal, en defensa de la salut i contra l’ús d’herbicides i plaguicides
agrotòxics en espais públics.
Donar compte de l’escrit de la Direcció General d’Ordenació del Territori i
Urbanisme envers l’ARE Plans de Pertegàs de Sant Celoni.
Aprovació provisional, si escau, de la modificació de les Ordenances fiscals
per a l’any 2014 i següents.
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4.

Aprovació, si escau, de la modificació de les tarifes del servei de
subministrament d’aigua potable.

Desenvolupament de la sessió:
Inicialment el Sr. alcalde ofereix la paraula al públic assistent per si algú vol
comentar alguna qüestió, relacionada o no amb l’ordre del dia d’avui.
Atès que ningú fa ús de la paraula, el Sr. alcalde comenta que en una darrera
sessió una persona del públic va fer una pregunta referida als desperfectes
ocasionats al Carrer Vallès, arran d’unes obres que s’hi van fer. Hem esbrinat –
diu- que la llicència d’obres es va concedir l’any 2010 i el termini per finalitzar
les obres acaba el desembre del 2014. El tècnic que ho ha anat a revisar ha
constatat que hi ha una part de la vorera que està en força mal estat, que és la
que dóna al passatge, hi ha un flonjall i alguns panots trencats. Després de
consultar-ho amb tres veïns del passatge, tots tres han coincidit en dir que
aquest flonjall fa molt temps que hi és i no creuen que sigui una conseqüència
de les obres del fons del passatge. Encara no ens consta que aquestes obres
hagin finalitzat, per tant estarem amatents.
També es va comentar que tot sovint els llums de l’edifici de Sax Sala quedaven
oberts a la nit. S’ha comprovat i només queden encesos els llums permanents de
seguretat dels ascensors i els d’emergència, presents als edificis municipals.
També es pot donar el cas que en algunes hores hi hagi més llums oberts perquè
el servei de neteja hi està treballant, que en aquest cas ho fa quan no hi ha
classes, ja sigui a la nit, passades les 22 hores, o a primera hora del matí.
Agraïm de tota manera el seu interès per intentar millorar les coses.
Seguidament, el Sr. Deulofeu comenta que malgrat que aquest sigui un ple
extraordinari, donada l’excepcionalitat de la situació, la gravetat i la crisi de
govern que representa la renúncia d’un regidor per uns fets que, segons la
informació que tenim de l’Alcaldia, representen una interferència en la
investigació que s’estava duent a terme a la Policia Local, sembla adient poder
demanar alguns aclariments.
El Sr. alcalde diu que, un cop s’acabi formalment la sessió plenària, la gent es
podrà quedar i donarem una explicació de l’expedient que està obert.
El Sr. Corpas demana si amb aquesta explicació hi podrà haver-hi preguntes,
rèpliques, etc.
El Sr. alcalde respon que es contestarà tot el que es pugui dir. El secretari és
l’instructor de l’expedient i dirà des del punt de vista jurídic quina és la
informació que es pot donar, perquè cal tenir en compte que es tracta
d’informació reservada.
Un cop fets aquests aclariments previs, es procedeix a tractar els punts
continguts a l’ordre del dia de la sessió.
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1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESTUDI SOBRE ELS TREBALLS
FITOSANITARIS QUE ES REALITZEN EN L’ARBRAT VIARI I ZONES
VERDES DEL MUNICIPI DE SANT CELONI, EN RELACIÓ A LA MOCIÓ
PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP I APROVADA PEL PLE
MUNICIPAL, EN DEFENSA DE LA SALUT I CONTRA L’ÚS D’HERBICIDES I
PLAGUICIDES AGROTÒXICS EN ESPAIS PÚBLICS.
La Sra. Coll explica que, la Comissió es va constituir l’abril del 2013 i durant
quatres sessions de treball es va revisar el model i es van donar les indicacions
pertinents pel que fa l’ús de productes fitosanitaris durant el 2013.
En la primera part de l’estudi es descriuen els tractaments fitosanitaris que es
varen fer a Sant Celoni els anys 2011-2012. La implementació de les mesures
indicades per la Comissió durant l’any 2013 ha permès reduir encara més l’ús de
productes fitosanitaris. El 2012 el percentatge d’arbres tractats amb plaguicides
va ser del 10,8%, dels quals, la meitat es va fer amb cipermetrina com a principi
actiu. L’any 2013, tot i que el número d’arbres tractats va ser superior, un
11,4%, el tractament amb cipermetrina es va reduir a zero. En el cas dels
tractaments amb herbicides el 2012, de 140 zones verdes, només 38 es van
tractar amb herbicides i el 2013 la Comissió va admetre el tractament de 22
zones verdes, de les quals, finalment, només se n’han tractat 11 amb herbicides.
En la segona part del document, es presenta la proposta d’acords de la Comissió
per garantir un ús mínim dels productes fitosanitaris. Per reduir encara més l’ús
d’aquests productes s’han proposat actuacions adreçades a l’aplicació de
sistemes alternatius, formació especialitzada, assessorament tècnic i difusió a la
població. També es tenen en consideració els requisits per al compliment de la
legislació vigent en la matèria que obliga a disposar d’usuaris professionals amb
carnet d’aplicador i manipulador, document d’assessorament, registre de
tractaments, pla de treball, avís a veïns, mesures preventives i de gestió de
residus. L’estudi també aporta un calendari de treball i una valoració dels
recursos necessaris, així com un pressupost per a la seva implantació.
Cal posar de manifest que a Sant Celoni el control de plagues de l’arbrat viari i
de les males herbes en espais verds públics s’ha estat fent en uns percentatges
molt baixos comparativament amb altres municipis i en relació amb la quantitat
de producte alliberat. Les mesures proposades per la Comissió i aplicades durant
el 2013 han minimitzat l’ús dels productes fitosanitaris, amb cipermetrina i
glifosat.
Tot seguit, el Sr. Corpas apunta que des de la CUP ja s’era conscient de que
s’estava fent una bona feina en aquest aspecte des de fa anys, però és bo posar
sovint debats que mai s’han tingut sobre la taula per veure que tots els serveis
poden ser més eficients. Si hi ha un debat enriquidor entre totes les parts –diuhi podem trobar sortida a millorar certs aspectes. També hem ajudat a posar
una problemàtica sobre la taula per la gent que desconeixia totalment el tema
dels herbicides i plaguicides, i això també ajuda a informar sobre quins mitjans i
productes es fan servir per netejar els nostres parcs i els jardins.

3

Lamentem que per falta de recursos econòmics i humans aquest treball no pugui
anar a més i continuar millorant d’una manera exponencial, però evidentment
estem molt contents del treball que s’ha fet i de que la moció que es va
presentar hagi assolit la seva finalitat.
Pren la paraula el Sr. Moles per comentar que, com a membre de la Comissió, en
primer lloc voldria fer un reconeixement a la tasca prèvia feta pels tècnics, que
gairebé no hi ha hagut marge per poder millorar. Ells ja havien començat el
tractament amb indoteràpia pel tema de plaguicides i el que ha fet la Comissió
és donar suport i una mica més de marge amb un increment de pressupost per
l’any vinent en aquest tema. Pel que fa el tema dels herbicides, l’ús era
pràcticament nul i ja teníem uns nivells de consum de 3 litres l’any. S’han fet
algunes accions i hem mirat què més es podia fer, però el consum que es faci de
cara a l’any vinent dependrà també una mica de la climatologia, tot i que serà
difícil baixar més aquests consums. Això vol dir que ja hi havia una feina prèvia
molt ben feta. Està bé presentar una moció perquè tothom tingui present la
importància d’aquest tema, però hauríem de tenir una mica més de rigor a l’hora
de presentar mocions que suposin crear una comissió quan no hi havia massa
motius per fer-ho, més enllà de donar suport als tècnics per seguir amb la tasca
que ja estaven fent. Cal felicitar, doncs, la feina feta pels tècnics i el bon
ambient que hi ha hagut entre els membres de la Comissió, intentant millorar el
que difícilment és millorable. Tot i així, alguna cosa s’ha pogut aportar.
El Sr. alcalde diu que ha estat important fer la revisió per tal de poder portar a
terme les actuacions que es proposen i intentar reduir encara més l’ús de certs
productes. També ens ha servit, especialment, per fer una difusió entre la
població d’un tema que probablement era desconegut per la majoria. Cal tenir en
compte que, encara que l’ajuntament faci un ús reduït d’aquests productes, hi
pot haver gent que tingui espais verds, jardins i zones amb vegetació on encara
els utilitzi, i aquesta informació ens permetrà donar a conèixer que existeixen
altres sistemes i productes alternatius no tòxics.
A continuació, la Sra. Montes comenta que, malauradament, no ha pogut assistir
a les reunions d’aquesta comissió, però penso –diu- que tot el que sigui una
revisió d’una forma de treball que s’ha constatat que és bona, és positiva. Això
també ens ajuda a tenir més informació dels productes químics que potser
utilitzem habitualment i en desconeixem les repercussions del seu ús. També
felicitem als tècnics que treballen aquest tema i donem suport a la moció que va
presentar la CUP.
Després d’aquestes intervencions i atès que,
El Ple municipal va acordar, en sessió ordinària de 21.03.2013, aprovar la moció
del grup municipal de la CUP en defensa de la salut i contra l’ús d’herbicides i
plaguicides agrotòxics en els espais públics.
En aquesta moció l’Ajuntament es va comprometre a revisar el model de
manteniment i a estudiar l’ús de pràctiques alternatives en l’ús de productes
fitosanitaris, mitjançant la creació d’una comissió integrada per tècnics i polítics
municipals i amb l’assessorament de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera.
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La comissió es va constituir en data 16.04.2013 i durant quatre sessions de treball
va revisar el model de gestió de productes fitosanitaris. En aquestes sessions, a
més de donar indicacions pel que fa a l’ús de productes fitosanitaris durant el 2013,
es va elaborar l’estudi objecte d’aquesta proposta.
L’estudi sobre els treballs fitosanitaris que es realitzen en l’arbrat viari i zones
verdes del municipi de Sant Celoni té diversos apartats, cadascun dels quals amb
uns objectius concrets.
En la primera part de l’estudi es descriuen els tractaments fitosanitaris que es van
fer a Sant Celoni els anys 2011 i 2012, amb l’objecte de valorar l’ús de productes
amb contingut de cipermetrina o glifosat al territori. Així mateix, es descriuen els
tractaments durant el 2013, seguint ja instruccions de la comissió per a la reducció
de l’ús d’aquests productes, i s’integren els resultats per a la seva valoració. Al final
d’aquest apartat també es fa un resum de les aportacions rebudes per part de
l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera.
En la segona part de l’estudi es presenta la proposta d’acords de la comissió per
garantir fer un ús mínim de productes fitosanitaris, tinguin o no els components
indicats més amunt. Aquests acords fan referència a l’aplicació de sistemes
alternatius als productes fitosanitaris que continguin cipermetrina o glifosat, la
formació especialitzada, l’assessorament tècnic, la difusió a la població i el
compliment dels requisits de la legislació vigent al respecte. L’estudi aporta un
calendari de treball i una valoració dels recursos necessaris, així com un pressupost
per a la seva implantació.
A les conclusions, l’estudi indica:
1.

A Sant Celoni, el control de plagues de l’arbrat viari i de males herbes en
espais verds públics s’ha estat fent en uns percentatges d’arbrat viari i de
localitzacions molt baixos, comparativament amb altres municipis i en relació a
la quantitat de producte plaguicida/herbicida alliberat.

2.

La implementació de les mesures indicades per la comissió durant el 2013 ha
permès reduir encara més l’ús de productes fitosanitaris amb glifosat o
cipermetrina. En el cas dels tractaments plaguicides en arbrat urbà, l’any 2013
el percentatge de tractament amb cipermetrina s’ha reduït a 0. Eliminar aquest
tipus de tractament té com a conseqüència un augment dels costos de
tractament. En el cas dels tractaments herbicides, el 2012 només es van
tractar amb glifosat 38 zones verdes urbanes d’un total de 140 (27,14%). El
2013 la comissió va admetre el tractament herbicida a 22 zones verdes, de les
quals finalment només se n’ha hagut de tractar 11 (7,85%). A la resta de
zones s’han fet segues i desbrossats.

3.

Les actuacions proposades per la comissió (aplicació de sistemes alternatius,
formació...) estan encaminades a reduir encara més l’ús de productes
fitosanitaris que continguin cipermetrina o glifosat. També es tenen en
consideració els requisits per al compliment de la legislació vigent
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4.

Per a la implementació de la proposta caldrà dimensionar els recursos humans,
serveis externs i necessitats materials.

L’objectiu de la proposta és donar compte al Ple municipal del contingut i
conclusions de l’estudi, i acordar, si escau, l’aplicació de les propostes que s’hi
formulen.
Vista la conformitat de tots els membres de la Comissió i atesos els fonaments
jurídics següents:
- Directiva 2009/128/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21.10.2009,
per la que s’estableix el marc de l’actuació comunitària per aconseguir un ús
sostenible dels plaguicides.
- Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal.
- Reial Decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel que s’estableix el marc
d’actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris.
- Reial Decret 1416/2001, de 14 de desembre, sobre envasos de productes
fitosanitaris.
Per tot això, a proposta de la regidora d’Espai Públic i previ dictamen de la
Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 16 regidors
presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Aprovar el document Estudi sobre els treballs fitosanitaris que es realitzen en
l’arbrat viari i zones verdes del municipi de Sant Celoni, en relació a la moció del
grup municipal de la CUP en defensa de la salut i contra l’ús d’herbicides i
plaguicides agrotòxics en els espais públics, tal i com ha estat redactat per la
comissió.
2. Posar de manifest que a Sant Celoni el control de plagues de l’arbrat viari i de
males herbes en espais verds públics s’ha estat fent en uns percentatges molt
baixos comparativament amb altres municipis i en relació a la quantitat de
producte plaguicida/herbicida alliberat, i que les mesures proposades per la
comissió i aplicades durant el 2013 han minimitzat l’ús dels productes fitosanitaris
amb components amb cipermetrina o glifosat.
3. Donar coneixement a la població dels continguts de l’estudi mitjançant
L’informatiu municipal i el web municipal, així com a la premsa local i comarcal.
2. PRESA DE CONEIXEMENT DE L’ESCRIT DE LA DIRECCIÓ GENERAL
D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME ENVERS L’ARE PLANS DE
PERTEGÀS DE SANT CELONI.
El Sr. alcalde explica que es dóna coneixement d’un escrit de la Direcció General
d’Urbanisme del qual resulta que :
- L’Àrea residencial estratègica, ARE, Plans de Pertegàs, va quedar
exclosa del document aprovat definitivament del Pla director urbanístic de
les Àrees residencials estratègiques del Vallès Oriental.
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- Pel que fa a la notificació de 03.11.2011 de la Subdirecció General de
Seguretat Industrial a l’Ajuntament sobre l’emissió d’un informe favorable
en relació a l’ARE de Sant Celoni, no té cap virtualitat jurídica i, per tant,
no cal fer cap resolució expressa al respecte.
- L’àmbit delimitat com a sector Plans de Pertegàs de Sant Celoni no
constitueix una ARE i, per tant, no és d’aplicació el procediment especial
establert a la Disposició addicional 8a de la Llei 3/2012, de 22 de febrer,
de modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme.
És a dir, se’ns comunica oficialment, per part de la Direcció General
d’Urbanisme, que el tema de l’ARE ha quedat definitivament tancat i d’això se’n
dóna compte al Ple.
El Sr. Corpas comenta que la CUP celebra que es posi fi a aquest malson i
recorda que la població de Sant Celoni hi ha ajudat a través de la consulta
popular que es va fer en el seu moment. Entre tots –diu- vàrem aconseguir
aturar tant l’ARE que proposaven els uns com els altres, en el que era l’enèsima
bogeria respecte l’habitatge i la construcció, i que ens ha portat a la situació que
vivim actualment. Per tant, celebrem que el temps hagi posat les coses al seu
lloc.
Després d’aquestes intervencions i atès que,
El Pla director urbanístic de les Àrees residencials estratègiques de l’àmbit del
Vallès Oriental va ser aprovat inicialment per la Comissió territorial d’urbanisme
de Barcelona en sessió de 25.09.2008, incorporant l’Àrea residencial estratègica
ARE Plans de Pertegàs de Sant Celoni.
El resultat final de la consulta popular sobre la ubicació de l’ARE a Can Riera de
l’Aigua que va tenir lloc el dia 25.01.2009, contrari a la seva implantació, es va
posar de manifest en l’escrit d’al·legacions per part de l’Ajuntament envers
l’aprovació inicial, sol·licitant la retirada de l’ARE Plans Pertegàs, del Pla director
urbanístic de les Àrees residencials estratègiques de l’àmbit del Vallès Oriental.
A l’aprovació provisional del Pla director urbanístic de les Àrees residencials
estratègiques del Vallès Oriental el 30.09.2010, per part de la Comissió territorial
d’urbanisme de Barcelona es va incloure l’ARE Plans de Pertegàs de Sant Celoni,
tot incorporant d’ofici a la normativa que aquesta ARE restava condicionada en el
seu desenvolupament fins a disposar de l’Anàlisi quantitativa de risc i a
incorporar les mesures correctores que se’n derivessin.
Aquest Ajuntament mitjançant escrit de 18.10.2010 va reiterar la petició al
conseller de Política Territorial i Obres Públiques per a que a la resolució
definitiva del Pla director urbanístic del Vallès Oriental no s’aprovés l’ARE de Sant
Celoni i s’arxivés definitivament en vista a la consulta popular realitzada al
municipi.
El conseller, per escrit de data 04.11.2010, va comunicar que mantindria en
suspens aquells casos que considerés, ateses al·legacions i circumstàncies.
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Per resolució de 12.11.10 el conseller del Departament de Política Territorial i
Obres Públiques va aprovar definitivament el Pla director urbanístic de les Àrees
residencials estratègiques del Vallès Oriental, amb incorporació de les ARES de
Granollers, Parets del Vallès i la Llagosta.
El subdirector general de Seguretat Industrial va comunicar el 03.11.2011 a
aquest Ajuntament que l’informe del Departament d’Empresa i Ocupació per a
l’ARE a Sant Celoni era favorable.
Per escrit de 08.05.2012 aquest Ajuntament va reiterar la petició d’arxiu definitiu
de l’expedient en base a la Disposició addicional 8a de la Llei 3/2012 de
modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme que regula el procediment
especial de modificació dels Plans directors urbanístics per deixar sense efecte la
delimitació i l’ordenació d’Àrees residencials estratègiques determinades.
El director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme mitjançant escrit de data
13.11.2012 va comunicar que, considerades per part del titular del Departament
de Territori i Sostenibilitat les opinions expressades per aquest consistori en el
sentit que no s’aprovés l’ARE Plans de Pertegàs, aquesta va quedar exclosa del
document aprovat definitivament del Pla director urbanístic de les Àrees
residencials estratègiques del Vallès Oriental, indicant que l’informe favorable de
la Subdirecció General de Seguretat Industrial no té virtualitat jurídica, concloent
també que l’àmbit de Can Riera de l’Aigua no constitueix ARE.
Per tot això, i previ dictamen de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris,
el Ple municipal PREN CONEIXEMENT de l’escrit de 13.11.2012 del director
general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, del qual resulta el següent:
- L’Àrea residencial estratègica, ARE, Plans de Pertegàs, va quedar exclosa del
document aprovat definitivament del Pla director urbanístic de les Àrees
residencials estratègiques del Vallès Oriental.
- Pel que fa a la notificació de 03.11.2011 de la Subdirecció General de
Seguretat Industrial a l’Ajuntament sobre l’emissió d’un informe favorable en
relació a l’ARE de Sant Celoni, no té cap virtualitat jurídica i, per tant, no cal fer
cap resolució expressa al respecte.
- L’àmbit delimitat com a sector Plans de Pertegàs de Sant Celoni no constitueix
una ARE i, per tant, no és d’aplicació el procediment especial establert a la
Disposició addicional 8a de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del
Text refós de la Llei d’urbanisme.
3. APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LES
ORDENANCES FISCALS PER A L’ANY 2014 I SEGÜENTS.
El Sr. alcalde explica que es proposa una congelació de les ordenances, perquè
el moment actual és complicat i prou difícil per tothom, pel comerç, per les
indústries, per les persones, etc. Hi ha alguna petita variació en alguna
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ordenança, però a grans trets es mantenen les bonificacions ja acordades per tal
de garantir els ingressos corresponent si mantenir els serveis que es presten a la
població.
Seguidament, intervé el Sr. García per manifestar el vot contrari del grup de
Convergència i Unió, bàsicament perquè la pressió fiscal a la que estem
sotmetent els nostres veïns i veïnes és excessiva, com ja es va demostrar amb
el tancament de comptes de l’any passat, tot i que hi havia recorregut per poder
reduir aquesta pressió fiscal. L’ajuntament no està passant per una situació de
dificultats que justifiqui haver de mantenir aquests nivells. Per tant, nosaltres
mantenim el vot negatiu respecte la proposta continuista de l’equip de govern.
El Sr. Masferrer apunta que la CUP no està d’acord amb els petits canvis que hi
ha hagut. Un d’ells –diu- és la disminució del 10% pel que fa l’Impost sobre Béns
Immobles d’ús no residencial pels habitatges amb major valor cadastral perquè
els ingressos siguin els mateixos. Si mirem enrere, però, fa dos anys, quan per
decret del govern de l’Estat es va produir un increment d’aquest impost, aquests
habitatges no es van veure afectats perquè ja estaven en el topall. Per tant,
pensem que ara s’haurien de mantenir en el tipus més elevat. En el punt 2 en
què es parla de les plusvàlues, si el govern en el seu moment va voler ajustar el
preu del valor cadastral amb el preu actual, en aquesta pujada del 10% pensem
que també s’hauria de mantenir el tipus i deixar-ho tal com estava, en lloc de
baixar-lo.
El Sr. alcalde constata que hi ha dues postures diferents, l’una planteja que
baixem la pressió fiscal, però no proposa quan baixem ni què baixem, i l’altra
planteja mantenir els ingressos i no fer aquesta baixada. Si ho repassem –diuhem de tenir en compte que a vegades amb la plusvàlua estem castigant a
persones que s’han venut o s’han hagut de vendre el pis per anar a viure de
lloguer per problemes econòmics. En el cas dels tipus, l’any 2004 es va donar la
possibilitat de fer un tipus diferenciat pel 10% de la part comercial, industrial i
de terrenys sense edificar, i es va incrementar més del 35%. Aquest desnivell
que es va produir llavors s’ha anat igualant amb els anys, però el valor d’aquest
10% encara està per sobre del que ha anat pujant el residencial, que està a
0,881, mentre que el residencial està a 0,815.
Per tant, hem de mirar d’arribar a un punt d’acord, però cal ser curós per no
afectar encara més algun sector que ja està prou tocat. Jo crec que hem de
garantir serveis i, per desgràcia, les aportacions de les diverses administracions
disminueixen cada dia més, beques menjador, Pla Educatiu d’Entorn, Escola
bressol, Escola de música, etc. Fins i tot, en alguns casos ja s’està parlant de
subvencions zero. Per tant, hem de vetllar perquè els serveis es puguin
continuar prestant sense haver de castigar més l’economia de les famílies.
Nosaltres farem mans i mànigues per mantenir aquests serveis i això passa per
assegurar els ingressos suficients que ens permetin fer-ho.
En aquest cas, entenem que aquestes ordenances estan pensades pels moments
difícils que s’estan vivint. La nostra voluntat és arribar a un punt d’acord que
permeti poder aprovar les ordenances, sinó ens quedaríem amb les aprovades
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anteriorment que suposaria que en alguns casos s’apugés automàticament el
tipus.
Seguidament, intervé la Sra. Montes per dir que, aquestes són unes ordenances
continuistes. Nosaltres pensem que és més el global de la pressió amb taxes i
impostos a tota la societat, que no particularment als més rics. En aquest cas, ja
ho venim dient des de fa temps, és un tema que afecta a tota la societat, també
els que menys tenen han d’aportar més.
Pel que fa l’IBI, ja ho havíem discutit anteriorment, va quedar clar que no es
repercutia el 100% a assumptes socials, sinó només una part. Aquest augment
ja es preveia que es mantindria en els següents pressupostos, perquè si el
pressupost augmentés també s’haurien de tenir els mateixos ingressos. És a dir,
es segueix una línia continuista en lloc d’intentar reduir la pressió fiscal al
conjunt de la població de Sant Celoni. A més, hi ha molt poca gent que es pugui
beneficiar de les bonificacions per IBI i, per tant, no s’està complint l’efecte que
es pretenia.
Nosaltres rebutgem aquestes ordenances, perquè creiem que cal fer un esforç
per reduir les taxes ara, no d’aquí a un any i mig a les portes de les eleccions
municipals.
El Sr. alcalde aclareix que en el cas de que no s’aprovin les ordenances,
quedarien en vigor les actuals i les plusvàlues s’apujarien un 10%; quedarien
derogades la bonificació del 80% de tot un seguit de tràmits d’activitats i la
bonificació de les terrasses, entre d’altres. En tot cas, això queda en mans de la
responsabilitat dels grups polítics.
El Sr. García comenta que no s’entén que no es redueixi la pressió fiscal quan
hem anunciat més d’un milió d’euros de resultats l’any 2012. Per nosaltres és
difícil explicar que hi ha més d’un milió d’euros de resultats i que al mateix
temps no s’hagin fet més coses.
Pren la paraula la Sra. de la Encarnación i explica que, per posar un exemple, pel
que fa l’Escola bressol, del curs 2012-2013, hem rebut una comunicació en què
se’ns diu que sembla ser que de 875 euros/plaça i nen que teníem assignats,
potser ens quedarem amb 475 euros, que aportarà la Diputació de Barcelona i
l’altre 50% no sabem si algú l’aportarà o el perdrem. Del curs 2013-2014 no en
tenim encara cap informació, malgrat que hem fet gestions i trucades per saber
amb quina subvenció podrem comptar. Per tant, no podem fer demagògia barata
dient que baixarem els impostos i podrem continuar mantenint els mateixos
serveis a la ciutadania. Això és impossible.
L’any passat vàrem tancar el pressupost amb beneficis i per això podem oferir
1,5 milions per fer equipaments educatius, i per continuar oferint tallers d’estudi
assistit.
L’argumentació que fa CIU dient que podem baixar la pressió fiscal per donar
més serveis a la ciutadania no es fonamenta en res. Com es pot fer si no volem
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reduir els serveis a la ciutadania i els diners que ens arriben d’altres
administracions cada vegada són menys ?
El Sr. alcalde apunta que, des del moment en què s’estan traspassant
subvencions de la Generalitat de Catalunya a la Diputació vol dir que ens
arribaran menys recursos als ens locals. És a dir, d’un lloc no ens arribarà res i
de l’altre ens arribaran molts menys recursos.
Podeu nomenar dos o tres ajuntaments de la comarca en què governi CIU, que
hagin tingut superàvit i que hagin rebaixat els impostos ?
Pel que fa les taxes i els impostos, aquest no hauria de ser un motiu de discussió
partidista, sinó que hi hauria d’haver una prioritat de mantenir i preservar els
serveis bàsics, imprescindibles i prioritaris. Cal aclarir que el superàvit de l’any
passat no hi serà aquest any 2013, perquè ens han minvat molt les ajudes que
ens arriben d’altres administracions. També cal esmentar que l’any passat el
superàvit va venir arran d’un control molt exhaustiu de la despesa en totes les
àrees, mantenint les subvencions a les entitats i les activitats al municipi.
A continuació, intervé novament el Sr. García per demanar una mica més de
respecte als companys i companyes del ple. Nosaltres –diu- no parlem mai de
que la oposició o el govern fa demagògia barata i pensem que no és la manera
de discutir. Qualsevol que hagi treballat amb temes comptables en qualsevol
empresa sap que quan es presenta més d’un milió d’euros de resultat està dient
que no se’ls ha gastat i ho podia haver fet.
El Sr. Masferrer reitera el vot negatiu de la CUP. Nosaltres preferim –diu- les
ordenances actuals i ens neguem a fer una política fiscal mirant els noms.
El Sr. alcalde aclareix que només s’ha fet referència a sectors que poden estar
més afectats que d’altres i als quals se’ls pot causar un perjudici afegit.
Per tant, si el grup de CIU vota que no a l’aprovació de les ordenances, s’apujarà
l’IBI, l’ajuntament tindrà més ingressos, però això repercutirà en l’economia de
les persones que estan per damunt del 10%. Les plusvàlues i les altres taxes
s’hauran de portar en una propera sessió.
El Sr. interventor matisa que es poden portar a qualsevol sessió plenària, però
no tindran vigència fins la seva aprovació definitiva.
El Sr. Masferrer comenta que cal deixar clar que a cap família se li apujarà l’IBI.
El Sr. alcalde afegeix que a nivell d’habitatges no es toca, però si a nivell
comercial, terrenys i industrial que s’apuja un 10% els de més valor.
A mi –diu- em preocupen especialment algunes taxes com la relativa a noves
activitats, en què l’any passat ja es va procurar d’aplicar una bonificació del
80% precisament per facilitar i afavorir l’activitat econòmica i la de terrasses per
incentivar també l’ambient al carrer. Per tant, en el proper ple mirarem de portar
aquestes taxes per poder mantenir el mateix descompte que s’ha fet l’any 2013.
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La Sra. Montes diu que el més preocupant és que la resta de partits polítics
estan en contra d’aquestes ordenances i caldrà fer una nova reunió per parlar-ne
novament. Potser en podríem haver parlat abans més detingudament en previsió
de que això podia passar.
El Sr. alcalde apunta que l’equip de govern ha estat obert a parlar-ne amb tots
els grups polítics. Pensàvem –diu- que plantejar una congelació i no incrementar
la pressió fiscal a la població, mantenint tots els serveis, era una proposta
acceptable.
La Sra. Montes comenta que, malgrat haver estat oberts a parlar-ne, no s’han
recollit les propostes de la resta de grups.
Tot seguit, pren la paraula el Sr. Deulofeu per dir que, la postura de CIU davant
unes ordenances que són les mateixes de l’any passat és previsible que sigui la
mateixa que l’any passat, per un tema de coherència. L’impacte que té el fet de
no aprovar-les –diu- no és el que nosaltres desitgem, però és fruit d’un acord i
d’una decisió presa per l’equip de govern sense haver-la consultat prèviament
amb la resta de grups polítics, i que és adherir-se a una determinada proposta
del Govern de l’Estat amb el tema de les valoracions cadastrals, que és el que
acaba afectant aquest 10%. Aquest aspecte no es va debatre, sinó que el va
decidir l’equip de govern unilateralment.
El Sr. alcalde comenta que ahir al matí ja es va explicar, quan vàrem estar
reunits amb l’interventor, que el 10% només es produeix a l’ajuntament de Sant
Celoni perquè la seva revisió cadastral es va produir en un any determinat i en
cas de no haver-se demanat aquest 10% per part de l’Estat, perquè
desconeixíem com aniria l’aprovació dels pressupostos de l’Estat, l’ajuntament
hauria pogut tenir una reducció d’ingressos.
El Sr. interventor aclareix que això no afecta al 10% de finques no residencials.
De fet l’Estat encara no ha aprovat definitivament les normes, però s’ha redactat
la proposta de les ordenances preveient que L’Estat ho aprovarà.
El Sr. alcalde aclareix que s’ha fet tal com ho han fet també altres ajuntaments,
pensant que l’Estat havia dit que l’augment del 10% només es faria entre el
2012 i el 2013.
El Sr. interventor afegeix que només per 2 anys i prorrogable per 2 anys més,
2014 i 2015.
El Sr. alcalde explica que, atès que això no es sabia, la recomanació de l’Estat va
ser que si els ajuntaments volien mantenir els ingressos d’IBI calia que ho
demanessin. És a dir, el que fem ara és garantir de mantenir-los, sinó aquests
tindrien un augment del 10%, amb el benentès de congelar que és el que ja es
va fer l’any passat quan hi va haver l’augment del 10% més el 6%. D’aquesta
manera s’amorteix en certa manera la batzegada que va suposar l’augment del
16% sobre l’IBI en els 2, 3, 4 anys en què es decideixi congelar els impostos.
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Intervé el Sr. Capote per comentar que no li ha quedat clara la postura del grup
d’ICV.
La Sra. Montes diu que la postura d’ICV és baixar impostos i reduir la pressió
fiscal a tota la ciutadania.
El Sr. Deulofeu comenta que, si l’ajuntament no s’hagués adherit a l’increment
de les valoracions cadastrals, a aquest 10%, i l’Estat no hagués prorrogat
l’augment del 10% ho hauria pogut fer igualment l’ajuntament per buscar
l’equilibri. És a dir, la decisió l’ha pres l’equip de govern, però hi havia
alternatives en el cas de que no s’hagués fet la pròrroga de l’increment dels
tipus, d’aquest 10% famós.
El Sr. alcalde apunta que els pressupostos encara no estan aprovats.
El Sr. Deulofeu reitera que l’ajuntament pot decidir aplicar un 10%, un 8% o el
que consideri oportú en el moment de les ordenances.
La Sra. Montes diu que, hi ha moltes persones que tot i treballant no arriba a
final de mes i els ve de 20 o 30 euros. Les taxes i els impostos es van apujant, al
contrari dels sous que si varien és per baixar, i la població està cada vegada més
ofegada. Cal pagar l’aigua, el llum, el gas, etc i massa sovint amb prou feines
s’arriba per pagar el menjar.
Aquestes ordenances estan fetes per mantenir el pressupost, no són 100%
socials. Per això, estem en contra de continuar pressionant a la població amb
unes ordenances continuistes.
El Sr. alcalde aclareix que no es planteja un increment, sinó una congelació. Des
del moment en què es produeix una congelació i hi ha serveis en què s’han
d’aportar més diners perquè no arriben les subvencions d’altres administracions,
en realitat el que fem és baixar i reduir la pressió fiscal perquè no actualitzem els
valors. Cal que quedi clar aquest tema.
És cert que hi ha moltes famílies amb serioses dificultats econòmiques, però des
de l’Administració difícilment podrem solucionar els problemes més complexes,
com podria ser el tema de l’habitatge, si no tenim prou recursos per fer-hi front.
De fet, sabem que hi ha més persones interessades en posar habitatges de la
seva propietat a disposició de l’Ajuntament per al lloguer segur i això és molt
positiu, trobar solucions per poder fer front a aquestes necessitats. Si fóssim un
ajuntament amb plans de sanejament hauríem d’apujar els impostos per
anivellar els ingressos i despeses de l’ajuntament i no podríem ajudar a la gent
que ho està passant més malament. Afortunadament, encara podem ajudar a la
gent més necessitada mitjançant ajuts (d’IBI, lloguer, aigua, llum, etc) i
bonificacions, sense necessitat d’incrementar els impostos.
Les altres administracions estan reduint les ajudes a les famílies i l’Ajuntament,
d’alguna manera, ha de compensar aquestes reduccions perquè les famílies
puguin menjar i tenir els serveis bàsics. Això és possible gràcies a l’equilibri
econòmic que hi ha a l’ajuntament, de l’esforç que es fa tant per part del
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personal com de les entitats del municipi, de la reducció de costos que s’ha fet
quant a activitats i festes, etc. Tot això ens permet disposar dels recursos
necessaris per poder destinar a les persones. Continuarem, per tant, amb
aquesta línia i si les ordenances no s’aproven continuarem amb les actuals.
Ningú ha plantejat concretament un tema de reducció, però la reducció hauria
d’anar acompanyada de disminució de determinades despeses.
Tot seguit, el Sr. Corpas apunta que és complicat tenir en compte la reducció de
despesa que es faria si mai hem negociat pressupostos i ordenances
conjuntament. Per tant –diu-, és de calaix que algun dia ens hem de posar
seriosament a negociar ordenances i pressupostos, sinó no té cap sentit.
El Sr. alcalde explica que, normalment les ordenances s’aproven abans del
Pressupost. El darrer pressupost aprovat i que vàrem negociar és un pressupost
que recull el manteniment de tots els serveis que en el seu moment es van
pactar i que eren prioritaris, i en alguns casos incrementar-los. Per exemple, el
tema del lloguer segur començarà aquest mes i aquesta és una despesa afegida
que permetrà a algunes famílies poder gaudir d’un habitatge digne.
El Sr. Deulofeu comenta que els ingressos del 2013 són superiors a la previsió
d’ingressos amb les noves ordenances del 2014. En realitat, probablement i
paradoxalment, amb aquestes ordenances es recolliran més recursos econòmics
per fer front a les necessitats socials. Aquest argument no serveix en el context
en el que estem.
És a dir, la taula que s’ha fet d’ingressos de 2013, aplicant les ordenances 2013,
i la previsió d’ordenances és inferior a la previsió d’ingressos del 2014. Si
congelem les ordenances, aplicarem les del 2013 i per tant la previsió
segurament augmentarà perquè hi ha algun aspecte que farà augmentar la
pressió.
Intervé el Sr. Masferrer per aclarir-hi al Sr. Deulofeu que, un tant per cent
important dels ingressos de l’ajuntament depenen de l’activitat econòmica,
perquè graven activitats econòmiques. Per tant, si hi ha més activitat econòmica
i/o més vendes de terrenys els ingressos pugen congelant els impostos i les
taxes. Un major ingrés no significa que s’apugi la tributació. Entenc que la petita
diferència que hi ha deu ser causada per això.
El Sr. Deulofeu diu que, com que s’està argumentant el tema social, les
necessitats i la disponibilitat de recursos, el que pretén posar de manifest és que
la disponibilitat de recursos no serà inferior, pel fet de les pròpies ordenances,
una altra cosa és l’activitat.
El Sr. alcalde afegeix que la previsió del 2014 amb congelació era una mica
inferior als ingressos del 2013 del Pressupost.
El Sr. Deulofeu insisteix en que si ens quedem amb les ordenances del 2013, en
principi hem de preveure que no hi haurà una disminució d’ingressos. Estem
remarcant molt el tema social i el problema no estarà aquí.
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El Sr. alcalde explica que el problema estarà en què amb els mateixos ingressos
o una mica inferiors, s’haurà de fer front a menys ajudes de les altres
administracions, això està clar, i no ho podem carregar a les famílies. Nosaltres
entenem que amb la congelació de les ordenances es poden continuar prestant
tots els serveis, fent esforços, és obvi.
Després d’aquestes intervencions i
Vist l'expedient instruït per a la modificació de les Ordenances fiscals del
municipi de Sant Celoni per a l'any 2014.
Vista la memòria del regidor de Serveis Generals, l'informe de l'interventor
accidental i altra documentació obrant a l’expedient.
A proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la Comissió informativa de Serveis
Comunitaris, per 6 vots a favor de les senyores Miracle, de la Encarnación i Coll i
dels senyors Castaño, Tardy i Capote i 10 vots en contra de les senyores Costa,
Lechuga i Montes i dels senyors Deulofeu, Garcia Ramírez, Perapoch, Garcia
Sala, Moles, Corpas i Masferrer, el Ple municipal REBUTJA la següent
proposta d’acord:
1. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança general de gestió,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, que haurà de
regir per a l’exercici 2014 i següents.
2. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2014 i següents la modificació de
les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
1. Impost sobre béns immobles
3. Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
4. Impost sobre vehicles de tracció mecànica
11. Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa
12. Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions
situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants
14. Taxa per la recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus
sòlids urbans
15. Taxa per la prestació de serveis a cementiris locals
18. Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat
dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència,
comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de
l’activitat
3. Indicar que el text de l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació
dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer és
coincident amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al
Butlletí oficial de la província de 30 de setembre de 2013.
4. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text de les modificacions aprovades provisionalment,
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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 les Ordenances, 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.
5. Acordar la pròrroga fins el dia 31 de desembre de 2014 de les Bases per a la
concessió d’ajuts per fer front al pagament de l’Impost sobre béns immobles.
4. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LES TARIFES DEL
SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE.
El Sr. alcalde explica que, fa alguns mesos es va començar a parlar amb els
diversos grups de les tarifes de l’aigua. Aquest és un tema complex –diu- perquè
es pot aplicar l’augment que es planteja en els diferents trams, variar els trams,
incloure-ho a la quota fixa o repartir-ho de diferent manera. Es van plantejar
diversos escenaris i es va comentar que SOREA proposava uns increments
d’aproximadament el 30% per diverses raons, entre elles l’ajust que calia fer
amb les despeses reals. Els tècnics municipals van fer una revisió dels diferents
conceptes i es va fer un requeriment a SOREA perquè concretés alguns detalls
dels costos que imputava als possibles increments de tarifes. Posteriorment, es
va rebre una resposta de l’empresa, els tècnics van fer una nova revisió i tant
l’enginyer tècnic com l’interventor van emetre un informe relatiu a les tarifes del
servei de subministrament d’aigua.
D’acord amb l’estudi del servei de subministrament d’aigua, aquest any 2013
s’haurien hagut de facturar, perquè la tarifa es mantingués, 1.700.000 m3
d’aigua, i estem a 1.100.000 m3. Per tant, es facturen 600.000 m3 menys
d’aigua, una bona part per estalvi, però com que hi ha unes despeses fixes s’ha
de buscar la manera, preservant la plantilla de personal, que no es produeixi un
desequilibri financer per a l’empresa concessionària.
Nosaltres proposem aplicar només un augment en la quota fixa que actualment
està en 3,18 euros i que quedaria en 3,94 euros. És a dir, es produeix un
augment de 0,76 cèntims, 2,28 euros per trimestre (2,50 euros/trimestre IVA
inclòs), que representa un augment d’aproximadament el 10,9%.
Cal esmentar que la proposta que fa l’equip de govern implica que una part del
cànon que rep l’ajuntament, d’entre 63.000 i 64.000 euros, es deixi de percebre
per evitar que aquest augment que plantegem no sigui més alt. L’ajuntament,
però, continua rebent el què ja tenim com a despesa dels tècnics municipals i el
fons de reposició i amortització tècnica, que són les inversions que l’ajuntament
havia fet anys enrere i que d’alguna manera va recuperant. La suma d’aquestes
dues quantitats és de 107.000 euros.
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És important destacar que, amb la nova concessió, que es va fer fa uns quatre
anys, hi va haver el compromís per part de l’empresa concessionària de fer tot
un seguit d’inversions, alguna de les quals ja s’ha fet (algun dipòsit i canonades
de connexió des de la zona de Can Sans al Turó de la Verge del Puig), que s’han
d’incloure a la tarifa, perquè s’ha de pagar com a servei. Encara queda per fer
una inversió important, la potabilitzadora, que representa uns quants milions
d’euros. Aquest és un compromís que vàrem adoptar entre tots, seguir pel camí
d’aprofitar els recursos propis per tal de no haver d’utilitzar recursos externs.
Per tant, de forma resumida, això és el que plantegem i que ja hem avançat en
les reunions prèvies que hem tingut amb la resta de grups polítics.
Seguidament, pren la paraula el Sr. Moles per exposar que, la tarifa de l’aigua té
una complexitat que ve donada pel seu elevat cost fix, un 80% d’acord amb el
pressupost de l’any passat.
SOREA va presentar un pressupost molt elevat –diu- i entenem que es va fer
una bona feina a l’hora d’acurar-lo. Estem d’acord en què si s’ha de produir
algun increment perquè es pugui garantir la continuïtat de servei es repercuteixi
en la quota de servei per intentar igualar els termes fixes. No veiem clar, però,
que l’ajuntament deixi de percebre la quantitat corresponent al cànon, perquè no
sabem de quina partida del pressupost es reduiran aquests 60.000 euros que es
deixaran d’ingressar. Què es deixarà de fer? Pensem que una possible proposta
seria destinar una part d’aquesta quantitat a algun servei social per ajudar a les
famílies que més ho necessitin a pagar els rebuts de l’aigua.
En aquest sentit, si aquesta és la proposta de l’equip de govern, el grup de CIU
s’absté en la votació. Segurament aquest increment és necessari, però no veiem
clar el fet de deixar de percebre la quantitat corresponent al cànon.
El Sr. alcalde explica que això es fa perquè no es produeixi un augment superior
per a les famílies. L’any passat –diu- ja es van destinar en ajudes directes a
famílies que no podien pagar els rebuts de l’aigua més de 4.000 euros i aquest
any, fins el mes de setembre, portem despesats aproximadament 3.400 euros.
Per tant, ja hi ha una part de les ajudes que van destinades al pagament de la
factura de l’aigua, tot i que la major part es destina a les despeses d’electricitat,
més de 17.000 anuals. Tenim un petit esborrany fet i estem negociant amb
SOREA per tal de poder destinar una quantitat, uns 6.000 euros, per ajudar a les
famílies que ja tenen la reducció en el rebut de les escombraries, unes 110
famílies (o persones grans que viuen soles) amb ingressos molt baixos, a pagar
la meitat de la despesa de l’aigua. Es tractaria, doncs, de signar un conveni amb
SOREA per poder destinar uns 6.000 euros a aquesta finalitat.
A mi el que em preocupa especialment és el recurs contenciós que hem
interposat contra l’ACA, perquè ens reclama aquest any, per primera vegada, al
igual que ha fet amb Vallgorguina i Santa Maria de Palautordera, gairebé
300.000 euros de l’aigua crua que agafem, quan fa anys que l’agafem per
situacions d’emergència. Si això s’hagués d’aplicar a la tarifa, l’augment del
servei de subministrament d’aigua seria realment substanciós. Aquest és el tema
que més em preocupa pel que fa el servei de subministrament d’aigua.
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El Sr. Moles reitera que, tot i estar d’acord amb el que es planteja, no entén com
es deixen de percebre aquests diners i no es promouen més ajudes socials.
A continuació, el Sr. Masferrer comenta que, fa 10 minuts el grup de CIU estava
defensant una baixada de la fiscalitat i ara demana un increment de la taxa de
l’aigua. En canvi, el grup del PSC ho ha fet a l’inversa, primer ha dit que no es
podia baixar la fiscalitat i ara proposa baixar-la no cobrant el cànon de l’aigua,
fet que repercuteix en la tarifa del servei.
La CUP –diu- vota que no a la tarifa que es presenta per tres motius:
-

-

No estem d’acord en la concessió d’un servi bàsic com aquest amb una
gestió externa de 25 anys de durada.
No sabem d’on sortiran els diners del cànon. Fa un moment es deia que
havíem d’assegurar els ingressos per poder afrontar la situació social i ara
proposeu que es deixin d’ingressar 64.000 euros sense explicar en què es
deixaran de gastar aquests diners.
No estem d’acord amb el repartiment lineal que tindria la vostra proposta
de tarifes i el fet d’apujar-ho tot en la quota de servei fixa. Pensem que si
ara ja hi ha poc incentiu per a l’estalvi d’aigua perquè més del 70% dels
abonats estan en el primer tram i, per tant, no tenen cap incentiu
econòmic per estalviar aigua, fent tota aquesta pujada en el tram fix es
manté la mateixa tendència i no s’incentiva que la gent faci un estalvi
d’aigua.

El Sr. alcalde diu que, en el seu moment es va creure convenient fer la concessió
externa. Hem de tenir en compte que difícilment l’ajuntament podria fer front a
totes les inversions proposades, les que ja s’han fet o s’estan fent i les que s’han
de fer. Creiem que és important mantenir els recursos propis i amb això hi
vàrem estar tots d’acord. En alguns llocs potser la concessió és més discutible
perquè implica només el repartiment de l’aigua, perquè no hi ha unes inversions
a fer, no hi ha una potabilitzadora que estarà en marxa, sinó que només es
tracta de fer la connexió amb ATLL i distribuir l’aigua. Jo crec, per tant, que ja en
el seu moment es va considerar que aquesta concessió externa era necessària i
ens permetrà poder fer aquestes inversions que d’altra manera no hauríem
pogut assumir.
Quant al cànon, nosaltres intentem no incrementar el cost de la tarifa de l’aigua i
l’ajuntament el deixa de percebre perquè el percebíem com un ingrés
extemporani, de més a més. Creiem que la nostra postura no és contradictòria;
en l’altre punt parlàvem de congelar i en aquest cas diem d’augmentar el mínim
indispensable en la tarifa de l’aigua.
Al llarg dels anys s’han anat retocant els trams, tot i que potser caldria un nou
estudi per revisar-los. Els trams, però, fan un salt important de manera que l’alt
consum d’aigua ja té penalització. Molta de la gent que abans tenia un consum
molt elevat d’aigua ja ha adoptat les mesures oportunes per reduir aquest
consum i això és molt positiu. Per tant, ja hi ha uns trams diferenciadors molt
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importants. El 70% de facturació correspon al primer tram que inclou a tothom i
l’ingrés més gran ve de les famílies que gasten un promig de 30 m3.
També cal tenir en compte que Sant Celoni és de les poblacions que presta i
garanteix un bon servei, i la potabilitzadora que està en planificació ens
permetrà mantenir aquest servei amb quantitat i qualitat d’aigua.
A continuació, la Sra. Montes manifesta el vot contrari d’ICV per tres raons. En
primer lloc –diu- perquè nosaltres no veiem clar l’increment de les despeses
administratives de SOREA, tot i que després d’una revisió s’hagin reduït un petit
percentatge, com també les despeses d’administració municipal incloses en el
pressupost presentat i que repercuteixen a les taxes. Una de les altres raons és
que l’increment global d’aquest servei en els darrers 4 anys a Sant Celoni ha
suposat un augment considerable de la taxa, el 34%.
El Sr. alcalde, conclou dient que, fetes totes les exposicions, les tarifes es
mantenen congelades i s’apuja la quota fixa de 3,18 eur/mes a 3,94 eur/mes.
Aquesta –diu- és la nostra proposta per poder mantenir l’equilibri i dur a terme
les inversions necessàries. Pel que fa la potabilitzadora, ja s’ha fet l’acta de
replanteig, properament començaran les obres i calculem que pugui estar en
funcionament cap a la tardor del 2015.
El Sr. Masferrer pregunta si es pot avançar quina repercussió tindrà aquesta
inversió en la tarifa? De cara al futur pròxim –diu- estaria bé tenir en compte
l’escalat de totes les inversions previstes a l’hora de parlar de les taxes.
El Sr. alcalde respon que es pot fer el càlcul corresponent.
Després d’aquestes intervencions i atès que,
El Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni, en sessió de 11.02.2008 va adjudicar a
Sorea, Societat Regional d’Abastament d’Aigües, SA el contracte de gestió del
servei públic d’abastament d’aigua potable al municipi, sota la modalitat de
concessió de servei públic amb execució d’obres.
El Ple municipal, dins l’expedient de modificació de tarifes del servei de
subministrament d’aigua potable, en sessió de 02.04.2012, va requerir a Sorea
SA per a que aportés documentació referida al personal i a la reorganització del
servei.
Les darreres tarifes de subministrament d’aigua van ser autoritzades per la
Comissió de preus de Catalunya en sessió de 26.09.2012.
L’empresa Faura Casas, Auditors-Consultors, SL va lliurar el dia 30.04.2013
informe de col·laboració professional per al control financer de la concessió
administrativa del servei d’aigües municipal durant el període de 2011. El dia
07.05.2013 es va lliurar còpia d’aquest informe a Sorea SA.
El dia 21.06.2013 Sorea SA va sol·licitar mitjançant instància a l’Ajuntament de
Sant Celoni la modificació de les tarifes del subministrament d’aigua potable,
acompanyada del corresponent estudi econòmic.
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Per resolució de l’Alcaldia de 17.07.2013 es va requerir a Sorea SA per a que
aportés la documentació requerida pel Ple de 02.04.2012 i aportés les esmenes i
documentació en els informes emesos per l’Àrea d’Economia i per l’enginyer
municipal. Aquest requeriment es va notificar a Sorea SA en data 26.07.2013 i a
la Comissió de preus de Catalunya en data 26.07.2013.
El dia 06.08.2013 el Sr. Angel Duarte Cuní, en nom i representació de Sorea SA,
va presentar escrit adjuntant document per donar resposta al requeriment de la
resolució de l’Alcaldia de 17.07.2013, sol·licitant la tramitació de les tarifes
sol·licitades.
Segons l’article 3 del Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim
procedimental dels preus autoritzats i comunicats, el Ple ha d’emetre informe
motivat envers la modificació de les tarifes del servei de subministrament
d’aigua potable per a la posterior tramesa a la Comissió de preus de Catalunya.
La Comissió de preus de Catalunya és l’ens competent per autoritzar la
modificació dels preus del servei de subministrament d’aigua a la població,
subjecta al règim d’autorització prèvia en l’àmbit territorial de Catalunya, de
forma que les tarifes s’actualitzaran de conformitat amb la resolució que la
Comissió de preus de Catalunya dicti a l’efecte.
Envers l’escrit presentat per Sorea SA el dia 06.08.2013, l’informe de l’enginyer
municipal de data 05.09.2013 posa de manifest:
Materials de conservació i treball de tercers
No es justifica suficientment la previsió d’increment de despeses per aquest
concepte. Cal tenir en compte que l’augment acceptat ja és molt superior al de
les tarifes anteriors, quan s’espera que amb les millores efectuades darrerament
aquest concepte ha de tendir a disminuir. Per altra part, el programa de
seguiment que s’està implantant ha de permetre detallar aquest concepte, per
tal d’evitar les actuals disparitats.
Pel proper període es proposa acceptar la quantitat de 84.862,00 € amb la puja
del IPC (2,1%), és a dir 86.644,00 €, entenent que les diferències en més o
menys que es produeixin dels informes municipals trimestrals, s’incorporaran
dins aquest mateix concepte en les revisions de tarifes posteriors.
Transports
Es justifica l’increment de combustible, amb les factures de combustible dels
vehicles, confirmat per l’empresa auditora. Per aquest concepte la quantitat
proposada és:
Rènting flota vehicles
Combustible
Reparacions i manteniment
Assegurances

12.463,00
8.725,00
1.125,00
3.107,00
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€
€
€
€

Quilometratge i diverses
TOTAL

259,00 €
25.679,00 €

Inversions efectuades en el període de referència. Fons de reversió
S’accepta l’ajust en el càlcul de la reversió de les inversions al concessionari,
amb la modificació de data de referència de 30 de juny a 24 de maig de 2012 on
van ser aprovades les tarifes per la Comissió de preus de Catalunya i, per tant,
el quadre que proposava el concessionari en la seva proposta de tarifes de juny
de 2013, de forma que el fons de reversió resta en 85.745,00 €.
Per a la resta de conceptes, prendre en consideració els apunts de l’estudi de
l’auditoria (tot i fer referència a l’exercici de 2011) i allò que se’n desprengui de
l’informe de la Intervenció municipal.
L’Ajuntament proposa renunciar a l’ingrés del cànon estimat en 63.987,00 €.
D’aquestes consideracions i amb la informació tramesa per l’estudi de tarifes de
Sorea SA, resulta el següent resum de despeses i ingressos corresponent al
període juny de 2013 a juliol de 2014:

Personal
Energia elèctrica
Compra aigua
Materials conservació i treballs tercers
Tractament
Transports
Impostos i taxes
Canon ACA
Administratives
Subtotal 1
Cànon subvenció
Despeses administració municipal
Subtotal 2
Despeses extraordinàries (impagats)
Financeres
Fons reposició i amortització tècnica
Fons reversió
Amortització actius no revertibles
Retribució de la gestió
Retribució de la inversió
Total despeses
Ingressos no tarifaris
Total despesa a tarifa
Previsió m3 facturats
Cabal no comptabilitzat
Preu mig aigua
Increment

Estudi Sorea
(juny 2013)
291.374,00 €
93.228,00 €
6.275,00 €
99.276,00 €
22.694,00 €
25.888,00 €
5.198,00 €
21.944,35 €
171.659,00€
737.536,35 €
63.987,00 €
27.952,00 €
829.475,35 €
4.180,00 €
6.714,00 €
80.370,00 €
85.745,00 €
-44.252,18 €
10.861,58 €
1.061.598,11 €

Proposta sense
cànon (juliol 2014)
291.374,00 €
93.228,00 €
6.275,00 €
86.644,00 €
22.694,00 €
25.679,00 €
5.198,00 €
21.589,78 €
87.374,00 €
640.055,78 €
-27,265,00 €
667.320,78 €
-6.714,00 €
80,370,00 €
85.745,00 €
-38.403,35 €
10.248,68 €
888.801,81 €

98.773,00 €
962.825,11 €

98.773,00 €
790.028,81 €

1.115.000 m3
306.000 m3
0,8635 €/m3
33,33%

1.100.000 m3
300.000 m3
0,7182 €/m3
10,89%
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Les tarifes que es proposen són les que figuren en el quadre adjunt:

Tarifes de venda d'aigua

Tarifes aprovades
per la Comissió de
Preus de Catalunya
el 26.09.2012

Tarifes que es
proposen

Subministrament en baixa
Quota del servei

3,18 €/u.c./mes

Ús domèstic (*)
De 0 a 10 m3/ut consum/mes
De 10 a 20 m3/ut consum/mes
De 20 a 30 m3/ut consum/mes
Excés de 30 m3/ut consum/mes
Ús industrial
De 0 a 20 m3/ut consum/mes
De 20 a 30 m3/ut consum/mes
Excés de 30 m3/ut consum/mes
Hospital i centre geriàtric
Subministrament en alta

3,94 €/u.c./mes

0,0707
0,5303
0,7071
0,8485

€/m3
€/m3
€/m3
€/m3

0,0707 €/m3
0,5303 €/m3
0,7071€/m3
0,8485€/m3

0,5303
0,7071
0,8485
0,3536

€/m3
€/m3
€/m3
€/m3

0,5303 €/m3
0,7071€/m3
0,8485 €/m3
0,3536 €/m3

0,6282 €/m3

0,6282 €/m3

(*) En el cas d’unitats familiars de més de 4 membres, els diferents blocs de consum s’ampliaran en 3
m3/mes per a cada persona addicional.

Vistos els informes que figuren a l’expedient, a proposta de l’Alcaldia i previ
dictamen de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 6 vots a favor
de les senyores Miracle, de la Encarnación i Coll i dels senyors Castaño, Tardy i
Capote, 3 vots en contra de la senyora Montes i dels senyors Corpas i Masferrer,
i 7 abstencions de les senyores Costa i Lechuga i dels senyors Deulofeu, Garcia
Ramírez, Perapoch, Garcia Sala i Moles, el Ple municipal ACORDA:
1. Aprovar l’informe motivat per a la modificació de tarifes del servei de
subministrament d’aigua potable, arran de la sol·licitud formulada per Sorea SA,
segons allò assenyalat a la part expositiva de l’acord.
2. Comunicar a la Comissió de preus de Catalunya aquest acord, per tal que
autoritzi la modificació dels preus del servei de subministrament d’aigua a la
població de Sant Celoni.
3. Notificar aquest acord a Sorea SA.
I no havent-hi més assumptes a tractar de l’ordre del dia, s’aixeca la sessió a les
21.18 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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