ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
DEL DIA 28 DE NOVEMBRE DE 2013

Identificació de la sessió:
Data: 28 de novembre de 2013
Inici: 21.05 hores
Fi: 00.47 hores del dia 29 de novembre de 2013
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
Francesc Deulofeu Fontanillas
Laura Costa Olivé
Raül Garcia Ramírez
Dolors Lechuga Garcia
Marià Perapoch Valls
Óscar Moles Avariento
Daniel Corpas Cullet
Gerard Masferrer Marfil
Maria Carmen Montes Azcutia

Secretari:
Interventor:

Ramon Oriol Grau
Joan Muntal Tarragó

S’excusa:

Josep Maria Garcia Sala

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 25.07.2013.
2. Prendre coneixement de la resolució de l’Alcaldia de cessament de càrrecs i
avocació d’atribucions al regidor Josep Manel Bueno Martínez i de la
modificació de l’adscripció a les comissions informatives dels regidors del
grup municipal PSC-PM.
3. Creació, si escau, del Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries.
4. Aprovació, si escau, del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Riells i
Viabrea per a la connexió de les aigües residuals de la Batllòria a l’estació
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5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.

depuradora d’aigües residuals de Riells i Viabrea i els treballs posteriors per
encarar el futur desplaçament d’aquesta depuradora del nucli urbà.
Aprovació, si escau, del Protocol amb el Departament d’Ensenyament per a
l’ampliació del taller de cicles formatius i la construcció d’una escola.
Prendre coneixement de l’informe d’avaluació de l’execució del pressupost
de la Corporació en el tercer trimestre de 2013.
Prendre coneixement de l’informe emès per l’interventor accidental sobre la
morositat de l’Ajuntament de Sant Celoni en el tercer trimestre de 2013.
Aprovació, si escau, de la modificació de la base d’execució 55.2 del
pressupost de la Corporació per a 2013.
Aprovació provisional, si escau, de la modificació de l’Ordenança fiscal
número 23, reguladora de la taxa per a la prestació del servei municipal de
control d’animals de companyia.
Aprovació provisional, si escau, de la modificació de les Ordenances fiscals
número 3, 4, 11, 12, 14, 15 i 18.
Aprovació provisional, si escau, de la modificació de les Ordenances fiscals
número 18, 20 i 25.
Aprovació inicial, si escau, de la segona modificació de crèdit del pressupost
municipal per a l’exercici de 2013.
Aprovació, si escau, de la moció que presenta el grup municipal de CiU de
rebuig al projecte de reforma del sector energètic endegat pel Govern de
l’Estat espanyol.
Aprovació, si escau, de la moció que presenta el grup municipal de CiU en
defensa del manteniment de les pensions de jubilació enfront de les
reformes del Govern de l’Estat espanyol.
Aprovació, si escau, de les mocions que presenten els grups municipals de
CiU i d’ICV en relació al Dia internacional contra la violència masclista.

II.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL
16. Informació de les resolucions dictades per l'Alcaldia i el regidor de Seguretat
Ciutadana en els mesos de setembre i octubre de 2013.
17. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per
l'Alcaldia en els mesos de setembre i octubre de 2013.
18. Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió:
Inicialment el Sr. alcalde ofereix la paraula al públic assistent per si algú vol
comentar alguna qüestió, relacionada o no amb l’ordre del dia d’avui.
Atès que ningú fa ús de la paraula, es procedeix a tractar els punts continguts a
l’ordre del dia de la sessió.

1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE
25.07.2013.
El Sr. alcalde pregunta als membres de la corporació si han de formular alguna
observació a l’acta de la sessió plenària del dia 25.07.2013, l’esborrany de la qual
s'ha distribuït per correu electrònic a tots els regidors. En no formular-se cap
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objecció, per unanimitat dels 16 regidors presents, s'acorda l’aprovació de la
referida acta.

2. DONAR COMPTE AL PLE MUNICIPAL DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
DE CESSAMENT DE CÀRRECS I AVOCACIÓ D’ATRIBUCIONS AL REGIDOR
JOSEP MANEL BUENO MARTÍNEZ, I DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ADSCRIPCIÓ A LES COMISSIONS INFORMATIVES DELS REGIDORS DEL
GRUP MUNICIPAL PSC-PM.
Inicialment, el Sr. secretari fa una lectura de la resolució.
Tot seguit, pren la paraula el Sr. Bueno per dir que, davant d’aquestes
circumstàncies excepcionals, ha de manifestar algunes qüestions.
Vull donar explicacions a la ciutadania –diu- en referència a tot el què ha passat i
que ha sortit a la llum pública. És per això que seré el màxim de transparent
possible perquè no tinc res a amagar i vull explicar la veritat.
Com ja sabeu, no he volgut fer cap declaració pública perquè considero que com
a càrrec electe, i atès que hi ha gent que ha dipositat la seva confiança en mi, és
en el Ple de l’ajuntament, òrgan de màxima representativitat, on he de donar les
explicacions oportunes.
En primer lloc, vull explicar perquè en un primer moment vaig manifestar la
meva intenció de deixar l’ajuntament i posteriorment vaig manifestar la intenció
de continuar com a regidor de l’ajuntament de Sant Celoni.
Com ja sabeu, una persona va enviar una informació meva, amb diverses
converses privades, a l’alcalde i a un altre regidor socialista. Aquestes converses
són privades i no han interferit per res en l’expedient que s’està instruint de la
Policia Local. No van ser emeses amb la intencionalitat que es van entendre i
que més tard explicaré. Davant d’aquesta situació vaig tenir una reunió amb
l’alcalde i el regidor Josep Capote en què davant de les seves explicacions vaig
quedar totalment perplex, sorprès, em vaig sentir indefens i pressionat per
dimitir. Per això, en un primer moment vaig presentar la meva renúncia al
càrrec.
Després d’uns dies d’alliberament personal, de reflexionar i d’assessorar-me,
vaig veure que no havia fet res, que simplement havia estat víctima de la
venjança d’una persona a qui en el seu moment vaig iniciar un expedient
disciplinari. Aquest expedient va ser instruït i resolt de manera totalment
independent per un instructor designat per la Diputació de Barcelona. Potser
també hi havia alguna persona més interessada en què presentés la meva
dimissió.
Com ja he manifestat seré transparent i diré tota la veritat sobre els fets perquè,
com he dit, són fruit d’una venjança personal. Amb la persona que ha enviat
aquestes converses privades hi tenia una relació d’amistat des de ben petit, però
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aquesta relació es va trencar en el moment en què li vaig obrir un expedient
disciplinari, que va acabar amb una sanció.
Fa uns mesos, aquesta mateixa persona va contactar amb mi per continuar amb
aquesta relació d’amistat. En un primer moment em va estranyar i li vaig seguir
el corrent en tot per esbrinar quina era la seva intenció. Entretant va sorgir tot el
tema de la policia i quina casualitat que ell em comença a parlar del tema i de
policies que són amics meus. Jo li vaig seguir el corrent per saber quina intenció
tenia sobre aquests agents i sobre mi mateix. Li deia tot el que volia escoltar, tot
fals és clar, només per esbrinar quina era la seva intenció i no cal dir quina era:
difamar a determinats agents i sobretot venjar-se de mi, tot perquè aquesta
persona creu que l’expedient que se li va obrir es va fer malament i de forma
intencionada. Aquests són els fets que han passat, la documentació va arribar a
qui va arribar i jo ho vull deixar clar.
Jo manifesto, una vegada més, la meva voluntat irrevocable de continuar al
servei dels ciutadans i ciutadanes que em van votar en el seu moment i al servei
del poble, com he fet sempre, amb honradesa i amb lleialtat institucional, encara
que alguns no s’ho creguin.
Intervé el Sr. Corpas per manifestar que, la intenció de la CUP era interpel·lar al
Sr. Bueno perquè donés explicacions de tot plegat, tot i que les seves
explicacions no ens han servit de res, perquè almenys –diu- jo no he entès res.
S’ha creat una comissió de seguiment per tractar el model de policia i nosaltres
és amb el que treballarem. Volem canviar el model de policia i ens mantindrem
al marge de qualsevol tipus d’embolic i de venjances personals. Hi ha, però, un
expedient obert, hi ha un instructor de la Diputació de Barcelona que ja ha
començat a treballar en el tema i ens preocupa que la figura del Sr. Bueno pugui
interferir a partir d’ara en aquesta comissió de seguiment del model de Policia
Local, al marge de si ja ho ha fet prèviament, cosa que no sabem. Tampoc
sabem quin serà el paper del Sr. Bueno en el ple, ha dit que vol servir als
ciutadans i ciutadanes de Sant Celoni i ens agradaria que ens expliqués com ho
pensa fer.
Pel que fa l’aspecte econòmic, no sabem com queden les atribucions
econòmiques, les dietes i les assistències, i ens agradaria que l’alcalde ens ho
aclarís.
El Sr. alcalde explica que els documents que ha comentat el Sr. Bueno formen
part de l’expedient. Es tracta de documents i gravacions en els quals hi consten
afirmacions que poden interferir en la investigació d’unes denúncies que hi va
haver a la Policia Local. Això –diu- és el que vaig traslladar al Sr. Bueno, a qui,
com a la resta de regidors del PSC, havia demanat que es mantinguessin al
marge del tema i evitessin tenir contactes directes o indirectes amb persones
vinculades a la Policia Local per no interferir en la investigació dels fets
denunciats. Inicialment l’instructor de l’expedient era el secretari de l’ajuntament
i ara ha passat a mans d’una persona de la Diputació de Barcelona. Són ells qui
decidiran sobre l’assumpte.
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Jo li vaig manifestar al Sr. Bueno que li havia perdut la confiança perquè entenia
que havia incomplert el que jo havia demanat a tots els regidors de l’equip de
govern, tal com es desprèn de la documentació que ens va arribar. Quan estigui
tancat l’expedient en podreu disposar d’una manera clara i transparent.
Quant a l’aspecte econòmic, en aquesta resolució ja es diu que es deixa sense
efecte la retribució corresponent a la dedicació parcial des del dia 4 de novembre
i com qualsevol altre regidor es manté la percepció d’assistència a plens, és a
dir, les dietes previstes per a tots els regidors que no formen part de l’equip de
govern, amb els imports ja aprovats per ple i en el pressupost corresponent.
El Sr. Corpas pregunta si el Sr. Bueno deixa de formar part del grup del PSC.
El Sr. alcalde respon que una persona que s’ha presentat amb un grup polític,
mentre no se l’expulsi d’aquest grup o partit continua formant-ne part. Això ara
mateix està en estudi.
El Sr. Corpas pregunta al St. Bueno què pensa fer a partir d’ara per servir als
ciutadans i ciutadanes de Sant Celoni.
El Sr. Bueno comenta que, és clar que les converses a què s’ha fet referència
són converses privades i incorporar-les en un expedient públic vol dir difondreles. Les converses privades poden ser interpretades de moltes maneres i
segurament la persona que les ha presentat ho ha fet amb una intenció que no
té res a veure amb la que hi havia en el moment en què es van fer. No cal dir
que difondre converses privades i de la manera com s’ha fet és greu.
Sobre la meva continuïtat en el grup socialista –diu-, els esdeveniments que
puguin venir a nivell general ja m’indicaran què he de fer. Ara mateix hi ha una
situació “sui generis” i fora de la normalitat. Primer he hagut de pair el què ha
passat en els darrers dies i, a partir d’aquí, prendré les decisions que consideri
més oportunes.
Quant al servei al poble, fa 10 anys que estic servint al poble des de
l’ajuntament de Sant Celoni i això es pot fer des de l’equip de govern i des de
fora. Per tant, continuaré al costat de la gent com he fet sempre.
Pel que fa el fet d’entorpir o no en el procediment, reitero que vaig mantenir
unes converses privades amb una persona totalment aliena al procediment,
perquè que jo sàpiga aquesta persona no té cap implicació en aquest expedient.
Per tant, jo considero que no he entorpit ni entorpiré a partir d’ara en el
procediment.
Seguidament, intervé el Sr. Deulofeu i manifesta que, és evident el desgavell de
govern que està produint aquesta situació, amb propostes que es presenten a
corre-cuita sense donar-nos temps per mirar-les, amb unes distribucions que
criden l’atenció, almenys per les persones que ens les mirem des de fora. Tot
això dóna a entendre clarament la mala gestió del govern pel que fa aquesta
problemàtica.

5

Amb la informació que tenim –diu- crec que no podem inculpar a ningú.
Evidentment, el senyor alcalde i el regidor Josep Capote han tingut accés a la
informació, han pres les seves decisions i la resta de grups no hem tingut l’accés
a aquesta informació. Per això, jo m’abstinc de culpar ningú i agraeixo que el Sr.
Bueno estigui aquí i que doni les seves explicacions. Suposo que tindrem la
oportunitat de veure tot l’expedient i les informacions que han motivat la pèrdua
de confiança cap el Sr. Bueno. Per tant, esperarem a tenir tota la informació per
poder fer la valoració del què ha passat i entenem que hem de respectar la
decisió del Sr. Bueno fins que no es demostri res.
El Sr. alcalde apunta que es tracta d’una situació delicada, però tal com ha
comentat el Sr. Corpas, hi va haver el compromís de crear una comissió de
seguiment i en una primera reunió d’aquesta comissió ja es van tractar dos
temes, un d’ells és l’expedient que hem esmentat abans.
Pel que fa les converses del Sr. Bueno amb una altra persona –diu-, jo les vaig
traslladar de seguida al senyor secretari i ell va creure convenient d’incorporarho a l’expedient, atesa la naturalesa del què es deia en aquestes converses. I
així es va fer.
Nosaltres sempre hem estat molt curosos amb el tema de la informació. A
l’anterior legislatura mentre governava Convergència i Unió, vàrem saber que
s’havia obert un expedient també per uns temes de la policia, però nosaltres
vàrem ser prou prudents com per no parlar-ne ni fer-ne difusió, perquè vam
entendre que el nom de la Policia Local podia sortir esquitxat, que és el què
precisament ha passat ara. Aquest fet s’ha agreujat amb l’existència d’aquestes
converses privades que ens van arribar prèviament a l’Alcaldia, però
posteriorment la persona que les va facilitar també les va entrar per Registre a
l’Ajuntament i les va donar en mà al secretari de la Corporació.
Això va reafirmar que la decisió de traslladar la informació immediatament
després d’haver-la rebut havia estat encertada, perquè d’haver-ho posposat
hagués semblat que amagàvem alguna cosa. Per tant, la transparència hi ha
estat per damunt de tot i, a partir d’aquí, l’instructor farà el seguiment oportú
dels fets. Per tant, hem de ser prou prudents com per esperar que l’instructor
faci la seva feina i un cop acabada veurem quin és el resultat i què ens planteja.
Normalment l’instructor proposa una sanció o unes accions i després és l’alcalde
qui ho executa.
També cal dir que la llei permet que un regidor o regidora d’una llista es
mantingui com a regidor o regidora encara que no formi part de l’equip polític. Al
meu entendre, quan una persona està en una llista i es produeix una manca de
confiança, aquesta persona ha d’abandonar el càrrec perquè es vota el conjunt
de la llista, no individualment a cada una des les persones que en formen part.
La llei, però, permet que el regidor continuï encara que ja no formi part de
l’equip.
Per tant, l’expedient segueix el seu camí i veurem com el resol l’instructor.
D’entrada, però, hi ha la presumpció d’innocència dels agents implicats en
aquesta denúncia; pot ser que es tanqui l’expedient o que hi hagi alguna sanció.
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A continuació, la Sra. Montes comenta que, tal com ja va manifestar en un ple
anterior, el més important és l’expedient i la situació interna de la Policia Local.
També –diu- vàrem demanar la màxima celeritat i suposo que quan tinguem
l’informe amb les propostes de l’instructor de l’expedient es donarà a conèixer a
la comissió de seguiment de la Policia. Ara mateix el que més incomoda a la
ciutadania és aquesta possible situació de risc que s’ha produït dins de la Policia
Local.
El Sr. alcalde diu que quan es disposi d’aquest informe, evidentment es
traslladarà a la Comissió perquè aquest és el compromís que es va prendre.
Després d’aquestes intervencions i vist que,
L’alcalde de l’Ajuntament de Sant Celoni ha dictat la resolució que es transcriu a
continuació:
<< RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
Sant Celoni, 4 de novembre de 2013
Identificació de l’expedient:
Cessament de càrrecs i avocació de la delegació d’atribucions del regidor Sr. Josep
Manuel Bueno i Martínez
Fets:
El Sr. Josep Manuel Bueno i Martínez en el dia d’avui ha presentat formalment la
seva renúncia al càrrec de regidor, que es preveu fer efectiva en el proper Ple
ordinari del dia 28 de novembre.
El Sr. Bueno té, entre d’altres, la condició de membre de la Junta de Govern Local i
de tercer tinent d’alcalde (resolucions de l’Alcaldia de 21.12.2012, publicades al BOP
28.1.2013)
Així mateix té delegades atribucions de l’Alcaldia corresponents als àmbits
d’Economia i de Secretaria, de l’Àrea de Serveis Generals, per la qual cosa exerceix
el càrrec en règim de dedicació parcial (resolució de l’Alcaldia de 17.1.2012,
modificada el 31.10.2012, BOP 1.2.2013 i 4.1.2013).
Atès que la renúncia comporta la recuperació automàtica per l’Alcaldia de les
atribucions delegades, i la pèrdua de la resta d’atribucions derivades d’aquesta
delegació, que no és convenient demorar fins al proper Ple ordinari,
Fonaments de Dret:
- Llei 7/1985 reguladora de les bases del règim local
- Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya
- Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú
- Reial Decret 2568/1986 pel qual s’aprova el Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals
- Reglament orgànic de l’Ajuntament de Sant Celoni
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En exercici de les facultats de l’Alcaldia i de la potestat d’autoorganització dels
articles 4.1.a), 21, 23 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local i 8.1.a), 53 a 56 i concordants 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,
RESOLC:
1. Cessar el Sr. Josep Manuel Bueno i Martínez com a membre de la Junta de Govern
Local i com a tercer Tinent d’alcalde (resolucions de l’Alcaldia de 21.12.2012,
publicades al BOP 28.1.2013)
2. Avocar a favor de l’Alcaldia, amb efectes des del dia d’avui, la totalitat de la
delegació d’atribucions conferides a dit regidor per resolució de l’Alcaldia de 17 de
gener de 2012, modificada el 31 d’octubre de 2012 (BOP 1.2.2012 i 4.1.2013)
3. En conseqüència, deixar sense efecte la retribució corresponent al
desenvolupament del càrrec en règim de dedicació parcial.
4. Notificar aquesta resolució al regidor afectat, donar-ne compte el Ple en la primera
sessió que tingui, i publicar-la en el Butlletí oficial de la Província i en el butlletí
d'informació municipal, en compliment del que disposa l'article 44.2 del Reial Decret
2568/1986. >>

Així mateix, a l’empara del que disposa l’article 125 del Reial Decret 2568/1986,
pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels
ens locals, la portaveu del grup municipal PSC-PM ha modificat l’adscripció
concreta dels regidors del grup a les Comissions informatives, que queden de la
manera següent:
Comissió informativa de Serveis Comunitaris
Titular: Jaume Tardy Martorell
Titular: Josep Capote Martín
Titular: M. Isabel Coll Roig

Suplent: -Suplent: Júlia de la Encarnación Gómez
Suplent: Magalí Miracle Rigalós

Comissió informativa de Serveis Personals
Titular: Josep Capote Martín
Titular: Júlia de la Encarnación Gómez
Titular: Magalí Miracle Rigalós

Suplent: Jaume Tardy Martorell
Suplent: -Suplent: M. Isabel Coll Roig

En conseqüència, a proposta de l’Alcaldia, el Ple municipal PREN
CONEIXEMENT de la resolució de l’Alcaldia de 04.11.2013, de cessament de
càrrecs i avocació de la delegació d’atribucions al regidor Josep Manel Bueno
Martínez, que s’acaba de transcriure, i de la modificació de l’adscripció a les
Comissions informatives dels regidors del grup municipal PSC-PM.

3. CREACIÓ, SI ESCAU, DEL REGISTRE SANITARI MUNICIPAL
D’ACTIVITATS ALIMENTÀRIES.
Pren la paraula la Sra. Miracle per explicar que, per una banda la llei 18/2009
autonòmica de Salut Pública estableix que les administracions sanitàries, d’acord
amb l’àmbit competencial establert, han de constituir els registre sanitaris per al

8

control sanitari dels establiments. Aquests registres han de ser establerts i
gestionats per les administracions sanitàries que correspon la competència de
control. Fins aquest moment, és de competència municipal el control sanitari
dels establiments minoristes d’alimentació al municipi. Aquest control sanitari
s’ha de realitzar en base al risc que tenen els establiments i, per aquest motiu,a
partir del 2010 l’ajuntament comença a treballar per conèixer quin risc tenen
aquests establiments. El 2012, l’ajuntament ja disposa del mapa de risc dels
establiments alimentaris del municipi (bars, restaurants, carnisseries, forns de
pa, queviures i fruiteries). Per altra banda, el Reial decret 191/2011 modifica la
inscripció de les indústries alimentàries als registres estatals i autonòmics,
ampliant els tipus d’establiments que han d’estar inspeccionats pels municipis. A
final del 2012, el Consell d’Administració de l’Agència de Salut Pública de
Catalunya va aprovar quins establiments s’han d’incloure en el Registre
municipal en base a dos criteris, l’àmbit territorial i la marginalitat. És en base a
aquesta normativa que hem creat el Registre.
El Sr alcalde afegeix que es tracta de quelcom innovador, però és interessant
tenir aquest registre perquè suposa una manera d’agilitzar els tràmits.
Després d’aquestes intervencions i atès que,
La Llei 18/2009, de 28 d’octubre, de salut pública, estableix al seu article 61.1
que les instal·lacions, els establiments, els serveis i les indústries en què es
duguin a terme activitats que puguin tenir incidència en la salut pública estan
subjectes al tràmit d’autorització sanitària de funcionament prèvia si la
normativa sectorial aplicable ho estableix. S’han de regular per reglament el
contingut de l’autorització sanitària corresponent i els criteris i els requisits per a
atorgar-la.
L’apartat segon del mateix article disposa que l’autorització sanitària a la que fa
referència l’apartat 1 ha d’ésser atorgada per les administracions sanitàries a les
que correspon la competència de control, d’acord amb les competències que els
atribueix aquesta llei, els reglaments que la despleguen i el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya. El règim d’intervenció administrativa de
les activitats econòmiques que aquesta llei i la normativa sectorial en matèria de
salut pública atribueixen als municipis i a altres ens locals es regeix per aquesta
normativa específica.
En el seu apartat tercer indica que les administracions sanitàries, d’acord amb
l’àmbit competencial establert i amb allò que s’estableixi per reglament, han de
constituir els registres necessaris per facilitar les tasques de control sanitari de
les instal·lacions, els establiments, els serveis, les indústries, les activitats i els
productes. Aquests registres s’han de subjectar a la normativa reguladora de
protecció de dades de caràcter personal i han d’ésser establerts i gestionats per
les administracions sanitàries a les que correspon la competència de control,
d’acord amb l’àmbit competencial atribuït a cadascuna.
El 8 de març de 2011 es va publicar el Reial Decret (RD) 191/2011, que modifica
les condicions d’inscripció de les indústries alimentàries en el Registre General
Sanitari d’Empreses Alimentàries i Aliments (RGSEAA) i determina l’exclusió de
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la inscripció de la majoria de les activitats de venda minorista, llevat que
subministrin a altres minoristes i no superin uns límits de marginalitat i àmbit
geogràfic que la mateixa norma no estableix.
Així mateix, la disposició derogatòria del RD 191/2011 suprimeix el requisit
d’autorització dels establiments de menjars preparats (RD 3484/2000) i dels
minoristes de carn fresca i derivats (RD 1376/2003) i equipara aquests
establiments a la resta de minoristes que s’han d’inscriure en els registres de les
autoritats competents en l’àmbit autonòmic.
El 20 de desembre de 2012 el Consell d’Administració de l’Agència de Salut
Pública de Catalunya va aprovar els criteris registrals per a establiments
minoristes d’alimentació de Catalunya, en tant no es disposi de normes de rang
reglamentari que despleguin la Llei 18/2009, entenent com a registre d’àmbit
autonòmic la suma d’establiments inscrits en el Registre Sanitari d’Indústries i
Productes Alimentaris de Catalunya (RSIPAC) i els que consten en els diferents
registres de les administracions locals.
A l’empara de la normativa esmentada, els ajuntaments estan habilitats per
crear els corresponents registres d’activitats alimentàries.
En conseqüència, a proposta de la regidora de Comunitat i previ dictamen de la
Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 16 regidors
presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Crear el Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries de l’Ajuntament
de Sant Celoni.
2. Aprovar el sistema de gestió del Registre sanitari municipal d’activitats
alimentàries de l’Ajuntament de Sant Celoni que es regirà d’acord amb el
següent règim jurídic de funcionament:
1. El Registre municipal d’activitats alimentàries, entès com a cens d’establiments
alimentaris, té caràcter administratiu i en aquest s’inscriuen les empreses minoristes,
restaurants, cafeteries, bars, forns de pa, pastisseries o qualsevol altre establiment
que tingui com a activitat principal la venda al detall o servei in situ al consumidor
final o col·lectivitats que comercialitzen en l’àmbit local.
Concretament s’hi inscriuran aquelles empreses, amb seu dins del municipi de Sant
Celoni, que s’incloguin dins la tipologia que es detalla seguidament:
a. Minoristes de restauració col·lectiva comercial, bar, restaurant, bar-restaurant,
fonda, fires, establiments de menjar preparat, etc.
- Si no serveix menús a altres establiments fora de Catalunya
- Si serveix menús a altres establiments del municipi
- Si serveix un nivell igual o inferior al 30% de producció a altres establiments de
fora del municipi
b. Minoristes (excepte carns fresques i derivats):
- Si no distribueixen a altres establiments de fora de Catalunya
- Si distribueixen a altres establiments del municipi
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-

Si serveix un nivell igual o inferior al 30% de producció a altres establiments de
fora del municipi
Si distribueixen a establiments de la mateixa titularitat a Catalunya

c. Minoristes de carns fresques i derivats:
- Si no distribueixen a cap establiment
- Si distribueixen a altres establiments de la mateixa titularitat a Catalunya
(sucursals)
- Si distribueixen a establiments de menjars preparats, bars, restaurants del
municipi
- Si serveix un nivell igual o inferior al 30% de producció a altres establiments de
fora del municipi
2.- El Registre municipal és únic i independent de qualsevol altre, sense perjudici del
deure recíproc d’intercanvi de documentació i d’informació amb altres registres de
la mateixa matèria i té com a finalitat la protecció de la salut pública i els
interessos dels consumidors, facilitant el control oficial de les empreses,
establiments i productes sotmesos a inscripció.
3.- Les inscripcions en el Registre poden ser:
-

Inscripció inicial
Canvi de titular
Canvi de domicili social
Canvi d’activitat/ampliació
Baixa
Altres

4.- La inscripció inicial té per efecte causar l’alta al Registre sanitari municipal
d’activitats alimentàries del municipi de Sant Celoni i donarà lloc, si s’escau, a
l’obtenció d’un número de registre identificatiu segons el catàleg d’activitats referent
als criteris registrals per a establiments minoristes d’alimentació a Catalunya
aprovats pel Consell d’Administració de l’Agència de Salut Pública de Catalunya en
data 20 de febrer de 2012 i modificats en data 20 de setembre de 2012 i als efectes
de facilitar la gestió del sistema d’informació dels censos de les administracions.
5.- El contingut del registre s’acreditarà mitjançant certificacions expedides pel
funcionari competent.

3. Determinar que el nou Registre entri en vigor a partir de la seva aprovació.
4. Fer públic el present acord junt amb la resta de documentació de suport que
pugui ser d’utilitat, mitjançant la seva publicació al taulell d’edictes de la
corporació.
5. Facultar tan àmpliament com sigui necessari a l’alcalde de l’Ajuntament de
Sant Celoni per a l’adopció de qualsevol resolució per al desenvolupament dels
acords adoptats.
6. Comunicar aquests acords a l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de
Catalunya.
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4. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB
L’AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA PER A LA CONNEXIÓ DE LES
AIGÜES RESIDUALS DE LA BATLLÒRIA A L’ESTACIÓ DEPURADORA
D’AIGÜES RESIDUALS DE RIELLS I VIABREA I ELS TREBALLS
POSTERIORS PER ENCARAR EL FUTUR DESPLAÇAMENT D’AQUESTA
DEPURADORA DEL NUCLI URBÀ.
El Sr. alcalde comenta que el sanejament del nucli de La Batllòria ja estava
previst en el PSARU, que és el programa de sanejament de les aigües residuals
de Catalunya de l’any 2001. És a dir, ja estava previst connectar les aigües
residuals de La Batllòria amb la depuradora de Riells i Viabrea, que estava
funcionant ja fa anys, però lamentablement això encara no s’ha produït.
L’any 2008 –explica-, els alcaldes de Sant Celoni, Gualba i Riells van fer una
petició per traslladar la depuradora de Riells i Viabrea a un altre indret, més
proper a La Tordera. La resposta de l’ACA va ser que es preveia la connexió amb
la depuradora actual de Riells i que no s’acceptava la construcció d’una nova
depuradora. Això s’ha anat posposant fins que, veient que el tema era prou
complicat, es van estudiar diverses alternatives per tal de que aquestes aigües
es tractessin, perquè ara només hi ha una decantadora que fa la funció de
sanejament. En aquest sentit, hi va haver una mica d’encallada amb
l’ajuntament de Riells i Viabrea i, fins i tot, es va estudiar la possibilitat de portar
les aigües cap a la depuradora de Sant Celoni. No obstant, finalment el tema es
va desencallar i es va tornar a obrir la possibilitat de reprendre la connexió amb
Riells. Cal esmentar que la Coordinadora per la Salvaguarda del Montseny va fer
alguna gestió amb l’ajuntament de Riells i Viabrea que va ajudar a desencallar el
tema. Arran de tot això s’ha redactat el conveni que avui portem a aprovació.
És molt important solucionar de manera definitiva tot el problema de les aigües
residuals de La Batllòria. Es proposen diversos pactes i hi ha una petita
modificació respecte la proposta que es va presentar a la Comissió informativa,
que ve a concretar que si s’ha de fer algun tipus d’expropiació de terrenys per on
ha de passar la canonada, ja sigui per servitud o expropiació, ho executaria
l’ajuntament de Riells i Viabrea, però el cost l’assumiria l’ajuntament de Sant
Celoni.
Si aquest conveni s’aprova, tan aviat com tinguem enllestit el projecte que s’està
redactant, sabrem quin és el cost real d’aquesta connexió i tirarem endavant
l’obra amb càrrec a l’ajuntament de Sant Celoni. Això ho hauria d’haver fet
l’Agència Catalana de l’Aigua, però ja ens van comunicar que no tenien
pressupost disponible per dur a terme l’obra i considerem que és un risc no tenir
un sistema de depuració en una població de més de 1000 habitants.
Per tant, és una aposta mediambiental i alhora una solució per un problema que
fa molts anys que dura, i que estava previst des de l’any 2001.
També hi ha el compromís amb l’ajuntament de Gualba i Riells de buscar la
millor ubicació per una nova depuradora, més propera a La Tordera, que permeti
un estalvi de la despesa energètica, arran dels bombaments des de les diferents
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urbanitzacions cap a Riells. Per tant, hi ha el compromís de fer aquest estudi,
que es pagarà a mitges entre Riells i Sant Celoni.
El Sr. Corpas comenta que des de la CUP celebren que finalment s’hagi arribat a
un acord. De fet –diu- no enteníem com no es podia arribar a un acord polític
per solucionar un tema com aquest, quan es tractava només de seguir un
principi de coherència, que sovint deixem pel final quan parlem de planificació
territorial. També agraïm a la Coordinadora per la Salvaguarda del Montseny
per les gestions fetes que han ajudat a desenrocar tota aquesta situació.
A partir d’ara, demanem que s’apliqui la coherència tant quan parlem de
planificació territorial com de qualsevol tema que se’n derivi.
Intervé el Sr. Deulofeu per manifestar el vot favorable del seu grup. Tal com ha
comentat l’alcalde –diu- en la darrera legislatura, coordinats els tres municipis
de Gualba, Riells i Viabrea i Sant Celoni vàrem fer una proposta alternativa que
en el seu moment l’ACA no va acceptar. A més, també ens van manifestar que
difícilment es podria tirar endavant a curt termini.
Per tant, nosaltres estem satisfets de que els ajuntaments hagin arribat a un
acord, perquè entenem que era un tema complicat, atès que cada municipi
tendeix a veure en què l’afecta individualment. Esta molt bé el plantejament que
ha fet Riells i Viabrea per fer possible el conveni.
La Sra. Montes diu que, ICV hi està plenament d’acord. Ara bé, mirant més
detalladament la proposta d’acord, hi ha alguns punt que no queden massa
clars.
En primer lloc, es parla de diversos projectes que ja s’han fet, un al 2008 en què
ja es buscava un lloc a la Tordera propici per l’abocament d’aigües i ara es parla
de fer un altre projecte. És a dir, hi ha diversos projectes, no n’hi ha cap que
serveixi ?
En segon lloc, quan parlem dels percentatges que paga Sant Celoni, parlem d’un
10% o d’un 20% corresponents al percentatge d’ús, en canvi, pel que fa el
projecte, es pagarà el 50% del total.
Si mirem amb deteniment aquest acord de projecte, sobta perquè Riells i
Viabrea té un POUM en què ja es preveia la construcció d’aquest abocador, però
es parla de canviar la qualificació de terrenys si cau a l’àrea de Sant Celoni. Tots
aquests punts, malgrat que sigui un acord preliminar, s’haurien de tenir en
compte. S’han signat uns acords que no són precisament favorables per
l’ajuntament de Sant Celoni.
El Sr. alcalde aclareix que l’any 2008 no es va fer cap projecte, sinó que es va
deixar palesa la voluntat dels tres ajuntaments, Sant Celoni, Gualba i Riells, de
buscar una ubicació per la nova depuradora que havia de substituir la que hi ha
actualment a Riells i Viabrea. És a dir, va ser un plantejament que es va
traslladar a l’ACA, no un projecte. Ara, però, hem acordat amb Riells fer un
estudi, no un projecte, per trobar la millor possible ubicació per una nova
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depuradora de futur. Si el terreny escollit pertany a Sant Celoni, prenem el
compromís de requalificar-lo de manera que ens permeti reservar-lo per aquest
ús. Ara bé, encara no s’ha parlat de quan es farà aquesta depuradora ni de qui la
pagarà.
La depuradora de Riells i Viabrea continuarà en el mateix lloc, encara que el
POUM, teòricament, preveu el canvi de qualificació de la parcel·la. De moment,
però, la depuradora no es canvia de lloc fins que no hi hagi una millor
alternativa.
L’ACA diu que encara té capacitat suficient per fer la connexió de La Batllòria.
Per tant, ara estem parlant únicament de fer una connexió amb la canonada de
les aigües residuals. Es tracta d’aprofitar la ocasió i la voluntat municipal de
solucionar un problema d’abocament d’aigües residuals a La Tordera. És un
sacrifici econòmic que ha de fer l’ajuntament de Sant Celoni, però s’han de tenir
en compte les responsabilitats derivades d’aquests abocaments.
Tot seguit, la Sra. Montes pregunta si aquests diners que hauria de posar
teòricament l’ACA, s’ha previst poder-los reclamar en un futur a l’Agència, atès
que aquesta actuació és responsabilitat seva.
El Sr. alcalde contesta que de moment el més urgent és solucionar el problema i
després estudiarem la possibilitat de rescabalar-nos d’aquesta inversió.
Agraïm també , tal com ha fet el Sr. Corpas, la tasca que ha fet la Coordinadora
per la Salvaguarda del Montseny i a l’ajuntament de Riells que ha vist la
necessitat de La Batllòria de disposar d’aquesta connexió.
Després d’aquestes intervencions i atès que,
El sanejament de les aigües residuals del nucli de la Batllòria està inclòs en el
Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes de Catalunya (PSARU) a
executar per la Generalitat de Catalunya (2001-2010).
L’any 2008 es va fer una petició conjunta dels alcaldes de Gualba, Riells i
Viabrea i Sant Celoni demanant traslladar l’Estació depuradora d’aigües residuals
(EDAR) de Riells i Viabrea a una cota més baixa per solucionar en un únic punt
d’abocament les aigües residuals dels tres municipis. I el dia 08.01.08 es va
adreçar una petició conjunta al director de l’Agència Catalana de l’Aigua posant
de manifest que l’EDAR de Riells i Viabrea no recollia encara totes les aigües
residuals urbanes i sol·licitant reunió per avançar cap una solució definitiva en el
tractament i abocament de les aigües residuals de tota la zona.
Per escrit de 21.01.2009 del director de l’Àrea de Planificació per a l’Ús
Sostenible de l’Aigua de l’Agència Catalana de l’Aigua es va lliurar el document
definitiu de l’Estudi d’alternatives en la planificació del sanejament en alta dels
municipis de Riells i Viabrea, Gualba i Sant Celoni (la Batllòria) on conclou que
les instal·lacions de sanejament en alta actualment en servei amb les millores
puntuals de què puguin ser objecte, més les actuacions recollides en el PSARU
amb la futura inclusió de l’ampliació de l’EDAR de Gualba, es consideren
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adequades per resoldre el sanejament en alta dels nuclis urbans dels municipis
esmentats.
El 18.08.11 el director de l’Agència Catalana de l’Aigua comunica a l’Ajuntament
de Sant Celoni que no disposa de recursos econòmics suficients a curt termini
per executar les obres de connexió del nucli de la Batllòria, oferint convenis de
finançament avançat de les actuacions planificades en el PSARU.
L’Ajuntament de Sant Celoni va encarregar un Estudi d’alternatives per a la
connexió de les aigües residuals de la Batllòria a l’EDAR de Riells i Viabrea,
redactat per EGI, Enginyeria i Gestió d’Infraestructures, SLP, contemplant la
connexió directa a l’EDAR de Riells o bé el bombament amb connexió a la xarxa
de clavegueram en baixa de Riells i Viabrea. Aquest estudi es va trametre el mes
de gener de 2012 a l’Agència Catalana de l’Aigua, a l’Ajuntament de Riells
Viabrea i al Consell Comarcal de la Selva, com a administració actuant de
l’EDAR.
El director de l’Àrea de Sanejament d’Aigües Residuals de l’Agència Catalana de
l’Aigua va contestar el 26.03.12 indicant, entre d’altres, la necessitat de signar
un acord amb Riells per a l’acceptació d’aquestes aigües residuals.
També es va encomanar l’ampliació de l’estudi d’alternatives de connexió de les
aigües residuals del nucli de la Batllòria a un total de set, entre les quals es
manté l’alternativa de bombament a l’EDAR de Riells i Viabrea sense connexió a
la xarxa de clavegueram de Riells.
El POUM de Riells i Viabrea, actualment en tràmit per a la seva aprovació
definitiva, proposa el desplaçament d’aquesta EDAR emplaçada al bell mig de sòl
urbà residencial de Can Salvà, qualificant la parcel·la com a zona 5b, unifamiliar
aïllada residencial.
D’acord amb l’article 66.3 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, els
ajuntaments tenen competències de sanejament d’aigües. Tanmateix l’exercici
efectiu d’aquestes competències depèn d’una planificació i d’un finançament
gestionats per la Generalitat de Catalunya.
El Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes (PSARU) és l’instrument
de planificació i programació de les infraestructures de sanejament finançades
amb el recursos recaptats per la Generalitat. L’endarreriment en l’acompliment
de les seves previsions deixa en indefensió aquells ajuntaments que tenen
pendents d’execució les infraestructures adequades per al tractament i depuració
de les aigües residuals. En aquest cas, el Fiscal ha interposat querella criminal
per la presumpta comissió d’un delicte contra els recursos naturals i el medi
ambient per les aigües residuals del nucli de la Batllòria.
En escrit del director de l’ACA de 16.08.11 menciona el mecanisme que el PSARU
2005 ofereix de convenis de finançament avançat de les actuacions planificades,
pel que en escrit de 20.12.11, l’Ajuntament va trametre l’esborrany de “Conveni
entre l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Ajuntament de Sant Celoni per a la
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redacció de projecte, construcció i explotació de l’actuació de connexió de les
aigües residuals de la Batllòria a l’EDAR de Riells Viabrea”, però en resposta de
26.03.12 del director de l’Àrea de Sanejament d’Aigües Residuals informa que
l’actual situació econòmica i financera de l’Agència els impedeix comprometre
noves inversions, fins i tot amb finançament avançat.
És interès dels dos ajuntaments subscriure un conveni que permeti la gestió
conjunta de les aigües residuals d’ambdós municipis, executant de forma
immediata la infraestructura de bombament de les aigües residuals del nucli de
la Batllòria a l’EDAR de Riells i treballant posteriorment i de forma conjunta per
al futur desplaçament d’aquesta EDAR a terrenys a una cota més baixa, propers
al riu Tordera, de forma que tots els nuclis de població puguin evacuar per
gravetat.
Proposta de conveni
1) El conveni estableix al pacte primer que l’Ajuntament de Sant Celoni redacta i
executarà de forma immediata i al seu càrrec el projecte de bombament de les
aigües residuals de la Batllòria a l’EDAR de Riells i Viabrea i que l’Ajuntament de
Riells i Viabrea accepta i autoritza el pas d’aquesta infraestructura pel seu
municipi.
El projecte incorporarà una segona canonada per a aquest municipi des de la
zona receptora d’aigües residuals del polígon industrial fins a l’EDAR, l’execució
de la qual anirà a càrrec de Riells i Viabrea.
L’Ajuntament de Riells haurà d’aprovar el projecte i la declaració d’utilitat pública
en l’àmbit de les seves competències així com executar, si s’escau, el tràmit
d’expropiació per a la constitució de la servitud de pas i ocupació en les finques
privades afectades pel projecte comú.
2) En el segon pacte es recull que l’Ajuntament de Sant Celoni encarregarà la
redacció d’un estudi d’alternatives en la planificació del sanejament en alta dels
municipis, a finançar a parts iguals pels Ajuntaments de Riells i Viabrea i Sant
Celoni.
3) El pacte tercer indica que després de disposar de l’informe favorable de
l’Agència Catalana de l’Aigua envers l’estudi d’alternatives esmentat al pacte
segon, en el cas que els terrenys s’emplacin en el terme de Sant Celoni,
l’Ajuntament de Sant Celoni redactarà i promourà d’ofici la modificació puntual
del Pla general per qualificar aquests terrenys de sistema de sanejament que
permeti la futura construcció d’una planta de sanejament que admeti l’evacuació
de les aigües residuals per gravetat, evitant els bombaments actuals i els
previstos pel PSARU.
4) El pacte quart fa constar el compromís dels dos ajuntaments a sol·licitar i
assistir a reunions conjuntes amb el conseller del Departament de Territori i
Sostenibilitat o bé amb el director de l’Agència Catalana de l’Aigua, per
explicar les actuacions portades a terme i els objectius comuns d’ambdós
municipis.
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5) S’estableix en el pacte cinquè la repercussió de les despeses d’obres, pel qual
es pacta que l’Ajuntament de Sant Celoni abonarà a l’Ajuntament de Riells i
Viabrea a l’entrada en vigor del conveni l’import de 17.009,27 € per les millores
fetes a les estacions de bombament del seu sistema de sanejament atès que la
urbanització Royal Park de Sant Celoni aboca les seves aigües residuals a la
xarxa de Riells i Viabrea i d’allà a l’EDAR de Riells.
I que aquesta quantia que serà proporcionalment retornada quan Riells i Viabrea
percebi la quantia compromesa per l’ACA en les obres de millora.
6) El pacte sisè recull que l’Ajuntament de Sant Celoni abonarà l’import de
15.037,89 € a l’entrada en vigor d’aquest conveni en concepte de repartiment
del manteniment de les estacions de bombament des de 2010 fins a 2013, cost
repartit amb els Ajuntaments de Gualba i Riells Viabrea.
I s’estableix que en el futur els serveis de manteniment es contractaran a
empreses externes, el cost del qual es liquidarà en proporció a les parcel·les
connectades a cada municipi.
Vistos els informes emesos per la tècnica i la directora de l’Àrea de Territori, de
Secretaria i Intervenció,
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 el conveni a signar entre els Ajuntaments de Sant Celoni i de Riells i
Viabrea per a la connexió de les aigües residuals de la Batllòria a l’EDAR de Riells
i Viabrea i els treballs posteriors pel futur desplaçament de l’EDAR del nucli urbà
de Riells i Viabrea.
2. Condicionar l’efectivitat de les despeses previstes en el conveni al crèdit que
per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos.
3. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Riells i Viabrea per a la signatura
del conveni i a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya amb còpia del conveni aprovat.
4. Facultar el Sr. alcalde tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a
adoptar qualsevol resolució per a la execució i desenvolupament d’aquest acord.

5. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PROTOCOL AMB EL DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT PER A L’AMPLIACIÓ DEL TALLER DE CICLES
FORMATIUS I LA CONSTRUCCIÓ D’UNA ESCOLA.
La Sra. de la Encarnación explica que l’elaboració del protocol que avui es porta
a ple és fruit d’un procés llarg i intens que s’ha portat a terme com a comunitat
educativa, començant pels pares, que amb diverses actuacions i reunions han
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insistit incansablement sobre la necessitat de construir aquests dos edificis, tant
el Soler de Vilardell com el nou edifici d’FP. També hi ha una feina feta per part
dels equips directius i dels mestres de les dues escoles, que amb la seva
professionalitat i la seva excel·lent feina educativa, han estat sempre molt ben
valorades pels tècnics del departament d’Ensenyament; dels tècnics municipals,
de Cultura, Serveis jurídics, Intervenció, etc, que han treballat conjuntament
amb els serveis jurídics del departament d’Ensenyament per fer possible aquest
protocol. Creiem que aquesta és un aposta pionera, decidida i valenta. Tots
sabem que la construcció d’aquests dos edificis és responsabilitat de la
Generalitat de Catalunya, que hauria d’assumir el cost íntegre d’aquestes
actuació, però nosaltres considerem que és imprescindible i necessari fer
possible aquesta realitat des de l’ajuntament. Tampoc hem de perdre de vista
que amb aquests diners aconseguirem, si finalment tira endavant, tenir a curt
termini un nou edifici per l’escola Soler de Vilardell i un altre d’FP i a llarg termini
guanyem com a municipi dos equipaments educatius, que ens permetrà en un
futur poder ampliar l’oferta formativa del municipi.
La licitació de la redacció del projecte del Soler de Vilardell es va publicar el dia 9
d’octubre i verbalment la Generalitat de Catalunya ja ens ha comunicat que una
vegada estigui aprovat el protocol per ple, sortirà a licitació també el projecte de
l’edifici pels nous taller de Formació Professional.
Prèviament ja havíem fet una reunió amb la resta de grups polítics per fer
arribar tota la informació. Aquest protocol també s’ha traslladat a les Ampes i a
les direccions de les escoles perquè puguin disposar de tota la informació.
Mai hem estat tan a prop com ara d’aconseguir-ho, però no podem baixar la
guàrdia i hem de seguir tot el procés molt de prop. Esperem, però, que durant
aquest 2014 el projecte sigui una realitat.
Seguidament, el Sr. Deulofeu apunta que el grup de CIU hi vota a favor. Ens
n’alegrem -diu- i teniu el nostre suport per pressionar el què calgui per tal que
aquest projecte tiri endavant. Hi ha molts pares i famílies que fa temps que
lluiten per aquest projecte i és bo posar sobre la taula perquè avui encara estem
d’aquesta manera, i és perquè quan tocava no es va planificar. És a dir, tota la
problemàtica del terreny, de la ubicació, etc. i la complexitat que es va produir
en la darrera legislatura, ve arran d’un Pla general que preveia un creixement
superior als 20.000 habitants i que no va preveure els espais necessaris per fer
escoles. Aquest tema s’ha anat demorant perquè no es disposava del terreny, es
va haver de buscar un acord, fer tot un seguit d’actuacions per fer arribar els
serveis necessaris al terreny escollit, perquè sinó la Generalitat no autoritzava
l’ús d’aquell espai per equipament educatiu, etc. És a dir, hi va haver tot un
seguit d’impediments que segurament, quan es va fer el Pla general, si s’hagués
pensat que el creixement demogràfic necessitava un equipament educatiu i calia
veure en quin lloc s’ubicava, probablement ja tindríem l’escola perquè tot hauria
estat més fàcil.
Per tant, jo crec que això ens ha de servir per planificar millor el futur i dels
errors se n’ha d’aprendre. Aprofito per dir que el Pla general que tots els grups

18

portaven en el seu programa electoral, el Partit socialista també, brilla per la
seva absència. Almenys, no tenim cap informació de com està evolucionant això.
Estem satisfets de que la Generalitat de Catalunya hagi acceptat aquest protocol
i esperem la signatura del conveni, cosa que va ser impossible amb l’anterior
govern, que vàrem proposar signar també un conveni i avançar els recursos
econòmics per poder tirar endavant l’equipament per fer possible el “3-16”, però
llavors va ser totalment impossible.
El Sr. Corpas també manifesta el vot favorable de la CUP i es suma a la
felicitació col·lectiva. Ens agradaria –diu- continuar participant de tot aquest
procés perquè, tal com ha apuntat la Júlia, això només acaba de començar i
encara queda molta feina per fer.
Es va destinar una petita partida per fer uns informes i començar a treballar el
POUM, però de moment no hem tingut cap notícia de que s’hagi fet res. Sembla
ser que aquest tema està aturat, el model de poble que alguns grups hem
proposat està sobre la taula i no hem rebut cap resposta, però entenem que en
breu tindrem notícies.
El Sr. alcalde comenta que sap greu que amb un tema tan important com aquest
es faci partidisme. Jo crec –diu- que als pares i a les mares els interessa que es
faci l’escola d’una vegada per totes, per tant ens equivocaríem de ple intentant
buscar qui és el culpable de tot. En el moment en què es deia de fer una escola a
Sant Celoni el Pla general no ho preveia, però hem de recordar que en pocs anys
es va fer l’escola mancomunada La Tordera, l’escola Montnegre i l’escola bressol.
Teníem dos terrenys alternatius per fer una nova escola, el de l’Institut i el de
Forestal, i es va parlar i debatre amb els pares i mares, però de manera positiva.
Ara fem aquesta aposta com a municipi, posar uns diners per solucionar dos
problemes greus, que algun d’ells ve d’antic. La manera com s’està impartint
actualment la Formació Professional és vergonyosa. Anys enrere es va fer un
esforç per part de l’ajuntament d’instal·lar i pagar els mòduls, que després ja
van passar a càrrec de la Generalitat de Catalunya. Durant anys hem estat
parlant d’una manca d’inversió a Sant Celoni pel que fa la Formació Professional.
La solució definitiva a aquestes mancances és la que estem plantejant i, tal com
deia la Júlia, tindrem dos equipaments educatius nous que podran ser
polivalents, perquè la situació social i les circumstàncies poden variar. Per
exemple, ara fan falta equipaments per l’educació primària, però d’aquí a uns
anys hi haurà més necessitat d’espais per impartir educació secundària i aquests
nous equipaments ens permetran cobrir aquestes necessitats. A més, podrem
ampliar les famílies de Formació Professional, incloent per exemple la Química.
Això es veu bé des del departament d’Ensenyament i per això ja es planifiquen
els espais amb els metres quadrats corresponents tenint en compte aquestes
possibilitats.
Fem una aposta com a municipi de fer un esforç suplementari aportant una
quantitat de diners, 1,5 milions d’euros, per no quedar-nos enrere. Aquesta és la
nostra aposta i anem colze a colze amb la Generalitat per tirar-ho endavant i així
ens ho ha reconegut el mateix departament d’Ensenyament. Ja s’està licitant el
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projecte de l’Escola Soler de Vilardell i tot seguit es licitarà el contracte per la
construcció del nou edifici de Formació Professional. És una oportunitat que hem
d’aprofitar, no posem termini de quan estarà fet perquè no està a les nostres
mans, però si que hem de vetllar entre tots perquè en el pressupost de la
Generalitat de Catalunya hi hagi els diners consignats. Pel que hem vist, en el
pressupost del 2014 de la Generalitat no hi ha cap import previst per la
construcció d’aquests edificis, per això haurem de vetllar si hi ha alguna partida
oberta que permeti poder adjudicar l’obra i pagar-la entre 2014 i 2015. Fa un
parell d’anys hi havia 500.000 € pressupostats per la Generalitat de Catalunya,
però no es va fer res, ni projecte ni obra. Per tant, és totalment necessari que
l’escola es comenci a fer el més aviat possible i aquest protocol pot ajudar a
tirar-ho endavant.
La Sra. Montes comenta que l’Escola Soler de Vilardell és molt important i
necessària, però hi ha una mancança encara més gran pel que fa la Formació
Professional, tant pel que fa les instal·lacions com per la oferta formativa. Les
persones que s’han de formar i reciclar no disposen d’unes instal·lacions òptimes
per fer-ho. Cal, per tant, corregir aquesta mancança.
Després d’aquestes intervencions i vist que,
L’escola Soler de Vilardell es va crear l’any 2006 i es va ubicar provisionalment
a l’edifici de l’antiga escola Puigdollers. Set anys després de la seva creació, la
provisionalitat està suposant precarietat en les instal·lacions educatives i afecta,
de retruc, el prestigi i la imatge de l’escola pública. Actualment s’hi han afegit
tres mòduls prefabricats, dos d’ells ubicats al mateix terreny de l’escola i un
tercer en un terreny annex al camp d’esports situat a uns 50 m de distància, a
l’altra banda del carrer.
El proper curs 2014–2015 l’escola Soler de Vilardell esdevindrà una escola
complerta d’educació infantil i primària d’una línia i és del tot indispensable
comptar amb un edifici de nova construcció que disposi del programa de
necessitats que preveu el Departament d’Ensenyament.
El Ple de 12 de febrer de 2010 va acordar la “cessió d’un solar per a la
construcció i posada en funcionament d’una escola pública” per facilitar la
construcció de la necessària nova escola.
Així mateix, a proposta de la comunitat educativa de l’escola Soler de Vilardell,
davant la urgència i necessitat de disposar del nou edifici, el Ple municipal en
sessió extraordinària de 22 de desembre 2011 va prendre, entre d’altres, l’acord
d’ “aprovació de la moció de suport a la construcció l’any 2012 del nou edifici de
l’escola Soler de Vilardell com a institut escola.”
L’Institut Baix Montseny disposa d’un edifici on s’imparteixen l’educació
secundària, el batxillerat i el CFGM d’auxiliar administratiu i de 2 mòduls
prefabricats on s’imparteixen el CFGM de manteniment electromecànic i
conducció de línies.
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Els mòduls prefabricats actuals no compleixen les condicions mínimes de
superfície, distàncies entre màquines, extracció de fums i alçada del sostre.
La possibilitat de disposar d’un edifici de tallers annexat a l’Institut permetria
donar compliment a la normativa vigent de seguretat i de necessitats, programa
funcional que determina el Departament d’Ensenyament per a als cicles de la
família d’electricitat i mecànica. Així mateix, es podria donar resposta a accions
formatives de formació ocupacional i de formació per a empreses amb
l’homologació per part del SOC dels diferents tallers i espais formatius. Unes
instal·lacions adequades de formació professional són imprescindibles per
prestigiar aquests ensenyaments, per obrir noves oportunitats d’ampliar l’oferta
de FP i establir més i reeixides col·laboracions amb el teixit econòmic i productiu
de la zona.
El programa d’espais que ha previst el Departament d’Ensenyament és un
equipament de 870 m2 per als dos cicles formatius de la família
d’electromecànica i conducció de línies.
Ateses les mancances i necessitats exposades i fent-se ressò de la demanda
unànime de la comunitat educativa, l’Ajuntament fa anys que batalla per a que
el Departament d’Ensenyament perquè dugui a terme les obres necessàries.
Per això i després de molts contactes amb el Departament d’Ensenyament,
aquest ha fet arribar un document denominat “protocol entre l'administració de
la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, i
l’Ajuntament de Sant Celoni per establir els compromisos del futur conveni de
col·laboració per ampliar el taller dels cicles formatius i construir una escola d'1
línia en aquesta localitat” que, en síntesi, preveu el compromís del Departament
de licitar la redacció del projecte d’ampliació dels tallers de cicles formatius de
l'Institut Baix Montseny i del projecte per la construcció d’una escola d'una línia a
Sant Celoni durant l’any 2013, per tal que es redactin durant l’any 2014, i
l’aportació municipal de 1.500.000 € per a l’execució de les obres.
Les causes que motiven aquest protocol són, d’una banda, les greus dificultats
econòmiques que té la Generalitat de Catalunya i que han afectat de ple
l’educació amb retallades importants en la dotació de recursos humans i
materials a les escoles, reducció d’aportació per atendre els plans educatius
d’entorn, projectes singulars per reforçar la cohesió social i l’excel·lència
educativa i, entre d’altres, i la impossibilitat d’atendre la construcció d’edificis
escolars. En aquest sentit, en el pressupost d’inversions de l’administració
autonòmica de 2012 constava una partida de 500.000 € per executar la primera
fase de construcció de l’escola Soler de Vilardell. Malauradament, a finals de
2012 el Departament d’Ensenyament va informar a l’ajuntament i a la comunitat
educativa que aquesta inversió no es podia iniciar.
D’altra banda els dos equipaments escolars són necessaris, urgents i prioritaris
per al municipi de Sant Celoni.
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En definitiva, l’aportació econòmica que preveu fer l’Ajuntament de Sant Celoni
és l’oportunitat i la garantia per a que aquestes dues construccions escolars tirin
endavant.
L’Ajuntament de Sant Celoni preveu aportar la quantitat de 1.500.000 € per
finançar la realització de les obres de l’escola Soler de Vilardell i el taller de
l’institut Baix Montseny. La subdirectora general de Centres Docents del
Departament d’Ensenyament ha concretat a l’ajuntament la previsió del cost
total de les obres i, d’acord amb aquestes dades, el finançament es preveu que
es distribuiria amb els percentatges següents:
Edifici
Escola Soler de Vilardell
Tallers FP institut

Cost estimat
3.778.211,21 €
1.396.631,01 €

%
finançament
27,79 %
32.22 %

Import
finançament
1.050.000 €
450.000 €

La proposta de protocol recull els principals compromisos entre les dues
administracions i el detall dels acords es concretaran en el conveni de
col·laboració que es preveu signar durant l’any 2014, quan es disposin dels dos
projectes executius redactats, supervisats i aprovats de les obres del Soler de
Vilardell i els tallers de l’institut.
Fonament de Dret:
•

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, en l’article 159.3 preveu que
correspon als municipis “cooperar amb l’Administració de la Generalitat en la
creació, la construcció i el manteniment dels centres educatius públics”. I en
l’article 162 s’indica que els instruments que han de precisar la delimitació
de competències i de responsabilitats de cadascuna de les administracions
són els convenis de col·laboració d’acord amb el que estableix l’article 159.

•

Per la seva banda, la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Ensenyament,
en la disposició addicional 15a indica que “les administracions educatives
poden establir procediments i instruments per afavorir i estimular la gestió
conjunta amb les administracions locals i la col·laboració entre centres
educatius i administracions públiques”.

•

Article 66.3.o), 191 i concordants, del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya

Vista la minuta de protocol tramesa pel Departament d’Ensenyament,
Vistos els informes emesos a l’efecte per l’Àrea municipal de Cultura i Educació,
pel secretari i per l’interventor accidental municipals,
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:
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1. Aprovar el document tramés per la Generalitat de Catalunya denominat
“Protocol entre l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
Departament d’Ensenyament, i l’Ajuntament de Sant Celoni, per establir els
compromisos del futur conveni de col·laboració per ampliar el taller dels cicles
formatius i construir una escola d'1 línia en aquesta localitat”.
2. Notificar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya.
3. Facultar al Sr. alcalde tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a
l’adopció de qualsevol resolució per a l’execució i desenvolupament d’aquest
acord.

6. PRENDRE CONEIXEMENT DE L’INFORME D’AVALUACIÓ DE L’EXECUCIÓ
DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ EN EL TERCER TRIMESTRE DE
2013.
L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes per la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(LOEPSF), estableix les obligacions trimestrals de subministrament d’informació
per les entitats locals (article 16), que haurà d’efectuar-se per mitjans
electrònics a través dels sistema que el Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques (MINHAP) habiliti a l’efecte (article 5.1).
Atès que en data 29 d’octubre de 2013 per la Intervenció municipal es va
trametre al MINHAP la informació següent, corresponent a l’estat d’execució del
pressupost municipal a 30 de setembre de 2013:
-

-

Actualització del pressupost en execució per a l’exercici de 2013 i detall
d’execució al final del trimestre vençut.
Situació del romanent de Tresoreria.
Calendari i pressupost de Tresoreria.
Dades d’execució de dotació de plantilles i efectius (informació requerida
per aplicació d’allò disposat a l’article 16.9 de la referida Ordre).
Informació que permeti relacionar el saldo resultant d’ingressos/despeses
amb la capacitat o necessitat de finançament, d’acord amb el Sistema
Europeu de Comptes (ajustos SEC).
Informació complementària per anàlisi de Regla de la Despesa.

De la revisió de la normativa (principalment, Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i Ordre HAP/2105/2012, d'1
d'octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament
d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012) així com de la Guia sobre les
obligacions trimestrals de subministrament d'informació de les entitats locals, es
desprèn que el Ple ha de tenir coneixement de l'informe d'avaluació de les
execucions trimestrals, en tots els casos, però no cal que l'aprovi.
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Per això, a proposta de l’Alcaldia, el Ple municipal PREN CONEIXEMENT de
l’informe d’avaluació de l’execució del pressupost de la Corporació en el tercer
trimestre de 2013 (a data 30 de setembre de 2013) emès per l’interventor
accidental, del qual resulta el següent:
- L’Ajuntament de Sant Celoni compleix amb l’objectiu de la Regla de la
Despesa.
- L’Ajuntament de Sant Celoni compleix amb l’objectiu d’Estabilitat
Pressupostària.

7. PRENDRE CONEIXEMENT DE L’INFORME EMÈS PER L’INTERVENTOR
ACCIDENTAL SOBRE LA MOROSITAT DE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI
EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2013.
L’article 4.3 de la Llei 15/2010 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.
Per la Intervenció municipal s’ha elaborat l’informe corresponent al tercer
trimestre de 2013.
A proposta de l’Alcaldia, el Ple municipal PREN CONEIXEMENT de l’informe
emès per l’interventor accidental de l’Ajuntament de Sant Celoni, corresponent al
tercer 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 s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

8. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA BASE D’EXECUCIÓ
55.2 DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ PER A 2013.
El Sr. alcalde comenta que es proposa modificar la base d’execució del
pressupost per tal de que en les liquidacions complementàries de l’Impost de
construccions, instal·lacions i obres, que restin pendents de cobrament, hi hagi
una provisió de dubtós cobrament del 100%.
El Sr. Masferrer manifesta el vot favorable de la CUP, però demanem –diu- que
s’expliqui amb pèls i senyal el cas concret que ha motivat que es portés aquest
punt al Ple.
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El Sr. Alcalde explica que, dels 156.000 euros que tenim previstos com a
ingressos de l’ICIO (Impost de construccions, instal·lacions i obres) se n’han
cobrat 102.000. Dels 54.000 euros pendents de cobrament podria ser que en
algun cas no es produís el cobrament, atesa la situació financera d’alguna de les
empreses constructores. Tenim un cas concret, el de Coperfil-Altrium, que
suposa un deute de 445.000 euros, arran d’una inspecció que es va fer i que
està pendent de cobrament. Si això ho reflectim en el pressupost com un
possible ingrés desvirtua del tot el pressupost, perquè podríem fer despeses
comptant amb aquests diners que en cas de no arribar generarien un dèficit. Per
tant, és millor posar el 100% d’aquesta quantitat com a dubtós cobrament i si
finalment es cobra, es passaria a ingressos.
El Sr. Masferrer pregunta quin és el deute total de Coperfil amb l’ajuntament de
Sant Celoni, pel que fa el centre Altrium? I pel que fa l’ICIO? El diferencial de la
inspecció amb el que va declarar Coperfil per construir l’Altrium és de 450.000
euros i volem saber quina part va pagar. Essent la diferència tan gran del real al
què després s’ha investigat, volem saber si en cap moment es va sospitar res
estrany. Tenint en compte que l’ICIO s’ha de pagar abans de començar les
obres, ens estranya que a ningú li sobtés que l’ICIO que van declarar no es
corresponia amb la pràctica.
A continuació, pren la paraula el Sr. interventor per explicar que l’ordenança
fiscal de l’Impost de Construccions i Obres estableix que l’autoliquidació es farà
sobre el pressupost d’execució material que presenta l’empresa. Si l’empresa
presenta un pressupost d’execució material validat pel col·legi d’arquitectes
estem obligats a fer la liquidació provisional, el 3,4%, sobre aquesta quantitat.
En acabar l’obra, en el cas de les obres més grans o les que generen dubtes, es
comunica a la Diputació de Barcelona perquè facin una inspecció, en què es
demana totes les factures i certificacions de l’obra. A partir d’aquí es calcula quin
ha estat el cost real. Aquesta facultat la va delegar el Ple a la Diputació. No és
una situació anormal cobrar un import per sota del real, perquè es cobra en base
al pressupost presentat, no ho podem fer d’una altra manera.
El Sr. alcalde diu que també hi ha alguns deutes d’IBI, però això ja s’anota com
a deute en el Registre i quan una altra persona adquireix aquest edifici liquida
els IBIs pendents.
El Sr. interventor afegeix que és un deute de l’empresa i si aquesta està en
fallida, que sembla que és el cas, no es cobra o només se’n cobra una petita
part. L’IBI s’anota a l’edifici i qui se’l quedi l’haurà de pagar.
El Sr. Masferrer demana que, en qualsevol cas, es faci arribar tota la informació
detallada.
Seguidament, intervé el Sr. Deulofeu per comentar que, les bases d’execució
preveuen que el primer any de l’execució del pressupost hi hagi una morositat
d’un 20%. Voldria saber –diu- si ens podeu dir quina és la previsió, en aquests
moments, de tancament de l’any quant a morositat. És a dir, s’arribarà a aquest
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20% o es preveu que es superi? Aquests 440.000 euros de dubtós cobrament
sumats a la resta de deutes fa que es superi aquest 20%?
El Sr. interventor explicar que les bases d’execució del pressupost preveuen
provisionar per dos cobraments uns percentatges en funció de l’antiguitat del
deute, 1 any és el 20%, 2 anys el 40%, 3 anys el 60%, 4 anys el 80% i 5 anys
el 100%.
El problema d’aquests 450.000 euros de l’ICIO és que la nova llei d’estabilitat
pressupostària i d’estabilitat financera obliga a l’ajuntament que l’any vinent el
romanent de tresoreria que tinguem positiu es destini a amortitzar deute o a fer
inversions. És a dir, la part provisionada d’aquests diners, uns 400.000 euros,
s’haurà de gastar l’any vinent. Si l’any vinent els gastem i d’aquí a dos anys no
es cobren, perquè l’empresa està en fallida i és el més probable, ens faltarà
aquesta quantitat pressupostàriament amb el dèficit que això representa per
l’ajuntament. Per això es demana que es provisionin. El 2012 es va tancar amb
una provisió d’1,5 milions d’euros, que és una provisió força elevada, però la
provisió deutes-cobrament no és més que els diners que reserva l’ajuntament
com a estalvi, perquè sinó se’ns obliga a gastar-los. En principi, pel que fa les
baixes de fallits sempre estem entre els 200.000 i els 300.000 euros, però mai
hem tingut tampoc una liquidació tan gran com aquesta de 400.000 euros. Tal
com ha dit l’alcalde aquest any s’han cobrat les altres 4 liquidacions d’obres que
pujaven 150.000 euros i se n’han liquidat 100.000. Si no hagués aparegut
aquesta liquidació tan gran, no hauria calgut fer res, perquè 50 o 60.000 euros
són assumibles, però una quantitat tan gran pot portar, a llarg termini,
problemes econòmics per l’ajuntament.
Després d’aquestes intervencions i atès que,
La base d’execució 55.2 del pressupost municipal de 2013 estableix el següent:
“En aplicació del principi de prudència, al final de l’exercici s’hauran de
comptabilitzar les pèrdues potencials derivades de l’existència d’insolvències en els
drets pendents de cobrament. L’Ajuntament dotarà anualment una provisió
d’insolvències amb l’objecte de realitzar la corresponent correcció valorativa en el
pendent de cobrament.
Es determinarà una provisió per saldos de dubtós cobrament amb els següents
percentatges a aplicar sobre els pendents de cobrament:
un
un
un
un
un

20% pel pendent amb antiguitat inferior a l’any
40% pel pendent amb antiguitat entre 1 i 2 anys
60% pel pendent amb antiguitat entre 2 i 3 anys
80% pel pendent amb antiguitat entre 3 i 4 anys
100% pel pendent amb antiguitat superior als 4 anys

Aquesta provisió figurarà tant en el càlcul del romanent, com en el balanç de
situació de l'exercici.”
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A criteri del funcionari sota signant, la provisió de dubtós cobrament així calculada
respon satisfactòriament a la seva finalitat.
Ara bé, durant l’any 2013 l’Organisme de Gestió Tributària ha realitzat una sèrie
d’inspeccions de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, que han
comportat l’aprovació de liquidacions complementàries del referit impost d’una
quantitat econòmica força elevada.
Tenint en compte la situació de crisi econòmica actual i la situació de concurs de
creditors en què es troben alguns dels contribuents afectats per aquesta liquidació,
sembla difícil que es pugui assolir el cobrament íntegre de les referides
liquidacions.
Així mateix, reconèixer aquests drets com a pendent de cobrament té com a
conseqüència directa l’augment del romanent de tresoreria lliure de l’exercici, el
qual, tal com estableix el redactat actual de l’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, s’ha de destinar
necessàriament a reduir l’endeutament net, pel qual motiu, en cas que utilitzem
aquests recursos i aquests no es recaptin efectivament, s’ocasionarà a les finances
municipals un desequilibri econòmic que pot comportar el trencament de
l’estabilitat pressupostària i l’aparició d’un romanent de tresoreria negatiu.
Vist 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:
Únic. Modificar la base d’execució 55.2 del pressupost de la Corporació
definitivament aprovat per a 2013, afegint-li el següent paràgraf:
“Les liquidacions complementàries de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres aprovades per l’Organisme de Gestió Tributària durant el present exercici
econòmic, fruit de les tasques d’inspecció que li ha delegat l’Ajuntament de Sant
Celoni, que restin pendent de cobrament a final de l’exercici econòmic, tindran una
provisió de dubtós cobrament del 100% del pendent de pagament”.

9. APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 23, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE CONTROL D’ANIMALS DE
COMPANYIA.
El Sr. alcalde explica que en aquest punt del ple es proposa adequar les tarifes
que cobra l’ajuntament amb les tarifes que cobra l’empresa que presta aquest
servei, perquè no hi hagi el dèficit que actualment s’està produint. Quan es recull
un animal a la via pública és el propietari qui després s’ha de fer càrrec de les
despeses que s’han ocasionat (dies d’acolliment, vacunes, etc), però en molts
casos es tracta d’animals abandonats que han d’acabar en un centre d’acollida
fins que es moren o tenen una malaltia greu. Això suposa una despesa d’uns
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6.000 euros mensuals per l’ajuntament. Per tant, es tracta d’un augment que ha
de servir per compensar les despeses reals del servei.
Després d’aquesta introducció i atès que,
El Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de protecció dels animals, indica que correspon als Ajuntaments la prestació
del servei de recollida, acolliment i assistència dels animals de companyia
abandonats, perduts o ensalvatgits, així com el control dels animals salvatges
urbans.
El mateix Decret Legislatiu determina que els Ajuntaments poden concertar amb
empreses externes l’execució d’aquest servei, sens perjudici de llur
responsabilitat en el compliment de la normativa aplicable. Així mateix, l’article
17.2 determina que la recuperació d’un animal per part del seu propietari ve
condicionada per la corresponent identificació de l’animal i al pagament previ de
totes les despeses originades.
L’Ordenança fiscal número 23 de l’Ajuntament de Sant Celoni, que regula la taxa
per la prestació del servei municipal de control d’animals de companyia, va ser
aprovada pel Ple municipal en sessió de 22.12.2011 i es troba en vigor des del
dia 01.01.2012.
En data 09.01.2013 es va signar un contracte amb l’empresa Can Clarens SL per
a la prestació del servei de recollida, acolliment i assistència d’animals de
companyia abandonats, perduts o ensalvatgits al municipi de Sant Celoni.
El tècnic municipal ha emès informe de data 07.10.2013 en el que, atesa la
variació d’alguns preus unitaris ofertats per Can Clarens SL respecte l’anterior
contracte i amb la voluntat d’ajustar les taxes actuals al cost real del servei i a la
seva casuística, fa la següent proposta:
1) Modificació article 7, tarifes
Per a la determinació de la quantia de la taxa cal que es tinguin en compte les
noves tarifes que cobra l’empresa que gestiona el servei.
Cost u.t.
(IVA exclòs)

Serveis
Recollida i trasllat de l'animal al centre
servei fins a tres animals adults o dues cadellades
en horari nocturn (de 20 h-8 h) o dia festiu
Captura d'animals en llibertat (supòsit de 2 hores per servei, 2 persones)
en horari nocturn (de 20 h-8 h) o dia festiu
Serveis anul·lats passats 20 minuts des de la comunicació

30,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
20,00 €

Estada a residència
animals adults i joves
animals cadells (fins als 3 mesos d'edat)

4,00 €/dia
4,00 €/dia

gats

4,00 €/dia
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Cost u.t.
(IVA exclòs)

Serveis
Recollida d'animals morts
Test FIV + leucèmia

40,00 €
30,00 €
15,00 €

Test leishmaniosis

15,00 €

Incineració

Ovariohisterectomia
gosses
60,00 €
60,00 €
70,00 €
70,00 €

< 15 kg
15-30 kg
30-45 kg
>45 kg

60,00 €

gates
gestants

(+0%)

Castració
60,00 €
50,00 €
0,00 €

gos
gat
Analítica preanestèsica
Vacunes
1a vacuna cadells canins (Puppy)
revacunacions cadells canins (Tetravalent)
revacunacions gossos adults (Hexavalent)
vacuna gats (Pentavalent)
Identificació amb microxip

10,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
30,00 €
0,00 €

Cartilla sanitària
Eutanàsia
gos
gat

36,00 €
18,00 €

Així mateix, cal incrementar la taxa amb el cost salarial de l’agent de policia i de
l’auxiliar administratiu en els serveis que intervenen.
La tarifa del servei d’adopció és simbòlica perquè el que interessa a l’Ajuntament
és donar en adopció el màxim nombre d’animals possible, estalviant-se així els
costos que genera dia a dia un animal a les instal·lacions del contractista.
A continuació es detalla la relació de conceptes a incloure a la taxa, partint de la
casuística del servei:
1.
2.
3.

Servei de recollida ordinària d’un animal xipat i/o censat de dilluns a divendres de 8-20 hores
Servei de recollida ordinària d'un animal no xipat de dilluns a divendres de 8-20 hores
Servei de recollida ordinària d'un animal xipat i/o censat en dia festiu, horari nocturn o amb
caràcter urgent
4.
Servei de recollida ordinària d'un animal no xipat en dia festiu, horari nocturn o amb caràcter
urgent
5.
Servei d'estada a residència per dia
6.
Captura d’un animal en llibertat no xipat de dilluns a divendres de 8-20 hores
7.
Captura d’un animal en llibertat no xipat en dia festiu, horari nocturn o amb caràcter urgent
8.
Captura d’un animal en llibertat xipat de dilluns a divendres de 8-20 hores
9.
Captura d’un animal en llibertat xipat en dia festiu, horari nocturn o amb caràcter urgent
10. Servei de recollida i d'eutanàsia gos atropellat o greument ferit
11. Servei de recollida i d'eutanàsia gat atropellat o greument ferit
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12.
13.
14.
15.
16.

Servei de recollida
Adopció
Animal custodiat a
Animal custodiat a
Animal custodiat a
hores
17. Animal custodiat a

i incineració d'un gos/gat mort
prefectura de dilluns a divendres de 8-20 hores
prefectura en dia festiu o horari nocturn
prefectura amb servei anul·lat al contractista de dilluns a divendres de 8-20
prefectura amb servei anul·lat al contractista en dia festiu o horari nocturn

En relació als serveis veterinaris que es presten als animals recollits, els
conceptes que cal tenir en compte són els que segueixen a continuació:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Vacuna Puppy canina
Vacuna Hexavalent canina
Vacuna Tetravalent canina
Vacuna Pentavalent felina
Cartilla sanitària
Microxip
Kitt Leishmaniosis
Kitt Inmunodeficiència + Leucèmia
Ovariohisterectomia gosses: < 15 kg
Ovariohisterectomia gosses: 15 - 30 kg
Ovariohisterectomia gosses: > 30 kg
Ovariohisterectomia gates
Castració gossos
Castració gats

Tenint en compte els punts anteriors es formula el següent redactat per
substituir l’actual de l’article 7 de l’Ordenança fiscal:
Article 7è.- Tarifes
1. Les tarifes que cal aplicar són les següents:
CONCEPTE
1.Servei de recollida ordinària d’un animal xipat i/o censat de dilluns a divendres de 8-20 h
2. Servei de recollida ordinària d'un animal no xipat de dilluns a divendres de 8-20 h
3. Servei de recollida ordinària d'un animal xipat i/o censat en dia festiu, horari nocturn o amb
caràcter urgent
4. Servei de recollida ordinària d'un animal no xipat en dia festiu, horari nocturn o amb
caràcter urgent
5. Servei d'estada a residència per dia
6. Captura d’un animal en llibertat no xipat de dilluns a divendres de 8-20 h
7. Captura d’un animal en llibertat no xipat en dia festiu, horari nocturn o amb caràcter urgent
8. Captura d’un animal en llibertat xipat de dilluns a divendres de 8-20 h
9. Captura d’un animal en llibertat xipat en dia festiu, horari nocturn o amb caràcter urgent
10. Servei de recollida i d'eutanàsia gos atropellat o greument ferit
11. Servei de recollida i d'eutanàsia gat atropellat o greument ferit
12. Servei de recollida i incineració d'un gos/gat mort
13. Adopció
14. Animal custodiat a prefectura de dilluns a divendres de 8-20 h
15. Animal custodiat a prefectura en dia festiu o horari nocturn
16. Animal custodiat a prefectura amb servei anul·lat al contractista de dilluns a divendres de
8-20 h
17. Animal custodiat a prefectura amb servei anul·lat al contractista en dia festiu o horari
nocturn
2.

PREU
64,72 €
101,02 €
88,92 €
125,22 €
4,84
125,22
125,22
88,92
88,92
108,28
86,50
113,12
33,28
28,42
28,42
52,62

52,62 €

Els dies de permanència de l’animal al dipòsit es computaran complerts a partir de les 24
hores del dia de recollida.
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.

En relació als serveis veterinaris que s’hagin de prestar als animals recollits, les tarifes que
cal aplicar són les següents:
CONCEPTE
1. Vacuna Puppy canina
2. Vacuna Hexavalent canina
3. Vacuna Tetravalent canina
4. Vacuna Pentavalent felina
5. Microxip
6. Kitt Leishmaniosis
7. Kitt Inmunodeficiència + Leucèmia
8. Ovariohisterectomia gosses: < 30 Kg
9. Ovariohisterectomia gosses: > 30 Kg
10. Ovariohisterectomia gates
11. Castració gossos
12. Castració gats

PREU
12,10 €
24,20 €
24,20 €
24,20 €
36,30 €
18,15 €
18,15 €
72,60 €
84,70 €
72,60 €
72,60 €
60,50 €

2) Modificació article 10, gestió i inspecció.
Modificar l’article 10 de l’Ordenança de la següent manera:
1. Punt 2: eliminació del text: “i que l’animal disposa de microxip o tatuatge”, per considerar-se
incongruent. I afegir “En cas afirmatiu, dirigirà l’interessat a les dependències de l’empresa que tingui
contractat el servei.”
2. Punt 3: eliminar aquest punt. De la legislació vigent se’n desprèn que no es pot retornar un animal al
seu propietari si aquest no està degudament identificat amb xip.
3. Punts 4, 5 i 6: substituir per: “L’empresa contractada lliurarà un document a l’interessat on
s’especificaran els serveis utilitzats en base a les tarifes de la taxa”.
4. Nou punt: “L’empresa contractada comunicarà mensualment a l’Ajuntament la informació sobre els
animals recollits, aportant la justificació documental acreditativa necessària.”.
5. Punt 8: eliminar per incongruència amb el procediment de liquidació.
6. Punt 9: eliminar per incongruència amb la legislació vigent.
7. Punt 10 i 11: eliminar per incongruència amb el procediment de liquidació.

8. Nou punt: “L’Ajuntament aprovarà la liquidació corresponent, que es notificarà als subjectes passius
per al seu pagament en el terminis determinats pel Reglament General de Recaptació.”.
Tenint en compte els punts anteriors es proposa el següent redactat per
substituir l’actual de l’article 10 de l’Ordenança fiscal:
Article 10è.- Gestió i inspecció.
1. El subjecte passiu que vulgui recuperar l’animal de companyia que hagi estat recollit i dipositat
per part dels serveis municipals haurà d’adreçar-se a la policia local de Sant Celoni als efectes de
sol·licitar la seva devolució.
2. La policia local de Sant Celoni comprovarà que efectivament l’animal ha estat retirat per part del
servei municipal de control d’animals de companyia. En cas afirmatiu, dirigirà l’interessat a les
dependències de l’empresa contractada per realitzar el servei.
3. L’empresa contractada lliurarà un document a l’interessat on s’especificaran els serveis utilitzats
en base a les tarifes de la taxa.
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4. L’empresa contractada comunicarà mensualment a l’Ajuntament la informació sobre els animals
recollits, aportant la justificació documental acreditativa necessària.
5. L’Ajuntament aprovarà la liquidació corresponent, que es notificarà als subjectes passius per al
seu pagament en el terminis determinats pel Reglament General de Recaptació.

El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix en els seus articles 15 a 19
el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals
reguladores dels tributs locals.
Vist l’informe emès per l’interventor accidental.
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 provisionalment, amb vigència a partir de la data de la seva
aprovació definitiva, la modificació de l’Ordenança fiscal número 23, reguladora
de la taxa per la prestació del servei municipal de control d’animals de
companyia, en el sentit de substituir el redactat dels articles 7 i 10 pel següent:
Article 7è.- Tarifes
1. Les tarifes que cal aplicar són les següents:
CONCEPTE
1.Servei de recollida ordinària d’un animal xipat i/o censat de dilluns a divendres de 8-20 h
2. Servei de recollida ordinària d'un animal no xipat de dilluns a divendres de 8-20 h
3. Servei de recollida ordinària d'un animal xipat i/o censat en dia festiu, horari nocturn o amb
caràcter urgent
4. Servei de recollida ordinària d'un animal no xipat en dia festiu, horari nocturn o amb
caràcter urgent
5. Servei d'estada a residència per dia
6. Captura d’un animal en llibertat no xipat de dilluns a divendres de 8-20 h
7. Captura d’un animal en llibertat no xipat en dia festiu, horari nocturn o amb caràcter urgent
8. Captura d’un animal en llibertat xipat de dilluns a divendres de 8-20 h
9. Captura d’un animal en llibertat xipat en dia festiu, horari nocturn o amb caràcter urgent
10. Servei de recollida i d'eutanàsia gos atropellat o greument ferit
11. Servei de recollida i d'eutanàsia gat atropellat o greument ferit
12. Servei de recollida i incineració d'un gos/gat mort
13. Adopció
14. Animal custodiat a prefectura de dilluns a divendres de 8-20 h
15. Animal custodiat a prefectura en dia festiu o horari nocturn
16. Animal custodiat a prefectura amb servei anul·lat al contractista de dilluns a divendres de
8-20 h
17. Animal custodiat a prefectura amb servei anul·lat al contractista en dia festiu o horari
nocturn

PREU
64,72 €
101,02 €
88,92 €
125,22 €
4,84
125,22
125,22
88,92
88,92
108,28
86,50
113,12
33,28
28,42
28,42
52,62

52,62 €

2.

Els dies de permanència de l’animal al dipòsit es computaran complerts a partir de les 24
hores del dia de recollida.

3.

En relació als serveis veterinaris que s’hagin de prestar als animals recollits, les tarifes que
cal aplicar són les següents:
CONCEPTE

PREU
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1. Vacuna Puppy canina
2. Vacuna Hexavalent canina
3. Vacuna Tetravalent canina
4. Vacuna Pentavalent felina
5. Microxip
6. Kitt Leishmaniosis
7. Kitt Inmunodeficiència + Leucèmia
8. Ovariohisterectomia gosses: < 30 Kg
9. Ovariohisterectomia gosses: > 30 Kg
10. Ovariohisterectomia gates
11. Castració gossos
12. Castració gats

12,10
24,20
24,20
24,20
36,30
18,15
18,15
72,60
84,70
72,60
72,60
60,50

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Article 10è. Gestió i inspecció
1. El subjecte passiu que vulgui recuperar l’animal de companyia que hagi estat recollit i dipositat
per part dels serveis municipals haurà d’adreçar-se a la policia local de Sant Celoni als efectes de
sol·licitar la seva devolució.
2. La policia local de Sant Celoni comprovarà que efectivament l’animal ha estat retirat per part del
servei municipal de control d’animals de companyia. En cas afirmatiu, dirigirà l’interessat a les
dependències de l’empresa contractada per realitzar el servei.
3. L’empresa contractada lliurarà un document a l’interessat on s’especificaran els serveis utilitzats
en base a les tarifes de la taxa.
4. L’empresa contractada comunicarà mensualment a l’Ajuntament la informació sobre els animals
recollits, aportant la justificació documental acreditativa necessària.
5. L’Ajuntament aprovarà la liquidació corresponent, que es notificarà als subjectes passius per al
seu pagament en el terminis determinats pel Reglament General de Recaptació.

2. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord
provisional, així com el text de les modificacions aprovades provisionalment
durant el termini de 30 dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
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.
3. Facultar el Sr. alcalde tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a la
efectivitat i execució d'aquest acord.

10. APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LES
ORDENANCES FISCALS NÚMERO 3, 4, 11, 12, 14, 15 I 18.
La proposta completada amb la memòria que consta a l’expedient i que detalla
les modificacions és la següent:
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PROPOSTA
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 de l’Alcaldia, l'informe de l'interventor accidental i altra
documentació obrant a l’expedient.
A proposta de l’Alcaldia, la Comissió informativa de Serveis Comunitaris emet
dictamen proposant al Ple municipal de prendre els següents ACORDS:
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 de 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, les quals modificacions
tindran vigència a partir de la seva aprovació definitiva:
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,
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.
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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.

La memòria de l’Alcaldia que acompanya la proposta és la següent:
RELACIO D’ORDENANCES FISCALS QUE ES PROPOSA MODIFICAR
AMB EL REDACTAT DELS ARTICLES MODIFICATS
Ordenança fiscal número 3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Es modifica l’apartat c) de l’article 5:
c) S'estableix una bonificació del 50% de la quota de l'Impost pels vehicles que
funcionen exclusivament amb energia elèctrica i pels cotxes bimodals i híbrids.

Ordenança fiscal número 4. Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana.
Es modifica l’article 7:
Article 7è. Tipus de gravamen i quota
1. D'acord al que preveu l'article 107.4 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per
determinar l'import de l'increment real s'aplicarà sobre el valor del terreny en el
moment de l'acreditament el percentatge que resulti del quadre següent:
a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprès entre un i
cinc anys, 3,47 per cent.
b) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a deu anys,
3,15 per cent.
c) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a quinze
anys, 3,06 per cent.
d) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a vint anys,
3,00 per cent.
2. La quota serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de 27,28 per cent.

Ordenança fiscal número 11. Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb
taules i cadires amb finalitat lucrativa.
S’aprova la següent disposició transitòria:
Disposició transitòria per a 2014:
“Per a l’any 2014, les tarifes per període anual dels epígrafs anteriors s’equiparen a
les tarifes de la temporada d’estiu definides per als nuclis de Sant Celoni i de la
Batllòria.”

Ordenança fiscal número 12. Taxa per parades, barraques, casetes de venda,
espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i
ambulants i rodatge cinematogràfic.
S’afegeix l’apartat 5 a l’article 5è:
5. Estaran exemptes de la taxa aquelles entitats l'activitat que constitueixi el seu
objecte social es dugui a terme per entitats sense ànim de lucre mitjançant un centre
especial de treball regulat a la Llei 13/1982, de 7 d'abril, de centres especials de
treball, i l’entitat estigui degudament inscrita al Registre de Centres Especials de
Treball de Catalunya.

Es modifica l’epígraf 2n de l’article 6, que resta redactat de la forma següent:
Epígraf segon. Parades, casetes de venda o altres instal·lacions de venda ubicades a
la via pública.
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Casetes de petards per dia................................................................. 100,58 €
Parades, casetes o altres instal·lacions de venda ubicades a la via pública per metre
lineal d’ocupació i dia.........................................................................
9,38 €
Parades, casetes o altres instal·lacions de venda ubicades a la via pública per metre
lineal d’ocupació i dia, quan l’autorització sigui motivada per celebració d’activitats
singulars promogudes per l’Ajuntament de Sant Celoni o formin part de fires
organitzades per l’Ajuntament de Sant Celoni........................................
7,04 €

Ordenança fiscal número 14. Taxa per recollida, tractament i eliminació
d’escombraries i altres residus sòlids urbans.
El redactat de l’article 5 resta modificat en el sentit que el salari mínim
interprofessional a que fa referència el referit article és l’estipulat per a 2014.
S’afegeix, amb efectes de 1 de gener de 2014, l’apartat D) a l’article 5 “Beneficis
fiscals”:
D) Habitatges llogats per l’Ajuntament dins el programa Lloguer Segur.
Gaudiran d’una bonificació del 90% de la quota tributària les unitats de convivència
beneficiàries del programa Lloguer Segur i el propietari com a subjecte passiu
substitut de les mateixes.
Aquesta bonificació es concedirà d’ofici per l’Ajuntament a aquells habitatges que l’1
de gener de cada exercici hagin estat llogats per l’Ajuntament dins el programa
Lloguer Segur, i gaudiran de la bonificació mentre continuïn inclosos al referit
programa. En cas de baixa del programa Lloguer Segur, la bonificació es prorratejarà
per trimestres naturals, havent-se de retornar a l’Ajuntament la bonificació gaudida
que correspongui a trimestres en els quals l’habitatge no hagi estat inclòs en el
programa.

Ordenança fiscal número 15. Taxa per prestació de serveis en cementiris locals.
Es modifica el règim transitori establert a l’article 5è:
Règim transitori per a l’any 2014: els titulars de drets funeraris que hagin satisfet la
taxa de conservació de nínxols durant els anys 2000 i 2001 tindran dret a una
bonificació per a l’any 2014 d’import 20,91 €.

Ordenança fiscal número 18. Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a traves del
sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i
pels controls posteriors a l’inici de l’activitat
S’estableix una disposició transitòria per a 2014:
Disposició transitòria per a 2014.
Per a l’any 2014 les tarifes dels procediments 1,8, 9 i 16 tindran la reducció
en la seva tarifa segons el quadre següent:”
Nº
de procediment
1
8
16
9

Reducció
aplicable 2013
80%
80%
80%
80%

Tarifa aplicable
(després de reducció)
44,43 €
108,85 €
88,87 €
69,50 €

Seguidament s’entra a debatre la proposta i la memòria en els termes següents:
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El Sr. alcalde comenta que, arran del darrer ple en què ens vàrem plantejar el
tema de les ordenances i els preus públics, l’equip de govern creia que alguna
d’aquestes ordenances que portaven implícitament tot un seguit de bonificacions
era bo mantenir-les, perquè la gent no hagi de pagar més impostos o taxes. Les
comentarem d’una en una per votar-les també individualment, si es creu
convenient.
Impost sobre increment de valor de terrenys de naturalesa urbana
(plusvàlua). La proposta inicial era disminuir aquest impost el 10% per
compensar el 10% d’increment del valor cadastral i que ens quedés la mateixa
quota tributària que l’exercici 2013. Hem esbrinat què representaria de promig
per una herència o una compravenda i seria un augment d’uns 60 euros sobre la
plusvàlua. Sobre el global pot semblar important, però nosaltres, si us sembla bé
a la resta de grups, estaríem disposats a mantenir tal com quedaria
automàticament sense que es produís aquesta disminució, perquè una part
afecta a les empreses que venen habitatge, una altra ve donada per herències i
l’altra per transmissions entre particulars. L’import global representa uns 680
euros que creiem que no és una quantitat desmesurada.
Pren la paraula el Sr. Masferrer per dir que, en el darrer ple en què l’equip de
govern portava la rebaixa del 10% d’aquest tipus, la CUP ja va defensar que
s’havia de quedar igual i també, una vegada rebuda la convocatòria del ple
d’avui, hem fet arribar a l’equip de govern que continuàvem pensant el mateix.
Una bona part d’aquestes transaccions –diu- provenen del que nosaltres
anomenem l’hora dels voltors, tal com també els anomena en Josep Manel
Busquet. Degut a la situació econòmica actual, bancs, empreses, els voltors del
capitalisme estan invertint en la compravenda de pisos per aprofitar-se de la
carronya de les famílies desnonades i que estan patint la crisi més a flor de pell.
Per això, pensem que és l’argument primordial per no fer cap concessió o
rebaixa a aquest tipus d’activitats.
A continuació, el Sr. Deulofeu comenta que no tothom que fa compravendes es
troba en aquesta situació que ha descrit el Sr. Masferrer i, per això, l’increment
d’aquest 10% per algunes famílies que probablement estan venent un habitatge
arran d’una situació econòmica complicada és un increment negatiu, perquè
representa una càrrega impositiva molt important per algunes famílies, com
també en alguns casos d’herències. Per tant –diu- a nosaltres ens sembla bé
aquesta reducció que deixa la plusvàlua en la mateixa situació que l’any passat.
Tot seguit, la Sra. Montes apunta que, en primer lloc, el que es manté és el cost
de l’impost; s’apuja un 10%, però es fa un equilibri perquè el resultat final de
l’impost sigui el mateix i això no representa una rebaixa del 10% en números
reals. En segon lloc –segueix- les taxes a Sant Celoni ja estan al màxim del que
permet la llei fiscal i, per tant, estem pagant més, per exemple, que a Santa
Maria de Palautordera. D’altra banda, tot això implica un augment de les taxes
per tothom en general, amb el qual no estem d’acord, de manera que es
mantenen els impostos i es diu que es fan rebaixes o taxes favorables. Pel que fa
la plusvàlua, la paga el que ven i en molts casos són els particulars que venen el
seu pis per una necessitat econòmica.
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Nosaltres hi estem en contra, bàsicament perquè no està ben expressat. El que
es busca és mantenir l’impost davant del 10% de l’increment del valor cadastral,
però no es rebaixa el 10% de la taxa. La taxa està al 27,28%, gairebé com a
Barcelona, mentre que a Santa Maria de Palautordera està al 20% i a Llinars del
Vallès al 27%. És a dir, estem a la banda alta pel que fa les taxes que s’apliquen
a tota la població de Sant Celoni i això és el que denunciem des d’ICV.
Pren la paraula el Sr. interventor per matisar que si no féssim cap increment i no
es modifiqués el tipus, les plusvàlues tindrien un augment del 10%, però
modifiquem el tipus perquè no es produeixi aquest augment del 10%. És a dir, la
modificació del tipus no és del 10%, sinó que està calculat perquè contraresti
l’efecte de l’augment del 10%. Per tant, el que fem és modificar un tipus perquè
no augmenti el 10%.
El Sr. Masferrer comenta que, pel que fa el tema de les herències, la CUP està
totalment en contra de la pràctica desaparició de l’Impost de transmissions. La
Generalitat de Catalunya, l’any 2007, va ingressar uns 900 milions d’euros amb
aquest impost, després pràcticament va desaparèixer i actualment no arriba ni
als 100 milions d’euros. Amb la reforma –diu-, la previsió de recaptació no arriba
als 200 milions d’euros; és una transacció que fiscalment ha baixat molt i per
això creiem que és una manera de recuperar part d’aquesta fiscalitat. Per tant,
malgrat que s’apugi 60 euros la plusvàlua de l’ajuntament, seguirem tenint una
fiscalitat molt baixa en aquests casos.
Si creguéssim que això afecta principalment a les famílies que es veuen forçades
a vendre el seu pis per motius econòmics, estaríem d’acord en baixar aquesta
plusvàlua, però pensem que no és així. Veient els números de les 405 plusvàlues
que es van passar i veient a qui afectava no creiem que sigui així.
La Sra. Montes apunta que, lògicament, qui ven és qui paga la plusvàlua, però
ara mateix qui ha comprat per especular es guarda el pis per vendre’l més
endavant quan pugi de valor. Per tant, qui ven ara és perquè ho necessita.
El Sr. alcalde diu que el grup del PSC també va estar en contra de l’eliminació
total de l’impost de transmissions, perquè la conseqüència ha estat la rebaixa en
la despesa educativa i sanitària, mentre que moltes persones amb un alt poder
adquisitiu han quedat exemptes de pagar aquest impost. Va ser un criteri polític
totalment respectable -diu- però ha implicat la necessitat de retallar serveis que
potser no hagués calgut si no s’hagués eliminat dràsticament aquest impost
sobre les herències. Nosaltres creiem que és primordial mantenir els serveis
bàsics i no retallar-los.
Creiem que un promig de 68 euros no ha de ser cap impediment i si hi ha algun
cas d’alguna família que s’ha de vendre l’habitatge arran d’una situació
econòmica precària, hi ha ajuts a nivell social que podem atorgar.
Per tant, la nostra proposta és no disminuir la tarifa sinó mantenir-la.
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El Sr. secretari aclareix que, pel que fa l’ordenança fiscal número 4, hi ha una
proposta de modificació de l’article 7 amb un determinat tipus de gravamen i
s’acorda retirar-la.
Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb
finalitat lucrativa
El Sr. Masferrer manifesta que la CUP està d’acord amb aquesta bonificació però
ens agradaria afegir –diu- algun tipus d’obligació en aquesta rebaixa del preu de
les terrasses dels establiments de restauració i, en aquest sentit, hem proposat
que es limités aquesta bonificació. És a dir, proposem que la bonificació que
consisteix en que els bars i restaurants només paguin la taxa durant l’estiu tot i
mantenir la terrassa tot l’any, només la puguin gaudir els establiments que
ofereixen el mateix preu de consumició a l’interior i a la terrassa. El motiu
d’aquesta proposta és que si des del poble estem permetent l’ús privat d’un
espai públic, el ciutadà, a canvi, ha de tenir dret a que no se li cobri un
suplement per gaudir d’aquesta terrassa que no deixa de ser un espai públic.
Sembla ser, però, que no és legal demanar això, ens ho podeu explicar ?
El Sr. interventor explica que la bonificació que es vol aprovar, que no és més
que l’aprovació d’una tarifa concreta, d’acord amb l’article 8 de la Llei de taxes i
preus públics estableix que només es poden establir diferenciacions,
independentment de que el ple pot acordar el que vulgui, per capacitat
econòmica. És a dir, es poden aprovar taxes diferenciades en funció de la
capacitat econòmica del subjecte passiu. En el cas de les terrasses o dels bars, la
capacitat econòmica que s’hauria de mesurar objectivament no es faria en funció
dels seus ingressos, que això no es pot comprovar, sinó de les diferents
categories. Es podria establir, per exemple, el criteri per número d’estrelles, és a
dir per criteris objectius, no per ingressos possibles. Legalment no es pot
discriminar la tarifa en funció de temes que no reflecteixin la capacitat
econòmica i entenc que els preus que cobren els establiments no és un reflex de
la capacitat econòmica. No obstant, el ple pot acordar el que estimi convenient.
El Sr. alcalde apunta que, quan es va acordar plantejar aquesta bonificació es va
fer per diversos motius. S’entenia que les terrasses proporcionaven espais de
trobada, però també generaven activitat econòmica. També cal posar sobre la
taula que la majoria d’establiments de Sant Celoni no són de luxe, sinó de
persones treballadores que algunes d’elles fins i tot han capitalitzat l’atur, han
muntat un bar i amb això van tirant endavant. També cal tenir en compte que
l’establiment de terrasses a l’estiu sovint comporta la contractació de més
personal. Tal com s’ha comentat, la normativa estableix la possibilitat que un
establiment de restauració cobri un preu en funció del lloc on es serveixin els
plats o les begudes, sempre que s’especifiqui adequadament. El que pot fer
l’ajuntament, mitjançant les inspeccions oportunes, és requerir que es disposi
d’una llista de preus per interior i una altra per exterior. Si us sembla, tot i que
ja és obligatori, podríem afegir l’anotació que es recorda als establiments
l’obligatorietat de disposar de dues llistes de preus, per interior i per exterior,
perquè no passi com en alguns llocs de Barcelona, per exemple, en què
tripliquen el preu de la consumició a les terrasses. Això, però, no em consta que
passi a cap establiment de Sant Celoni.

39

El Sr. Masferrer aclareix que la CUP no s’ha posicionat en contra de les terrasses,
només de que es cobri un preu més alt, un 10% o un 20% per consumir-hi quan
els hi estem cedint part de l’espai públic pel seu negoci privat.
El Sr. alcalde matisa que actualment els establiments han d’exhibir el preu de
venda, però aquests preus són lliures. Crec que es bo –diu- mantenir aquesta
bonificació tal com està proposada com un tema de promoció econòmica.
El Sr. Deulofeu diu que cal tenir en compte que els propietaris d’un bar amb una
terrassa han de fer front a un determinat cost, pot ser mitjà, petit o gran, però
també generen una activitat econòmica en l’espai públic que és positiu i li hem
de donar un valor. Moltes d’aquestes terrasses –diu- a l’hivern tenen molta
menys activitat, fruit de la climatologia, i per tant buscar un ajust econòmic
perquè els establiments puguin mantenir aquesta terrassa també durant els
mesos d’hivern, sense que tingui un cost proporcional al de l’estiu ens sembla
raonable. A més, en uns moments d’especial dificultat econòmica en què la
majoria del propietaris o propietàries d’aquests bars són persones treballadores
ens sembla positiu mantenir aquesta bonificació.
El Sr. Masferrer diu que, tot i està d’acord amb el que s’ha manifestat, reitera el
desacord de la CUP pel que fa l’augment de preus en un espai públic.
La Sra. Montes manifesta que està d’acord amb la proposta, però l’ocupació de la
via pública en alguns carrers de Sant Celoni –diu- potser es podria revisar, però
això no té res a veure amb la taxa.
Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions
situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants
El Sr. alcalde explica que hi ha una entitat, la Fundació Acció Baix Montseny, que
vol posar una parada al mercat setmanal per vendre roba de segona mà i es
tractaria de deixar-los exempts del pagament de la taxa corresponent.
Taxa per la recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres
residus sòlids urbans
El Sr. alcalde diu que hi ha tot un seguit de bonificacions del 90% sobre l’impost
que es mantenen. També s’ha apuntat que també quedés bonificat el lloguer
segur, però és cert que el plec de condicions de les bases de lloguer d’aquests
habitatges establia que l’IBI i la taxa d’escombraries anaven a càrrec del
propietari; creiem que si no variem aquestes bases semblaria una proposta
contradictòria, perquè el llogater és l’ajuntament tot i que l’habitatge l’utilitzin
altres famílies. Per tant, d’entrada retirem aquesta bonificació.
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.
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El Sr. alcalde comenta que, en aquest cas, mantenim el 80% de les taxes que hi
havia fins ara, perquè mentre no s’aprovin les altres es puguin mantenir les
mateixes bonificacions, com fins ara.
Després d’aquestes intervencions,
En conseqüència, atès que el Ple ha acordat votar separadament cadascun dels
punts i apartats de la proposta i de la memòria de l’Alcaldia, el resultat és el
següent:
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 de 2014 i següents.
D’acord amb la votació efectuada, aquest punt 1 queda APROVAT per
unanimitat dels 16 regidors presents.
2. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2014 i següents la modificació de
les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, les quals modificacions
tindran vigència a partir de la seva aprovació definitiva:
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

D’aquest punt 2 se sotmeten a votació cadascun dels apartats de les ordenances
que es preveu modificar amb el resultat següent:
• Ordenança fiscal número 3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Es modifica l’apartat c) de l’article 5:
c) S'estableix una bonificació del 50% de la quota de l'Impost pels vehicles que
funcionen exclusivament amb energia elèctrica i pels cotxes bimodals i híbrids.

D’acord amb al votació efectuada, aquest apartat queda APROVAT per
unanimitat dels 16 regidors presents.
•

Ordenança fiscal número 4. Impost sobre l'increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana.

D’acord amb al votació efectuada, aquest apartat queda RETIRAT.
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•

Ordenança fiscal número 11. Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic
amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
S’aprova la següent disposició transitòria:

Disposició transitòria per a 2014:
“Per a l’any 2014, les tarifes per període anual dels epígrafs anteriors s’equiparen a
les tarifes de la temporada d’estiu definides per als nuclis de Sant Celoni i de la
Batllòria.”

D’acord amb la votació efectuada, aquest apartat queda APROVAT per 14 vots
a favor i 2 vots en contra dels regidors senyors Corpas i Masferer.
•

Ordenança fiscal número 12. Taxa per parades, barraques, casetes de
venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries
del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.
S’afegeix l’apartat 5 a l’article 5è:
5. Estaran exemptes de la taxa aquelles entitats l'activitat que constitueixi el seu
objecte social es dugui a terme per entitats sense ànim de lucre mitjançant un
centre especial de treball regulat a la Llei 13/1982, de 7 d'abril, de centres
especials de treball, i l’entitat estigui degudament inscrita al Registre de Centres
Especials de Treball de Catalunya.

Es modifica l’epígraf 2n de l’article 6, que resta redactat de la forma
següent:
Epígraf segon. Parades, casetes de venda o altres instal·lacions de venda ubicades
a la via pública.
Casetes de petards per dia............................................................. 100,58 €
Parades, casetes o altres instal·lacions de venda ubicades a la via pública per
metre lineal d’ocupació i dia............................................................
9,38 €
Parades, casetes o altres instal·lacions de venda ubicades a la via pública per
metre lineal d’ocupació i dia, quan l’autorització sigui motivada per celebració
d’activitats singulars promogudes per l’Ajuntament de Sant Celoni o formin part
de fires organitzades per l’Ajuntament de Sant Celoni........................... 7,04 €

D’acord amb al votació efectuada, aquest apartat queda APROVAT per
unanimitat dels 16 regidors presents.
•

Ordenança fiscal número 14. Taxa per recollida, tractament i eliminació
d’escombraries i altres residus sòlids urbans.
Incorporades les esmenes in voce aprovades que comporten la supressió
de l’afegit d’un apartat D) a l’article 5, el text final que se sotmet a
votació és el següent:
El redactat de l’article 5 resta modificat en el sentit que el salari mínim
interprofessional a que es fa referència en el referit article és l’estipulat per a
2014.

D’acord amb al votació efectuada, aquest apartat queda APROVAT per
unanimitat dels 16 regidors presents.
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• Ordenança fiscal número 15. Taxa per prestació de serveis en cementiris
locals.
Es modifica el règim transitori establert a l’article 5è:
Règim transitori per a l’any 2014: Els titulars de drets funeraris que hagin satisfet
la taxa de conservació de nínxols durant els anys 2000 i 2001 tindran dret a una
bonificació per a l’any 2014 d’import 20,91 €.

D’acord amb al votació efectuada, aquest apartat queda APROVAT per
unanimitat dels 16 regidors presents.
• Ordenança fiscal número 18. Taxa per la prestació dels serveis
d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a
traves del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració
responsable i pels controls posteriors a l’inici de l’activitat
S’estableix una disposició transitòria per a 2014:
Disposició transitòria per a 2014.
Per a l’any 2014 les tarifes dels procediments 1,8, 9 i 16 tindran la
reducció en la seva tarifa segons el quadre següent:”
Nº
de procediment
1
8
16
9

Reducció
aplicable 2013
80%
80%
80%
80%

Tarifa aplicable
(després de reducció)
44,43 €
108,85 €
88,87 €
69,50 €

D’acord amb al votació efectuada, aquest apartat queda APROVAT per
unanimitat dels 16 regidors presents.
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.
D’acord amb al votació efectuada, aquest punt 3 queda APROVAT per
unanimitat dels 16 regidors presents.
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,
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.
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D’acord amb al votació efectuada, aquest punt 4 queda APROVAT per
unanimitat dels 16 regidors presents.
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.
D’acord amb al votació efectuada, aquest punt 5 queda APROVAT per
unanimitat dels 16 regidors presents.

11. APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LES
ORDENANCES FISCALS NÚMERO 18, 20 I 25.
El Sr. alcalde diu que, ja es va comentar que la proposta més justa era
repercutir el cost de les inspeccions que es facin al llarg de l’any entre tots els
establiments que tinguin activitat.
A grans trets, s’han incorporat algunes novetats pel que fa les activitats i les
obres, i es proposa mantenir les subvencions, amb alguna baixa tenint en
compte els costos que actualment tenim quant als procediments. Per tant, com
que hi ha menys costos, en la majoria de taxes es proposa una rebaixa.
Un cop feta aquesta explicació,
Vist l'expedient instruït per a la modificació de les Ordenances fiscals números
18, 20 i 25 del municipi de Sant Celoni per a l'any 2014.
Vista la memòria de l’Alcaldia, 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 unanimitat dels 16 regidors presents, el Ple municipal
ACORDA:
1. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2014 i següents la modificació de
les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, les quals modificacions
tindran vigència a partir de la seva aprovació definitiva:
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.
20. Taxes per serveis generals.
25. Taxa per concessió de llicències urbanístiques.

2. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text de les modificacions aprovades provisionalment,
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
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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.

12. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA SEGONA MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’EXERCICI DE 2013.
El Sr. alcalde explica que aquesta modificació està acotada econòmicament, però
és necessària perquè hi ha diversos temes, especialment de seguretat laboral,
que són prioritaris com pot ser l’adquisició d’un carretó elevador i d’un tractor
tallagespa hidroestàtic, aquest darrer arran de del tema sobre la reducció de l’ús
dels herbicides fitosanitaris.
A més –diu- com que estem subscrits al pacte d’alcaldes i hi ha al compromís de
comprar vehicles més eficients, s’ha optat per adquirir un vehicle elèctric per la
brigada municipal en substitució d’una furgoneta que ja té molts anys i es
donarà de baixa. S’ha demanat una subvenció de 9.000 euros que està pendent
de resolució.
Hi ha una partida per l’arranjament del pont del Pertegàs, que s’hauria de
complementar per fer tot el tema de juntes de dilatació i garantir així el
manteniment d’aquesta infraestructura. La idea és acabar d’endreçar aquesta
zona. També hi ha la inclusió en el pressupost la partida corresponent a la neteja
de les franges perimetrals de Boscos del Montnegre.
Seguidament, el Sr. Deulofeu manifesta que sorprèn veure aquesta proposta de
modificació de crèdit, quan fa tres mesos escassos que es va aprovar el
pressupost municipal. En aquell moment –diu- no va semblar que aquests punts
que es porten avui fossin urgents. No discutim la necessitat, probablement són
necessaris. Pel que fa la seva quantificació econòmica, llevat del vehicle elèctric,
entenem que probablement amb un pressupost de despesa corrent de gairebé
17 milions d’euros s’han de poder incorporar i segurament si se li dóna prioritat
ha de poder sortir amb modificacions de partides, i més tenint en compte el
resultat del tancament de l’exercici del 2012. És sorprenent que en l’aprovació
del pressupost tot això no s’hagués considerat important i també que això es faci
a finals de novembre.
L’equip de govern ens ha promès repetidament una proposta d’inversions a llarg
termini, que encara estem esperant. Ens sembla que es van incorporant les
coses a mesures que van sorgint. Si recordem la primera modificació de crèdit
d’uns 800.000 euros hi havia la reparació d’un vehicle 4L, la reparació d’un
ascensor amb un pressupost inicial d’uns 20.000 euros que finalment es va fer
per uns 7.000 euros i altres actuacions que van deixar de ser prioritàries en una
segona modificació de crèdit.
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Per tant, no ens creiem el que proposa l’equip de govern i els animem a que
presentin una proposta d’inversions completa que ens permeti valorar a mig i
llarg termini, i que sigui positiva pel municipi. Per tot això, hi votem en contra.
El Sr. alcalde apunta que un dels temes que preocupa especialment a l’equip de
govern, com també preocupa a la plantilla de l’ajuntament, és el tema de
seguretat en el treball. S’està fent –diu- una tasca important en aquest sentit, ja
tenim personal tècnic adscrit per aquest tasca específica de Seguretat i Salut,
perquè per nosaltres és vital; no es pot jugar amb la salut i la seguretat dels
treballadors. En aquest sentit, la no adquisició d’alguna d’aquestes eines o
maquinària que es proposa pot comportar un alt risc d’accidents o lesions.
L’adquisició del tractor ve arran d’un estudi que es va presentar en el darrer ple,
relatiu als treballs fitosanitaris, que s’estima que és necessària, com també ho és
l’arranjament del pont del Pertegàs.
Nosaltres tenim un esborrany fet relatiu a les inversions previstes en els propers
3 o 4 anys, però encara ens manca saber la quantitat exacta que hi podrem
destinar, per poder-ho debatre entre tots els grups. Hi ha un superàvit de l’any
2012, però a dia d’avui tenim dubtes de si el podrem utilitzar per a inversions.
Estem parlant de gairebé 1.400.000 euros que ens fa dubtar de quines
inversions podem preveure. Quan tinguem clar aquest punt, podrem decidir què
podem fer. També podria ser que aquests diners s’haguessin de destinar a reduir
deute que també seria positiu per l’ajuntament, tot i que és millor poder fer
inversions.
El que es planteja és una proposta de mínims. També cal recalcar que
l’adquisició del vehicle elèctric obeeix al compromís que va signar en el seu dia el
Sr. Deulofeu amb el pacte d’alcaldes, que obliga a adquirir vehicles més
eficients. Per això s’ha fet aquest plantejament, que òbviament nosaltres
compartim.
Per tant, mantenim la proposta perquè la considerem necessària.
A continuació, el Sr. Deulofeu reitera que no s’acaben de prendre decisions.
Nosaltres –diu- no discutim la necessitat d’aquestes inversions, simplement ens
costa d’entendre aquestes modificacions de crèdit. Moltes d’aquestes actuacions
segurament es podrien portar a terme amb el mateix pressupost de despesa
corrent. En qualsevol cas, em sorprèn que fa tres mesos aquests temes de
seguretat no els preocupessin i ara sí.
El Sr. Masferrer diu que la CUP també està d’acord sobre la necessitat d’aquestes
inversions i per això el vot serà favorable. Creiem que és important per reforçar
la tasca dels treballadors municipals que aquests disposin de les eines
necessàries i potenciar així els serveis municipals.
La Sra. Montes també manifesta el vot favorable d’ICV i pregunta si
l’arranjament del pont del Pertegàs no es pot derivar a l’ACA. No és competència
seva ?
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El Sr. alcalde respon que no, perquè es tracta d’un arranjament de l’asfalt de
sobre el pont, és una part de via urbana. De tota manera, actualment l’ACA no
paga ni el manteniment de les lleres dels rius, que ho han de fer els ajuntaments
fent el posterior requeriment a l’ACA.
La Sra. Montes per què es compra un carretó elevador si la brigada ja disposa
d’un camió amb cistella.
El Sr. alcalde respon que ho aclarirà, però no es tracta del mateix tipus de
maquinària.
Després d’aquestes intervencions i
Vist l'expedient instruït per a l'aprovació d'una modificació de crèdit en el
pressupost de l’Ajuntament de Sant Celoni per a 2013, corresponent a despeses
d’inversió finançades amb romanent de tresoreria afectat i amb els majors
ingressos procedents dels drets reconeguts de la taxa per servei de prevenció
d’incendis forestals.
Vist l’informe emès per l’interventor accidental en data 15 de novembre de 2013 en
que el que s’indica l’obligatorietat de donar compliment a allò establert l’article 32
de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera atès que l’Ajuntament de Sant Celoni va tancar l’exercici
de 2012 amb superàvit pressupostari i disposa de romanent de tresoreria per a
despeses generals que ha de destinar, per tant, a reduir l’endeutament net.
Vista la memòria de l’Alcaldia, justificativa de la modificació de crèdit que es porta
a aprovació, 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 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
vots en contra de les senyores Costa i Lechuga i dels senyors Deulofeu, Garcia
Ramírez, Perapoch i Moles, el Ple municipal ACORDA:
1. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit mitjançant concessió de
crèdit extraordinari i suplement de crèdit número 2/2013, al següent tenor:

Partida
05.155Z0.61925
05.150Z0.624
05.150Z0.623
05.150Z0.623
05.150Z0.623
08.134A0.22799

Descripció
Arranjament pont del Pertegàs
Vehicle elèctric
Adquisició elevador
Adquisició carretilla elevadora
Tractor tallagespa hidrostàtic
Neteja franges perimetrals urbanització
Boscos del Montnegre
TOTAL

FINANÇAMENT
87010
Romanent tresoreria per finançar
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Crèdit
extraordinari
28.118,80
10.499,78
7.021,63
9.673,95

Suplement
de crèdit
6.238,82 €

€
€
€
€
12.362,35 €

55.314,16 €

18.601,17 €

32904

despeses amb finançament afectat
Taxa prestació servei protecció incendis forestals

61.552,98 €
12.362,35 €

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 d’hisendes locals. En cas que
durant el referit període no es presenti cap reclamació l'acord inicial es considerarà
definitivament aprovat.

13. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL DE CiU DE REBUIG AL PROJECTE DE REFORMA DEL SECTOR
ENERGÈTIC ENDEGAT PEL GOVERN DE L’ESTAT ESPANYOL.
La Sra. Costa explica que el govern espanyol va aprovar el 20 de setembre el
projecte de llei del sector elèctric, que popularment se n’ha dit reforma
energètica però en realitat és una reforma pressupostària, perquè d’energia no
en parla. Una manera de calcular a l’engròs, a la pràctica el que estava passant
és que la despesa energètica es repartia a terços, un pel consumidor, l’altre pel
productor i un altre pel govern de l’Estat i amb aquesta reforma energètica o
millor dit pressupostària això s’ha trencat. Aquesta reforma eleva a 900 milions
d’euros el cost dels consumidors, augmenta les tarifes i es canvien criteris. Si
fins ara les persones que feien més estalvi energètic tenien algun benefici
econòmic, ara s’ha eliminat i per tant, no es fomenta per res l’eficiència
energètica. S’ha eliminat, també, les facilitats i les subvencions per
l’autoconsum. A més, aquest canvi de distribució de les despeses entre el govern
de l’Estat, els consumidors i els productors, afectarà les nostres empreses i
conseqüentment els llocs de treball.
S’elimina del tot el sistema de subvencions de les energies renovables. Del 2004
al 2013 l’electricitat per les famílies i les persones ha augmentat un 70%. Per
tant, rebutgem aquesta reforma que no fomenta ni l’eficiència ni l’estalvi
energètic.
A part d’això, al igual que les darrers reformes que s’estan fent, aquesta també
s’ha fet de manera unilateral per part del govern espanyol i ha afectat
directament les competències de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit
energètic.
El Sr. Masferrer diu que la CUP està totalment d’acord en l’oposició a aquesta
reforma energètica, però voldria fer un parell d’apunts.
Quant a l’autogeneració –diu- creiem que cal fer un pas més i fer un acte de
desobediència. En aquest sentit, donem suport a la campanya que està iniciant i
potenciant la Cooperativa de consums “Som energia”, que està demanant a la
gent que, malgrat les traves que ens posen per l’autogeneració, desobeeixi
aquesta imposició perquè el sol és de tots i es posi un kit d’autogeneració a casa
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seva per aprofitar l’energia verda que tots tenim a l’abast i a la qual no volen
que tinguem accés.
A més, també trobem a faltar un model de canvi energètic. Tenim l’exemple
d’Alemanya que fa poc temps que han pres la compromís de parar totes les
nuclears d’ara fins el 2020; l’any 2050 generar el 70% de l’energia per mitjà
d’energies renovables. Tampoc s’esmenta el gran negoci que hi ha al darrera del
transport de l’energia elèctrica amb infraestructures com la MAT.
Tot i que la nostra posició particular va més enllà d’aquesta moció, hi votarem a
favor.
La Sra. Montes també hi vota a favor, perquè ICV està a favor de la sostenibilitat
ambiental i de que no es castiguin les energies renovables que és el que ara
mateix es pensa fer.
Després d’aquestes intervencions i atès que,
El Govern espanyol va aprovar el passat 20 de setembre el Projecte de llei del
sector elèctric, que es va començar a debatre al Congrés dels Diputats el mes
d’octubre. Aquest projecte de llei és un pas més de la reforma energètica del
Govern del PP ja que, amb anterioritat, va aprovar el Reial Decret Llei 9/2013
que diu garantir l’estabilitat financera del sistema energètic i que, alhora,
complementava els Reials Decrets Llei 1/2012, 15/2012 i 2/2013.
Arran de la reforma del sector energètic, els ajustaments arribaran als 4.500
milions d’euros, el necessari per evitar que el dèficit de tarifa (el forat per la
diferència que hi ha entre uns ingressos que no cobreixen els costos del sistema)
segueixi creixent. L’increment en el preu de la llum farà que els consumidors
aportin 900 milions addicionals; es retalli el que reben les companyies
elèctriques tradicionals en uns 1.350 M€; s’elimini el sistema de subvencions a
les energies renovables (uns altres 1.350 milions d’ajust); i el Govern espanyol
assumeixi 900 milions d’euros a través dels Pressupostos generals de l’Estat.
Durant el període 2004-2010, el preu de l’electricitat en l’economia familiar ha
augmentat un 59%, fent que haguem de tenir cura en el consum i, fins i tot,
arribar a parlar de “pobresa energètica”. Pel que respecta al consum industrial,
ha augmentat en un 90%, el que fa a la nostra indústria menys competitiva.
Durant el 2013 l’increment del preu de l’electricitat ha estat del 4%, mentre que
l’augment de la inflació entre setembre del 2012 a setembre del 2013 ha estat
del 0,5%. Això suposa una autèntica estocada a l’economia de les famílies i de
les empreses, ja prou castigades pels efectes de la crisi econòmica.
Cal tenir en compte que l’electricitat és un factor de competitivitat
importantíssim que afecta sectors com la indústria, el comerç, el turisme i els
serveis. Les empreses catalanes estan pagant un 28,7% més que les alemanyes,
amb el què això comporta de llast per a la competitivitat.
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A més, aquesta reforma del conjunt del sector energètic, amb el peatge a
l’autoconsum, atempta contra la sostenibilitat ambiental, castigant les energies
renovables.
Per finalitzar, cal afegir que la reforma envaeix competències en l’àmbit
energètic de la Generalitat de Catalunya i, a la vegada, ens allunya dels
objectius de la Unió Europea de disposar d’una energia segura, sostenible i
competitiva i de l’objectiu de reduir un 20% el consum d’energia, reduir un 20%
les emissions dels gasos d’efecte hivernacle i elevar la contribució de les
energies renovables al 20% del consum.
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. Rebutjar el projecte de reforma del sector energètic endegat pel Govern
espanyol del PP.
2. Donar suport al Govern de la Generalitat en la presa de les iniciatives
polítiques, administratives i judicials necessàries per fer front a la reforma
energètica de l’Estat.
3. Donar trasllat dels acords al conseller d’Empresa i Ocupació, als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, al ministre d’Indústria, als grups
parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat i a l’Agència Catalana de
Consum, informar a la ciutadania a través dels mitjans de comunicació
municipals i donar-ne compte a les empreses del municipi, per mitjà de la
Regidoria de Promoció Econòmica.

14. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL DE CiU EN DEFENSA DEL MANTENIMENT DE LES PENSIONS
DE JUBILACIÓ ENFRONT DE LES REFORMES DEL GOVERN DE L’ESTAT
ESPANYOL.
La Sra. Costa comenta que, l’any 1993, a proposta de CIU, si bé després tothom
s’hi va anar afegint i es va acabar aprovant l’any 1995 per unanimitat, es va fer
el Pacte de Toledo, força revolucionari a l’Estat espanyol en aquell moment, en
què es deia que les pensions són un àmbit molt important que afecten no només
a les generacions actuals sinó també a les futures i que a més tenint e compte
que és un col·lectiu molt vulnerable no pot estar subjecte a governs o agents
conjunturals. Per això, es va establir que totes les forces polítiques del moment
hi estiguessin d’acord, amb un consens unànime i també consensuat amb tots
els agents socials que treballen el tema. Això ha estat així des de l’any 1995 en
què es va aprovar i ara s’ha trencat el Pacte amb el govern espanyol del PP.
Aquesta reforma no s’ha fet ni amb el consens social ni amb el consens de cap
grup polític i, a més, es poleix l’obligació legal de revalorar les pensions com a
mínim segons l’IPC.
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La Generalitat de Catalunya, malgrat les dificultats econòmiques, s’ha
compromès a compensar amb 45 euros al mes les pensions més baixes.
Tot seguit, el Sr. Corpas manifesta el vot favorable de la CUP. Tenim un govern
espanyol immobilista –diu- que avui precisament ha aprovat definitivament la
LOMCE; també va aprovar la Reforma Laboral i ara vindrà la Reforma Local, i a
vegades les mocions cauen en un cert simbolisme i amb aquesta segurament
passarà el mateix, perquè tenim un òrgan que no ens escolta i desgraciadament
no hi podem fer res.
La Sra. Montes apunta que, tot i votar a favor, el text té un seguit
d’incongruències, perquè fa referència a uns punts que no tenen res a veure
amb la reforma de les pensions.
Avui mateix –diu- hi havia una reunió a Granollers amb la presència d’UGT i
CCOO perquè aquest és un tema àmpliament debatut entre els sindicats i els
agents socials. A peu de carrer ja s’evidencia que aquest intent de reforma
afectarà a tota la població. Una part important dels afectats seran persones
afectades per la reforma laboral, que després de 35 o 40 anys de treball les
acomiaden amb 55 o 56 anys i entren en aquest bloc de persones desafavorides
per aquest projecte de llei del PP.
També cal esmentar que aquesta reforma laboral es va aprovar amb els vots del
PP i de CIU. Per tant, que es posin ara d’acord en aquest punt em fa dubtar de
l’objectivitat de la moció. D’altra banda, també es barregen punts com la
independència, el futur propi, les cotitzacions de les persones que treballen a
Catalunya i a fora. Per tant, volem recalcar que hi ha una barreja d’idees en el
text que no defineix una posició concreta a la proposta de llei del PP.
A continuació el Sr. alcalde conclou dient que aquest és un atac a uns drets que
hi havia i a un pacte existent i consensuat per totes les forces polítiques, i que
fins ara s’ha mantingut. En canvi, ara estem patint un seguit d’imposicions, la
LOMCE, l’ARSAL, etc, que van retallant drets socials i laborals.
Després d’aquestes intervencions i atès que,
L’any 2011 es va aprovar una significativa i profunda reforma del sistema de
pensions, fruit d’un intens procés de discussió en el marc del diàleg social, que
fou acordada amb els agents socials.
El Govern espanyol del PP va aprovar el Reial Decret Llei 28/2012 de mesures de
consolidació i garantia del sistema de Seguretat Social i va imposar de forma
unilateral i contra la reforma consensuada, entre altres mesures, la disposició de
no revalorar les pensions en la quantia equivalent a la desviació entre l’IPC a 30
de novembre de 2012 i la previsió d’inflació aplicada a les pensions a principis
d’any.
El Govern de Rajoy ha incomplert l’obligació legal de revalorar les pensions cada
any en funció del corresponent IPC previst per aquest any 2013 (2’9%), tot
fixant un increment de l’1% per a totes les pensions que superin els 1.000 €
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mensuals i un 2% per les inferiors. En conseqüència, ha suposat perdre
l’augment de l’1,9% o del 0,9% de la quantia anual de les pensions de 2012,
pèrdua que encara és més elevada a Catalunya atès que l’ IPC català és més alt.
El sistema vigent havia fet possible que els pensionistes estiguessin més
emparats davant la profunda crisi que vivim des de 2008, tot esmorteint en
aquest període l’increment del risc de pobresa entre la gent gran i permetent
que moltes persones trobessin en les pensions dels seus pares o avis l’aixopluc
que el sistema de protecció social específic no oferia a moltes famílies on cap
dels seus membres en edat adulta treballa.
El passat 13 de setembre de 2013 el Consell de Ministres va aprovar
unilateralment l’Avantprojecte de llei que regula el factor de sostenibilitat i
l’índex de revalorització anual de les pensions, fixat per a l’any 2014 en un
0,25%, el que significa una congelació encoberta de les pensions.
Aquesta nova forma d’actualització anual de les pensions deixa de tenir com a
objectiu principal mantenir el poder adquisitiu dels pensionistes, singularment
davant el risc de la inflació.
El sistema de pensions hauria d’acomplir també el seu objectiu de garantir un
sistema públic orientat a reduir el risc de la pobresa entre la gent gran i garantir
ingressos suficients i propers als obtinguts mentre es treballava.
Aquesta reforma té el risc evident, en un context d’alt nivell d’atur durant un
període de temps llarg i de contenció de la despesa publica, d’empobrir els
pensionistes per la via de l’erosió del seu poder de compra.
La pèrdua del poder adquisitiu dels ciutadans de Catalunya ha estat i encara serà
més elevada, donat que l’IPC català és històricament més elevat que l’espanyol.
La darrera reforma de les pensions del PP no distingeix entre les pensions més
altes i les pensions més baixes, afectant a totes de la mateixa manera.
El fet que l’actualització periòdica de les pensions incorpori no només dades reals
sinó també projeccions econòmiques, introdueix incertesa i inseguretat entre els
beneficiaris. Els pensionistes, a diferencia de les persones en edat activa, tenen
un marge molt escàs per prendre decisions que els permetin adaptar-se a una
situació de crisi.
La fórmula matemàtica que determina l’actualització de les pensions incorpora
una variable decidida per la Llei de pressupostos que estableix la intensitat de
l’ajust i fa que el suposat automatisme de la fórmula desaparegui.
Amb la reforma unilateral el Govern espanyol del PP trenca amb l’element
central del Pacte de Toledo que estableix la necessitat d’acordar les reformes
empreses com a garantia d’estabilitat, trencant així una dinàmica d’acords en el
marc del diàleg social des de 1995 que va fer possible que la política de pensions
fos compartida per majories de diferent color polític i obtingués un plus de
legitimitat social.
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Aquesta reforma del PP és especialment injusta amb aquelles persones que,
després de llargues carreres de cotització, perden la feina prop dels 60 anys i no
en poden tornar a trobar.
El Govern espanyol del Partit Popular aprofita aquesta reforma per endurir els
requisits per accedir al subsidi a les persones de més de 55 anys.
El Govern espanyol ja ha retallat els darrers dos anys un 70% els recursos de les
polítiques de reciclatge professional i recol·locació d’aturats i ha liquiditat els
incentius al manteniment i la creació d’ocupació per a treballadors de més edat.
Precisament els treballadors de més edat tenen menys marge vital i sovint més
càrregues familiars i hipoteques personals i, per tant, han de ser contemplats
com a col·lectius prioritaris en les polítiques de foment de l’ocupació i de
cobertura social.
Les pensions estarien completament assegurades en un futur Estat propi, tant
les actuals com les futures, perquè no depenen del fet que Catalunya estigui dins
o fora d’Espanya, sinó del nombre de persones que treballen i cotitzen a
Catalunya.
Les pensions actuals i futures dels jubilats catalans es pagaran amb les
cotitzacions de les persones que estan treballant actualment i en un futur a
Catalunya.
Catalunya té unes millors bases per garantir les pensions: hi ha més gent que
treballa, hi ha menys atur; i, respecte d’Espanya, a Catalunya el nombre de
persones en edat de treballar és més gran que el nombre de persones majors de
65 anys. A més, els salaris en promig són més elevats, el que permet pensions
més altes.
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. Manifestar la necessitat de continuar promovent canvis en el sistema de
pensions per adequar-lo a la revolució demogràfica, a les transformacions del
món del treball i dels estils de vida de la gent, en el context d’una economia
altament globalitzada, des de l’acord més ampli possible i dins del marc del
Pacte de Toledo.
2. Manifestar que la reforma de les pensions del Govern espanyol és injusta i
innecessària, perquè posa en perill els col·lectius socials més vulnerables i, com
a conseqüència, també la subsistència de moltes famílies afectades per l’atur,
alhora que intensifica encara més els efectes de la crisi, deprimint la demanda
interna intensament i afectant l’activitat econòmica i l’ocupació
3. Rebutjar l’Avantprojecte impulsat pel govern espanyol del PP de reforma del
sistema de pensions.
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4. Exigir que qualsevol reforma del sistema de pensions contempli factors de
correcció segons l’IPC català i garanteixi que els pensionistes catalans no perdin
poder adquisitiu.
5. Donar trasllat d’aquests acords a les entitats de gent gran, organitzacions
sindicals i empresarials del Baix Montseny, als diferents grups polítics del
Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat i al Govern espanyol.

15. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ CONJUNTA DE TOTS ELS
GRUPS MUNICIPALS AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LES
VIOLÈNCIES DE GÈNERE.
Inicialment, la Sra. Montes fa una lectura prèvia de la moció.
Tot seguit, el Sr. Corpas apunta que la CUP també s’ha sumat a la moció. Creiem
–diu- que aquesta és una moció amb molt bones intencions i que apunta molt bé
quina és la realitat actual. Cal remarcar, doncs, quina és la importància que
tenen els drets socials en l’autonomia de les dones i l’efecte que han tingut totes
aquestes retallades envers elles, com també remarcar la importància de
l’educació i el seu discurs. Ens arriben informes europeus que diuen que la
violència masclista s’està instaurant molt entre els més joves i evidentment és
imprescindible que aquesta educació comenci des de petits per tal d’evitar casos
futurs de violència.
La Sra. Costa comenta que, com que val la pena començar l’educació des de
casa, volem esmentar que l’ajuntament disposa d’un pla d’igualtat i voldríem
saber en quin estat està, perquè la darrera cosa que sabem és que es va
reafirmar i actualitzar l’any 2009.
Intervé la Sra. Miracle per explicar que, des de l’àrea s’està treballant bastant,
però pel que fa el Pla d’igualtat en concret s’està fent un seguiment; continuem
oferint el servei a la dona, el servei d’assistència psicològica, el servei d’atenció
jurídica. També cal esmentar que hi ha un servei nou, el SIAD comarcal del
Vallès Oriental i en aquest sentit hi ha una col·laboració amb el Consell Comarcal
i l’ICD, i des de l’àrea podem derivar casos de dones amb maltractament. Això
ho treballa la Fundació AGI a través d’un psicòleg i d’un assessor jurídic. El
protocol de prevenció i atenció està completament actiu i cal esmentar que des
d’on es deriven més casos és des dels Mossos d’Esquadra, però estem fent
reunions amb tots els agents implicats per anar fent el seguiment i les
valoracions oportunes.
També tenim els tallers inclosos en la guia educativa d’activitats que està
funcionant molt bé i que es destinen bàsicament a 1 i 2 d’ESO i 3r i 4t d’ESO.
S’estan fent els acolliments d’urgència per a dones i en aquest sentit hi ha la
casa d’acollida d’urgències al barcelonès. A Sant Celoni hi ha hotels inclosos en
el protocol del Pla d’Igualtat i el tècnic referent és l’Argi Ferrero.
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També tenim el CIRIT i fa un any i mig que es va crear la PIEG, Plataforma
d’Iniciatives per l’Equitat de Gènere, en què hi participen diverses entitats del
municipi i persones a títol individual. L’Ajuntament també hi participa i, per
exemple, l’any passat es va començar a treballar per la jornada del 25 de
novembre, es van proposar diverses iniciatives que s’han anat tirant endavant,
es va organitzar el dia de la dona treballadora i aquest any s’ha treballat tot el
tema de la violència de gènere. La intenció d’aquesta plataforma és treballar
durant tot l’any per anar fent accions de conscienciació i d’informació. La situació
cada vegada és més complicada per a moltes dones, tant a nivell econòmic com
social.
La Sra. Costa afegeix que, pel que fa el SIAD cal dir que és del nou programa de
la Generalitat de Catalunya, que s’està fent una cosa molt més integral i hi ha
molts més programes; en aquest cas baixen al punt comarcal per poder donar
una atenció molt personalitzada que està funcionant molt bé. Més enllà de tots
els serveis que ja donàvem, els quals continuen funcionant molt bé, demanava
pel Pla d’igualtat de l’Ajuntament, perquè no n’he tingut més notícies.
La Sra. Miracle respon que s’hi està treballant i en tot cas passarà tota la
informació, de manera més detallada.
Després d’aquestes intervencions i vist que,
Un any més, el 25 de novembre es converteix en un dia de denúncia de la
violència envers les dones. Aquest dia torna a estar marcat a les nostres
agendes per recordar, condemnar i denunciar les violències a què
quotidianament estem sotmeses les dones, d’aquí i d’arreu del món.
La violència masclista és un fenomen estructural que adopta múltiples formes:
violència física, violència psicològica, violència sexual i abusos sexuals i violència
econòmica. Es pot manifestar en l’àmbit de la parella, en l’àmbit familiar, en
l’àmbit laboral, en l’assetjament sexual i per raó de sexe, o en l’àmbit social amb
el tràfic de dones i nenes, amb la mutilació genital femenina, els matrimonis
forçats, la violència derivada dels conflictes armats o amb la violència contra els
drets sexuals i reproductius i qualsevol de les formes anàlogues que lesionin la
dignitat, la integritat o la llibertat de les dones.
També hem de denunciar aquest dia la violència institucional que s’exerceix
contra les dones a través de mesures que incideixen directament en les seves
vides: la reforma regressiva de les normes laborals i de la llei de l’avortament.
Si en moltes parts del món les dones es troben en una situació insostenible de
negació de drets, que les oculta, les empobreix i que les situa en continu risc,
fins i tot institucionalitzat, de violència extrema, d’explotació sexual,
d’agressions, violacions, assassinats i execucions, al nostre país, la deriva
conservadora i patriarcal cap a posicions polítiques de modificació regressiva de
la Llei de la interrupció voluntària de l’embaràs, d’imposició de la
corresponsabilitat irreal en les obligacions familiars, de retallades en recursos de
protecció social i en programes d’igualtat, etc segueix posant de manifest més
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encara, que la lluita per a la igualtat entre dones i homes, és la lluita contra la
violència de gènere.
Les violències masclistes continuen colpejant durament les vides de moltes
dones perpetuant-se una xacra que lesiona el dret a viure sense violència. Les
societats patriarcals arrelen els seus valors en la desigualtat i la discriminació. La
cultura masclista alimenta la reproducció de les relacions de poder i dominació
per perpetuar el control i la submissió vers les dones.
La llarga lluita contra la violència masclista ens ha permès dotar-nos de lleis, de
recursos i instruments, de millores en l’atenció i l’abordatge professional. Però la
manca alarmant de recursos i els desequilibris territorials ho converteixen en
eines insuficients i ineficaces. Més enllà de l’actitud política reactiva, el camí cap
a l’eradicació de la violència masclista, passa principalment per la prevenció. Són
claus les polítiques que posin al centre l’educació sexual i afectiva, la lluita contra
el sexisme i la intervenció comunitària, en l’àmbit institucional, en els mitjans de
comunicació i en la publicitat. Cap agressió a la dignitat d’una dona pot restar
tolerada per la societat. Cal un compromís social ferm per evitar, censurar i
condemnar les múltiples manifestacions sexistes. Fets com els que es
produeixen any rere any a festes multitudinàries o els anuncis que fan apologia
del masclisme, no haurien de tenir cabuda a la nostra societat. Una societat que
aquest any ha de lamentar 44 femicidis.
Les víctimes ateses a Catalunya el 2013 han estat 9.307 en l’ àmbit de la
parella, 2.301 en l’àmbit familiar, 321 han patit agressions sexuals i hi hagut 32
mutilacions genital femenines.
Així com la permissivitat social empara el sexisme, la invisibilitat de les
violències masclistes impedeix prendre consciència de l’abast del fenomen. Es
constata aquesta invisibilitat en el cas de la violència sexual, on organitzacions
d’atenció a dones que han patit violència sexual xifren en un 20% els casos que
surten a la llum a través de la denúncia. El Instituto de la Mujer, fins l’any que
va oferir dades (2009), xifrava les agressions sexuals en 6.562 a l’any, 1.304 de
les quals, violacions. A l’Estat Espanyol cada 80 minuts es produeix una agressió
sexual que afecta nenes i nens, adolescents, dones adultes i grans. Les xifres
que coneixem són tan sols la punta d’un gran iceberg.
La deriva conservadora i la patriarcal van de la mà amb els governs neoliberals;
els governs de les reformes regressives en matèria de drets laborals i de
protecció social, regressives en educació i sanitat públiques i en serveis socials,
serveis públics que, en definitiva, s’encarreguen de les necessitats de cures que
tenim totes les persones al llarg de la vida. I governs regressius, coherentment
amb la seva lògica patriarcal davant el camí pendent de les polítiques d’igualtat
efectiva entre dones i homes.
Per tot això, a proposta de tots els grups polítics municipals, per unanimitat dels
16 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Manifestar la nostra solidaritat amb les dones que han patit i pateixen
violència masclista, a Catalunya i arreu, i condemnar totes i cadascuna
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d’aquestes violències que atempten contra les dones, contra la seva llibertat,
seguretat i tots els seus drets.
2. Instar els poders públics, a l’àmbit polític i institucional, a desenvolupar les
lleis existents i dotar dels recursos públics als mecanismes existents per prevenir
i actuar sobre les causes estructurals d’aquesta xacra. Exigir acabar amb les
retallades de la inversió pública en les polítiques d’equitat entre dones i homes,
els serveis d’atenció a les dones i la formació especialitzada en perspectiva de
gènere als i les professionals dels diferents sectors de l’àmbit públic, com
seguretat i justícia, educació, comunicació, acció social i salut.
3. Instar els governs a desenvolupar serveis i oferir la col·laboració pública, de
manera efectiva, a les xarxes d’atenció i prevenció a tots els tipus de violència
masclista existents en l’àmbit social, jurídic i de salut, tant d’iniciativa pública
com d’entitats socials.
4. Demanar la retirada de la reforma local i que torni a les aules l’assignatura
d’Educació per a la Ciutadania i dotar els instituts dels recursos necessaris per
poder aplicar la coeducació a les aules.
5. Exigir al ministre Gallardón que no endegui la reforma de la Llei de la
interrupció voluntària de l’embaràs i salut sexual i reproductiva. La reforma
d’aquesta llei posarà en risc la salut de moltes dones al nostre país.
6. Donar ple suport al Manifest institucional pel 25 de novembre, Dia
internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones.
7. Enviar aquesta moció a l’Institut Català de les Dones i a les entitats del
municipi o comarca que persegueixen la igualtat entre homes i dones i
l’eradicació de la violència de gènere.

~~~~~~~~~~

A continuació el Sr. alcalde anuncia que caldria sotmetre a consideració del Ple
diverses qüestions no incloses a l’ordre del dia:
-

Moció que presenta el grup municipal de la CUP per reclamar un referèndum
clar sobre la independència de Catalunya i rebutjar la via federalista i
l’autonòmica.

-

Moció que presenta el grup municipal de la CUP d’adhesió a la querella pels
crims contra la humanitat duts a terme pel franquisme.

-

Moció que presenta el grup municipal de la CUP demanant la territorialització
de la gestió de la societat de gestió d’actius procedents de la reestructuració
bancària (SAREB) que permeti la seva transparència i la posada en lloguer
social dels seus actius al nostre municipi gestionats pel propi Ajuntament.
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-

Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia sobre reconeixement de la
condició de personal indefinit no fix.

-

Donar compte de la resolució de l’Alcaldia de 28.11.2013 de modificació de la
composició de la Junta de Govern Local i nomenament de tinents d’alcalde

-

Donar compte de la resolució de l’Alcaldia de 28.11.2013 d’avocació i
delegació d’atribucions a favor de diversos regidors.

Per unanimitat dels 16 regidors presents, el Ple municipal APROVA LA
URGÈNCIA d’incloure aquestes temes a l’ordre del dia de la sessió plenària que
s’està celebrant i es procedeix a continuació a debatre el seu contingut.

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP PER RECLAMAR
UN REFERÈNDUM CLAR SOBRE LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA I
REBUTJAR LA VIA FEDERALISTA I L’AUTONÒMICA.
El Sr. Corpas comenta que les tres mocions que presenten giren al voltant dels
tres eixos de lluita i de treball de la CUP, l’eix nacional, l’eix social i l’eix
democràtic davant les tres crisis que estem patint actualment en el nostre país,
la social, la nacional i la democràtica.
La primera moció –diu- parla de la crisi nacional, del moment de construcció
nacional que estem vivint. El nostre país afronta una cruïlla decisiva. Ens estem
trobant diversos entrebancs, més enllà dels debats que hi ha darrerament sobre
la pregunta; el primer és la via federalista, que està intentant “boicotejar” tot el
procés; el segon ve d’una part de la classe dirigent catalana que té pànic a
perdre les influències de Madrid i el tercer és el bloc de l’Estat espanyol que
sistemàticament diu NO.
A partir d’aquí, entenem que hem de superar aquests tres entrebancs i creiem
que si no hi ha pacte amb l’Estat espanyol caldrà avançar amb total fermesa cap
a la desobediència i la nostra llibertat. Això implica no desviar-nos amb vies
alternatives que només farien que fer-nos retornar a un nou atzucac.
En aquest sentit, creiem que el clam popular és molt clar, no hi ha marxa enrere
i davant la proposta d’un dels clams popular majoritaris ara mateix com és el de
l’ANC de pregunta, que la trobem molt adient i creiem que tots els que estem a
favor de fer el referèndum ens hi hem de sumar sobre si volem que Catalunya
sigui un estat independent. Entenem que el problema de la pregunta no és una
qüestió semàntica sinó política i esperem que les diferències polítiques pugin
solventar aquest entrebanc i que tot això impliqui un canvi de territorialitat i un
nou model de país i de regeneració democràtica.
Pren la paraula la Sra. Costa per manifestar el vot favorable de CIU. Des del dia
23 de gener que vàrem fer la declaració de sobirania, en què hi va haver 104
vots a favor de 135 , amb el pacte nacional del dret a decidir, el maig del 2013, i
finalment amb el debat de política general el 27 de setembre de 2013, tant CIU,
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com ERC, ICV i la CUP, excepte les dues abstencions de la primera declaració de
sobirania, hem estat d’acord amb tot aquest camí.
Insistim en què hem de ser més inclusius, perquè més enllà de parlar-ne i de
posar-nos d’acord, també ho hem de fer possible. El procés s’ho val i el guany
històric, si l’assolim, s’ho mereix.
Tot seguit, la Sra. de la Encarnación diu que en aquesta moció l’equip de govern
s’abstè. Ja hem manifestat en diverses ocasions –diu- que estem a favor de que
es convoqui el referèndum i com més aviat millor per acabar amb aquest debat
que sembla eteri i que pot amagar altres problemes que també tenim. El motiu
de l’abstenció, tot i que estiguem a favor del referèndum, és perquè nosaltres no
rebutgem la opció federalista, considerem que és una decisió que ha de prendre
la ciutadania, i com ja hem manifestat en altres plens dins del nostre grup hi ha
gent a favor i en contra de la independència. Per tant, atès que en el punt 7è es
diu “Refermar el nostre compromís a continuar treballant per aconseguir la
independència de la Nació catalana complerta (...)”, ens abstindrem en aquesta
moció.
La Sra. Montes diu que ICV vota en contra d’aquesta moció, perquè ICV està des
del començament a favor d’un referèndum però que inclogui a tota la ciutadania
de Catalunya, en una decisió de poder decidir. Per tant, una moció que reivindica
una consulta per la independència no seria una moció que entraria dins de la
perspectiva d’Iniciativa.
A continuació, intervé el Sr. Bueno per dir que hi vota afirmativament, perquè ja
fa temps que em vaig pronunciar –diu- a favor de la postura independentista. Hi
ha coses, però que voldria matisar, com el tema de la unilateralitat que potser
seria millor emprar algun altre tipus de mecanisme, com podrien ser unes
plebiscitàries. Tot i així, en coherència amb el posicionament que he vingut
tenint des de fa mesos, hi voto a favor.
Després d’aquestes intervencions i atès que,
El nostre país afronta una cruïlla decisiva. Les quatre dècades que han passat des
de la mort del dictador i de suposada democràcia, no han resolt el problema
territorial, sota cap color polític. Ja sigui amb el PSOE o ja sigui amb el PP, la
resposta que hem rebut els catalans des de les institucions espanyoles sempre ha
estat la mateixa, un cop de porta.
Tot i això encara hi ha veus que proposen intentar arribar a un pacte i fer
pedagogia per aconseguir encabir l'opció d'una tercera via, la federalista, que
aconsegueixi un nivell de convivència òptim pels catalans.
Actualment la independència i el model de país estan en la centralitat política i
són els extremistes els que proposen alternatives diferents. Els del "federalisme
amb no se sap quí" volen que el referèndum inclogui el federalisme i el que
"depèn de com vagi tot, ja veurem" volen aigualir-la. Tot perquè no volen que es
pregunti a la ciutadania. Però la petició d'un referèndum no l'ha fet una
mobilització federalista, ni una mobilització autonomista.
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Ara, el Govern, gràcies a una societat mobilitzada, ha fet seva aquesta
centralitat democràtica, a partir de la qual planteja a l’Estat la negociació d’un
referèndum pactat. Però el sistema polític i mediàtic de l’Estat espanyol no
sembla gens disposat a assumir-ho, cosa que dificulta la solució acordada. Si no
hi ha pacte, caldrà avançar amb serenitat i fermesa mitjançant la desobediència,
cap a la nostra llibertat, sense desviar-nos amb vies alternatives que només ens
farien retornar a l'atzucac, al cul-de-sac, que representa Espanya per a
Catalunya.
Malgrat això, hi ha una part de la classe dirigent catalana que es resisteix a
entendre-ho, desconcertada davant el repte i amb pànic a perdre influència.
Aquesta minoria haurà d’assumir que no hi ha marxa enrere, que els consensos
inclouen la societat, que no s’hi val a menysprear el clam popular o a frivolitzar el
moment amb jocs de paraules, repartint etiquetes tramposes. Cal rigor i
responsabilitat, no subterfugis que són engany i autoengany. S'ha de respectar la
pregunta que s'ha impulsat des de la mobilització popular fins a convertir-la en
centralitat política i que és: "Voleu que Catalunya sigui un Estat independent?"
El problema no és semàntic, sinó polític. Ningú desactivarà una realitat tan tossuda
inventant conceptes de laboratori per amagar l’evidència que proclamen els
ciutadans al carrer. Les paraules no podran amagar que hi ha un poble que vol
decidir el seu futur col·lectiu i que ha empès la classe política a afrontar sense por
un canvi profund. Canvi de territorialitat, de model de país i de regeneració
democràtica.
És un exercici de responsabilitat democràtica. Si hi ha una moderació, és aquesta.
L’única radicalitat seria impedir la seva expressió lliure, negar les urnes tant als que
volen la independència com als que no. Toca passar de les paraules als fets. Que
ningú no intenti enganyar amb els mots, i que parlin els vots. L’única sortida
possible ja fa temps que està inventada i té un nom claríssim: democràcia.
A Sant Celoni no podem quedar impassibles davant d'aquest moviment ciutadà
que està reclamant insistentment la nostra independència.
Per tots els motius exposats, a proposta del grup municipal de la CUP, per 9 vots
a favor de les senyores Costa i Lechuga i dels senyors Deulofeu, Garcia Ramírez,
Perapoch, Moles, Corpas, Masferrer i Bueno, 1 vot en contra de la senyora
Montes i 6 abstencions de les senyores Miracle, De la Encarnación i Coll i dels
senyors Castaño, Tardy i Capote, el Ple municipal ACORDA:
1. Rebutjar l’opció federalista o qualsevol altra opció que ens allunyi de la
independència i d'aquesta voluntat popular.
2. Instar el Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a respectar el
mandat popular expressat a les urnes i del qual se'n deriva una clara majoria a
favor del dret a decidir i, per tant, a convocar un referèndum d'independència.
3. Instar-los a promoure el referèndum d'independència de forma unilateral,
habilitant tots els mecanismes a l'abast per fer-lo possible, en el cas que es
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constati el bloqueig de l'Estat espanyol a deixar votar el poble català per decidir
el seu futur.
4. Instar-los, també, a convocar el referèndum d'independència amb una
pregunta que inclogui el concepte "Catalunya, Estat independent", amb una
resposta binària: SÍ o NO; i que emeti un mandat clar amb el màxim consens.
5. Instar-los a que respectin i facin respectar el mandat sorgit d'aquest
referèndum.
6. Instar-los a que facin pública la pregunta i la data del referèndum abans del
15 de desembre d'aquest any, i que el referèndum es realitzi abans que finalitzi
el setembre del 2014.
7. Refermar el nostre compromís a continuar treballant per aconseguir la
independència de la Nació catalana complerta, o sigui de tots els territoris dels
Països Catalans, contemplant la possibilitat de confederar-nos o federar-nos amb
tots ells.
8. Notificar aquests acords al president de la Generalitat, així com a tots els
Consellers, a la mesa del Parlament de Catalunya, a tots els grups polítics amb
representació al Parlament de Catalunya, a l'Associació de Municipis de
Catalunya (AMC), a l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), a
l'Assemblea Nacional de Catalunya i a Òmnium Cultural i a les seves respectives
sectorials de Sant Celoni i el Baix Montseny.

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP D’ADHESIÓ A LA
QUERELLA PELS CRIMS CONTRA LA HUMANITAT DUTS A TERME PEL
FRANQUISME.
El Sr. Corpas diu que aquesta moció s’ha presentat a proposta d’un vilatà de
Sant Celoni, una persona que va estar implicada en la Comissió 50 anys de
l’assassinat de Quico Sabaté i a qui agraïm el seu suport.
La Sra. Montes hi vota a favor i afegeix que, des del 15 d’octubre d’aquest any
ICV es va presentar com a acusació particular a la causa oberta per la justícia
argentina contra els crims del franquisme. ICV ha presentat una querella
criminal pels militars del PSUC morts en la lluita antifranquista i, a més, ofereix
serveis jurídics a tots aquells que també vulguin presentar-ne. A primer
d’octubre el Parlament va aprovar una moció a instància d’ICV per reclamar a la
Generalitat de Catalunya que donés assessorament i acompanyament a les
persones que es vulgui afegir a la querella.
En el Ple –diu- a vegades les mocions fan la intencionalitat d’agafar temes en
benefici del moment o de l’interés que hi pugui haver. En aquest cas, votem que
sí perquè des d’ICV hi estem totalment a favor i només volíem concretar que qui
va presentar la instància a la Generalitat de Catalunya va ser ICV.
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El Sr. Corpas aclareix que les mocions que es presenten al Ple perquè el ple
adopti una posició. Crec que la tasca que ha fet ICV està molt bé, però el què
ara demanem aquí és un posicionament de l’Ajuntament vers aquest tema i en
cap cas busca cap tipus de partidisme.
Seguidament, el Sr. alcalde diu que, qualsevol grup polític pot presentar
mocions, mentre no canviem el ROM, i és normal que, per un costat els partits
polítics facin accions i, per l’altre, es pugui expressar la voluntat dels grups a
nivell local presentant mocions. Una cosa no exclou l’altra, sinó que és
complementari i crec que és positiu que a nivell local també puguem dir la
nostra.
Creiem que, vingui d’on vingui la proposta, és bo que, encara que sigui des
d’Argentina, es reclamin responsabilitats pels crims de guerra que va patir la
societat catalana i espanyola durant el règim franquista.
Després d’aquestes intervencions i atès que,
Com ja és ben sabut i conegut, el 18 de juliol de 1936 es va produir un cop
d’estat militar contra el Govern legítim de la Segona República Espanyola. En el
mateix van participar activament membres de la Confederación Española de
Derechas Autónomas, la Comunión Tradicionalista i la Falange Española de las
JONS, i entre els militars que es revoltaren destacà especialment el general
Francisco Franco.
Aquell cop d’estat va fracassar, en part per la lleialtat d’una part dels
comandaments i soldats de l’exèrcit espanyol, però sobretot va fracassar per la
ferma oposició de bona part de les classes treballadores, les quals van sortir des
del primer moment al carrer per fer front a l’aixecament militar. Tot i això la
rebel·lió va donar pas a una cruenta guerra civil en la que es van produir
detencions arbitràries i execucions en els dos bàndols bel·ligerants, però que van
prendre especial crueltat en el bàndol revoltat de forma ordenada i
sistematitzada per les noves autoritats.
Ha de ser la memòria històrica la que dignifiqui el record de totes les persones
que van morir al llarg d’aquell conflicte. Les 150.000 persones que
aproximadament van morir víctimes de la repressió (100.000 a mans de les
tropes revoltades i 50.000 en la zona sota control republicà) han de ser objecte
d’un reconeixement, amb total independència del bàndol de què formessin part.
Aquest fet, però, no ha de ser una excusa per evitar que es depurin les
responsabilitats d’aquells que foren responsables de la repressió duta a terme
pel regim d’inspiració feixista encapçalat pel general Francisco Franco un cop
acabada la guerra. Aquell regim dictatorial, entre les dictadures més
sanguinàries de l’Europa contemporània, sustentat pels oligarques i la majoria de
l’Església catòlica espanyola des de 1939 fins a finals de 1975, va abolir les
llibertats democràtiques, va suprimir les institucions polítiques de Catalunya, va
perseguir sistemàticament la llengua catalana i va aplicar una feroç repressió
contra els vençuts, acusant-los de “participación en la rebelión”, i contra totes
les persones que se li van oposar, utilitzant tots els mitjans que va tenir al seu
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abast, duent a terme un autèntic genocidi contra el seu propi poble. Així, pel cap
baix, es creu que prop de 50.000 persones van ser executades pels franquistes
en els anys immediatament posteriors a la finalització de la guerra. A aquesta
xifra s’hi ha de sumar els milers de morts a les presons i els milers de persones
que van haver de marxar a l’exili.
Un cop mort el dictador, els responsables de tots aquells delictes i assassinats es
van garantir la seva impunitat mitjançant els pactes acordats entre les forces
que aspiraven a un canvi democràtic i les autoritats franquistes, que van donar
com a resultat la Llei d’amnistia de 1977. Aquesta llei, que pretenia ser un gran
acord per establir una “transició” cap a la democràcia, en realitat va servir per
garantir que totes les persones que van tenir a veure amb la repressió franquista
durant els 36 anys que va durar la dictadura no haguessin de fer front a les
seves responsabilitats en tots els delictes comesos al llarg d’aquell període.
Ençà d’aquell temps la justícia espanyola ha mantingut una posició fonamentada
en el principi de “passar pàgina” i ha sostingut que la majoria de delictes ja han
prescrit. En canvi des d’instàncies internacionals, com és el cas del Comitè de
Drets Humans, es va amonestar el gener de 2009 a l’Estat espanyol pel
manteniment en vigor de la Llei d’amnistia de 1977 i per no jutjar delictes contra
la humanitat, així com per haver aplicat una amnistia sobre actes constitutius de
greus violacions dels drets humans. En un mateix sentit s’expressava el 10 de
febrer de 2012 Navanethem Pillay, representant de l’Oficina de l’Alt Comissionat
de les Nacions Unides per als Drets Humans, la qual va demanar formalment a
l’Estat espanyol la derogació d’aquesta llei perquè incompleix la normativa
internacional sobre Drets Humans.
Avui en dia a l’Estat espanyol no només hi ha organitzacions polítiques, com és
el cas del Partit Popular entre d’altres, que no condemnen el cop d’estat militar
de 1936 ni la posterior repressió franquista, sinó que es permet l’existència
d’organitzacions polítiques de caire feixista i falangista, a la vegada que no es
considera un delicte fer apologia d’aquestes ideologies ni commemorar
l’aixecament militar i l’esclat de la guerra civil.
Avui en dia a molts municipis encara hi ha persones que van participar de la
sublevació i la repressió feixista, que continuen ostentant honors que els
consistoris sota el regim franquista els van concedir.
Avui en dia a l’Estat espanyol es calcula que encara hi ha 143.000 desapareguts
dins de foses comunes, dels quals uns 10.000 es troben arreu dels Països
Catalans, tal i com recull una investigació feta per l’Audiència Nacional espanyola
a l’octubre de 2008. L’Estat espanyol té el trist honor de ser el segon estat del
món amb més desapareguts. Només és superat per Cambotja.
Pels motius exposats, la Red ciudadana de Apoyo a la Querella Argentina contra
los crimenes del franquismo (Red AQUA), que aglutina a moltes entitats de la
societat civil, va presentar l’any 2010 més de 300 querelles a la justícia
argentina contra dirigents franquistes encara vius, acusant-los de delictes de
lesa humanitat perpetrats al llarg de la dictadura franquista, els quals van tenir
lloc entre el 17 de juliol de 1936 i el 15 de juny de 1977. Aquestes querelles es
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van presentar a l’empara del que estableix el dret internacional, el qual
considera que aquesta mena de delictes no prescriuen, així com en el fet que la
Constitució de la República Argentina reconeix el principi de jurisdicció
internacional el qual permet jutjar delictes d’aquesta mena encara que s’hagin
fet fora del territori argentí. Així, el procés instruït per la jutgessa Maria Servini,
titular del Jutjat Nacional Criminal Correccional Federal número 1 de Buenos
Aires, pot ser un punt d’inflexió per acabar amb la impunitat que els crims
comesos durant el franquisme semblen tenir en el marc de la justícia espanyola.
No es tracta de reescriure la història ni obrir velles ferides (ferides mai
tancades), com podran argumentar els detractors d’aquesta mena de processos.
Es tracta de que s’obrin totes les fosses i es faci un reconeixement de les
víctimes, es tracta de declarar la nul·litat dels processos sumaríssims duts a
terme per les autoritats franquistes contra els vençuts, i es tracta, sobretot, de
dirimir les responsabilitats d’uns fets de tal magnitud que poden ser considerats
sense cap mena de dubte com a genocidi i no poden ser justificats sota l’excusa
de que es van produir en el marc d’un conflicte bèl·lic entre germans i veïns.
Es tracta, doncs, d’un fet d’importància transcendental en la lluita per la Justícia,
la Veritat i la Reparació dels danys causats als centenars de milers de persones
víctimes de la repressió franquista. Cal, doncs, depurar responsabilitats i donar
tomba digna als morts republicans per tal de parlar de reconciliació.
Pels motius exposats, a proposta del grup municipal de la CUP, per unanimitat
dels 16 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Reafirmar-se en la defensa dels valors de la llibertat, la convivència i la
democràcia, valors que han caracteritzat i han de continuar caracteritzant a la
nostra societat.
2. Condemnar el cop d’estat militar que va tenir lloc el 18 de juliol de 1936 per
part d’un sector de l’exèrcit espanyol contra el règim legítim de la Segona
República espanyola. Igualment, condemnar el posterior règim dictatorial que
durant quasi quaranta anys va reprimir tot vestigi de dissidència i lluita per la
llibertat, la Justícia Social i els drets de les persones, així com els governs
posteriors que durant l’anomenada democràcia han estat còmplices entorpint
qualsevol pas endavant en la reparació d’aquesta injustícia.
3. Mostrar l’oposició a la realització de qualsevol mena d’acte on es faci apologia
del feixisme i el franquisme, així com els actes on es vulgui commemorar el cop
d’estat militar o recordar a destacats membres del franquisme. Aquest
Ajuntament farà totes les gestions que estiguin al seu abast per a que els
mateixos no es puguin dur a terme a la nostra ciutat.
4. En aquesta línia de compromís, l’Ajuntament de Sant Celoni manifesta el seu
suport i adhesió a la querella 4591-10 del Jutjat Nacional Criminal Correccional
Federal número 1 de Buenos Aires, República Argentina, que està instruint la
jutgessa Marina Servini de Cobria per delictes de genocidi i lesa humanitat
contra els responsables de la conculcació dels drets humans durant el regim
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franquista. Així mateix, animem al conjunt de la població a recolzar aquesta
querella.
5. Comunicar aquest acord a la Red ciudadana de Apoyo a la Querella Argentina
contra los crimenes del franquismo (Red AQUA), al Jutjat Nacional Criminal
Correccional Federal número 1 de Buenos Aires, República Argentina, al
Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats de l’Estat espanyol.

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP DEMANANT LA
TERRITORIALITZACIÓ DE LA GESTIÓ DE LA SOCIETAT DE GESTIÓ
D’ACTIUS PROCEDENTS DE LA REESTRUCTURACIÓ BANCÀRIA (SAREB)
QUE PERMETI LA SEVA TRANSPARÈNCIA I LA POSADA EN LLOGUER
SOCIAL DELS SEUS ACTIUS AL NOSTRE MUNICIPI GESTIONATS PEL
PROPI AJUNTAMENT.
Prèviament, el Sr. Corpas fa una lectura del text de la moció.
A continuació, el Sr. alcalde comenta que en un proper ple o a les reunions de la
Comissió de Territori es donarà tota la informació disponible. Sí que cal dir que
es va aprovar per unanimitat en la Comissió d’Economia del Congrés dels
Diputats i això queda molt bé dir-ho, però pot passar, tal com va passar en el
seu moment quan es va aprovar el recàrrec de l’IBI, en què es va dir que un
reglament ho desenvoluparia i aquest reglament no s’ha acabat fent. Per tant,
hem d’estar amatents perquè si no es fa aquest reglament, buscar la possibilitat
de fer alguna altra acció, tal com es va fer amb el tema dels habitatges
desocupats. En aquest cas, ja hem comunicat a diverses entitats financeres que
cal que posin els seus habitatges desocupats al mercat de lloguer, perquè la gent
que ho necessiti hi pugui optar. Aquests habitatges es sumarien als 2 que ja
tenim al carrer Lluís Companys, als 4 dels quals ja s’han lliurat les claus i als 2
que avui mateix hem aprovat. Tots aquests habitatges ens han de permetre
poder solucionar els problemes més greus de necessitat d’habitatge a Sant
Celoni. El vot de l’equip de govern és favorable.
La Sra. Costa comenta que CIU també hi vota a favor, però volem dir que, per
posar en valor la tasca que estan fent els nostres companys a Madrid, la
proposició de llei va ser una proposta presentada per CIU, arran d’una feina feta
per CIU. Per tant, està molt bé que ara puguem fer possible que la Generalitat i
l’Ajuntament puguin tenir accés a aquesta gestió.
La Sra. Montes també s’hi mostra a favor, però puntualitza que des d’ICV ho
consideren un “brindis al sol”, perquè gestionar això des de l’ajuntament de Sant
Celoni és pràcticament inviable i, a més, el 55% del fons del SAREB és privat, el
45% és de participació de fons públic. Per tant, és una manifestació d’intencions
amb la qual estem d’acord, però difícilment es podrà portar a terme.
El Sr. Corpas aclareix que hem explicat que això es va aprovar per unanimitat al
Congrés dels Diputats, per tant, no es tracta d’un “brindis al sol”. La nostra
intenció és pressionar perquè això tiri endavant.
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El Sr. alcalde reitera que el problema que hi pot haver, tal com ja he comentat,
és que caldrà un reglament per desenvolupar-ho i per tant depenem de si es fa o
no aquest reglament.
En el SAREB hi ha molts habitatges, alguns d’ells segurament es vendran, però
hi ha una bona part que estaria molt bé destinar-los a lloguer social i resoldre
així els greus problemes d’habitatge que tenen moltes famílies actualment. És
important defensar el dret a l’habitatge i crec que hem anat fent tot el que es
pot fer a nivell local.
Després d’aquestes intervencions i vist que,
Per Reial Decret Llei 24/2012, de 31 d’agost, al desembre del 2012 es va
constituir la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració
Bancària (SAREB) conegut com el “Banc dolent”, entitat per gestionar els actius
tòxics, tant de pisos, com sòls i hipoteques de caixes i bancs nacionalitzats i
altres entitats que el FROB determini, i que s’ha constituït amb un 45% de
participació de fons públics i un 55% de fons privats, produint-se noves sumes
de diners públics que van incrementant l’espoli que pateix la població davant la
mala gestió financera d’aquestes entitats i dels seus avaluadors.
En aquest context de canvis legislatius continus, sense debat i poc transparents,
institucions públiques com el Síndic de Greuges amb col·laboració de l’Agència
de l’Habitatge de Catalunya, de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, del
Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya, del Col·legi de Notaris de
Catalunya, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de Càrites Diocesana
de Barcelona i entitats financeres, han anat elaborant informes amb diverses
propostes relacionades amb la Societat de Gestió d’Actius procedents de la
Reestructuració Bancària (SAREB) al considerar que aquests actius tòxics són
propietat de l’Estat pel fet de pertànyer a les caixes nacionalitzades. Unes
propostes que, sense ser una solució definitiva al problema de l’especulació
immobiliària i a les males pràctiques empresarials i financeres en matèria
d’habitatge o al saqueig de les arques públiques, poden suposar algunes
solucions parcials.
En el Ple municipal del passat mes de juny, l’equip de govern va donar compte,
sense tenir-hi res a fer, de la transmissió del dret de superfície de la parcel·la del
carrer Maria Aurèlia Capmany 4, de Proviure SLU a favor de SAREB.
Des de la CUP es va instar el Ple a Comunicar a SAREB i a CatalunyaCaixa
Immobiliària SAU la necessitat de donar resposta urgent a les sol·licituds
existents per garantir l’accés a aquests habitatges protegits de nous llogaters i
requerir aquestes entitats per comprometre’s, en el termini de 6 mesos, a fer
efectiu el lloguer de tots els habitatges.
Durant diferents comissions i en diversos Plens, des de la CUP s’ha preguntat
sistemàticament sobre la situació dels pisos en qüestió, i des de l’equip de
govern no s’ha donat cap resposta.
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La Comissió d’economia del Congrés dels Diputats ha aprovat recentment per
unanimitat una proposició no de llei que permet a la Generalitat i als
ajuntaments gestionar temporalment els pisos desocupats propietat de SAREB a
Catalunya.
Un cop aprovats i desenvolupats els reglaments pertinents, les més de 9.000
vivendes a Catalunya de SAREB, incloses les del carrer M. Aurèlia Capmany
número 4 de Sant Celoni, podran passar a formar part dels programes de lloguer
social.
Per tots els motius exposats, a proposta del grup municipal de la CUP, per
unanimitat dels 16 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Exigir territorialitzar la gestió de la SAREB i fer-la pròxima, amb informació,
transparència i participació, al conjunt de veïns i veïnes i al teixit associatiu de la
població .
2. Demanar que la totalitat dels habitatges de Sant Celoni i la Batllòria integrats
a la SAREB i provinents de bancs i caixes nacionalitzades, siguin cedits a
l’Ajuntament de Sant Celoni per a la seva gestió, sense cap cost econòmic, tal i
com va aprovar la Comissió d’economia del Congrés dels Diputats. La modalitat
de gestió d’aquests habitatges serà en règim de lloguer i adscrits al programa de
lloguer social de l'Ajuntament, alhora inserit en un itinerari d'inserció social a
través de l'habitatge.
3. Donar informació pública de quins habitatges i sòls sota gestió de la SAREB es
troben en el municipi de Sant Celoni.
4. Que els veïns i veïnes del nostre municipi desnonats tinguin prioritat en
l’accés al lloguer social de pisos provinents de la cessió d’habitatges de la
SAREB.
5. Traslladar els presents acords al Govern de l’Estat espanyol, al Congrés dels
Diputats, al Govern i al Parlament de la Generalitat de Catalunya, a les
Associacions municipalistes de Catalunya, a la CONFAVC i a la Plataforma
d’Afectats i Afectades per la Hipoteca.

DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA SOBRE
RECONEIXEMENT DE LA CONDICIÓ DE PERSONAL INDEFINIT NO FIX.
La Sra. de la Encarnación explica que, en el darrer any l’ajuntament de Sant
Celoni, malgrat les restriccions legals imposades pel govern central, hem
impulsat, dins el marc de la negociació col·lectiva i conjuntament amb el Comitè
de personal, temes tant importants com la regularització i l’acord de la jornada
laboral, la negociació i l’aprovació del nou conveni i el reconeixement dels
triennis pels treballadors laborals no fixos. Avui donem compte al ple de l’acord
pres amb els representants del treballadors de reconvertir 32 contractes de
treball que estaven en una situació de durada limitada en indefinits no fixes.
També s’ha arribat a l’acord de convocar les places pendents, d’acord amb
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l’Oferta pública dels anys 2008 i 2010. Pensem que és fonamental que tots els
grups polítics amb representació a l’ajuntament donin suport a aquests acords,
que estan orientats a la promoció del treball fix i estable. Per això hem volgut
donar compte al ple d’aquestes resolucions.
El Sr. alcalde matisa que es tracta de regularitzar la situació contractual
d’aquests treballadors com a pas previ a la convocatòria dels processos
corresponents perquè pugui adquirir la condició de fixos.
Intervé el Sr. Corpas per dir que, primer de tot ens sorprèn la urgència, però ens
agradaria saber si hi ha hagut una negociació amb el Comitè, si s’ha parlat amb
els treballadors, com ha anat tot plegat ? Entenem que són places que mig
termini o a curt termini s’haurien de convocar o, fins i tot, ja s’haurien d’haver
convocat. Quina ha estat l’acceptació per part del Comitè si al final de tot
aquestes places no es convoquen i ara només el què es fa és transformar el
tipus de contracte ?
El Sr. Capote explica que la urgència ve donada per la darrera reunió que va
tenir amb El Comitè d’Empresa en què van manifestar que volien que es donés
compte al ple d’aquesta conversió de contractes, perquè volien comunicar aquest
acord als treballadors i que això fos un compromís ferm. També vàrem parlar –
diu- de la convocatòria de les places pendents i que es faran, tot i que algunes
no es poden convocar de moment per la prohibició legal arran del Decret de
Rajoy. El Comitè demana un compromís ferm pel que fa la convocatòria de
places i la regularització de la situació laboral dels treballadors per part de tots
els grups polítics, no només de l’equip de govern, perquè si al 2015 encara
queden places pendents per convocar i hi ha un canvi de govern, qui entri a
governar s’hagi compromès a convocar-les. Per tant, es tracta d’una petició que
ha fet el Comitè i demano excuses per la urgència.
El Sr. Corpas pregunta quines són les places que no es poden convocar?
El Sr. Capote respon que es convocaran totes les que estan en Oferta Pública,
2008, 2009 o 2010 i es farà, en principi, per ordre d’antiguitat. El procés
administratiu, però, per portar a terme els corresponents processos selectius és
lent. Per això, el Comitè ha demanat el compromís polític de que es convoquin
totes, que no quedin penjades per un canvi de govern.
Fa un any –diu- quan vaig prendre possessió del càrrec de regidor de Recursos
Humans hi havia tres gran problemes per resoldre, la jornada laboral, vetada pel
Decret de Rajoy, el conveni que estava caducat des de feia temps i el tema del
reconeixement de l’antiguitat del personal laboral no fix. Es va arribar a un acord
en tots aquests temes i ara toca la regularització de les places vacants i quan la
llei ho permeti ens quedaria també fer una valoració dels llocs de treball. Per
tant, aquesta és la programació que s’ha pactat amb el Comitè.
La negociació col·lectiva és bàsica i sempre la respectarem. Hem pactat un
calendari de treball i es van marcar unes prioritats i uns objectius, i ara toca
aquest, la conversió dels contractes laborals temporals en indefinits no fix i
després la convocatòria de les places corresponents. El Comitè va recalcar la
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necessitat de que tots els grups polítics es comprometessin amb la convocatòria
de les places i aquest és el motiu pel qual es dóna compte al ple d’aquestes
resolucions.
El Sr. Deulofeu comenta que, evidentment, hi dónen suport. Quan nosaltres
vàrem entrar a governar –diu-la regularització dels llocs de treballs era una de
les prioritats pel que fa la gestió de personal. Per això, es van dur a terme molts
processos de convocatòria de places, es van regularitzar diverses situacions.
Sabem que aquest és un camí que vol el seu temps i em satisfà veure que això
està seguint i entenc quer el Comitè hagi volgut que es presentés. També ens ha
sorprès la urgència, però acceptem les explicacions.
La Sra. Montes també es manifesta sorpresa per la urgència, però si això és
important –diu- ja ens ho estudiarem.
El Sr. Corpas afegeix que si la CUP entra a governar es compromet a tirar-ho
endavant.
Després d’aquestes intervencions i atès que,
Trenta-dos treballadores i treballadors municipals es troben vinculats amb
l’Ajuntament per contractes de treball de durada determinada, ocupant places
amb tasques de caràcter permanent.
La jurisprudència ha construït la figura del personal laboral indefinit que
desenvolupa les tasques al lloc de treball públic fins el moment en que es cobreix
la plaça mitjançant les proves corresponents. A partir d’aquest moment el
personal que ha superat la prova passa a ser personal fix i si el que ocupava el
lloc no supera les proves, el contracte de treball s’extingeix, d’acord amb l’article
49.1 de l’Estatut dels treballadors, per aplicació de la condició resolutòria
explícita que s’ha d’entendre existent en aquestes relacions laborals i sens
perjudici del que estableix l’article 4 del Reial Decret 2720/1998 que
desenvolupa l’article 15 de l’Estatut dels treballadors per als contractes
d’interinitat.
En aquests casos, el personal afectat s’ha de considerar com a vinculat per una
relació laboral indefinida de manera que, cas de superar les proves en la provisió
reglamentària del lloc que ocupa, passaria a ocupar-lo com a treballador/a
indefinit i fix de plantilla.
Es pot citar com antecedent les resolucions de l’Alcaldia de 20.10.2008 en les
quals es va fer també el reconeixement de determinat personal laboral municipal
com indefinit no fix.
Pels motius exposats, i d’acord amb la representació del personal, per sengles
resolucions de l’Alcaldia de data 20.11.2013, s’ha reconegut la condició de
personal laboral indefinit no fix a 32 persones, treballadores i treballadors
municipals.
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En conseqüència, a proposta del regidor de Recursos Humans, senyor Josep
Capote Martín, el Ple municipal PREN CONEIXEMENT de les resolucions de
l’Alcaldia de 20.11.2013 esmentades en la part expositiva.

DONAR COMPTE AL PLE MUNICIPAL DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
DE 28.11.2013 DE MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL I NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE
L’alcalde de l’Ajuntament de Sant Celoni ha dictat la resolució que es transcriu a
continuació:
<< RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
Sant Celoni, 28 de novembre de 2013
Identificació de l’expedient:
Modificació de la composició de la Junta de Govern Local i nomenament de Tinents
d’alcalde
Antecedents:
En exercici de la potestat d’autoorganització dels ens locals i en ús de les
competències que li atorga la legislació vigent, per resolució de l’Alcaldia de
21.12.2012 (BOP 28.01.2013) la composició de la Junta de Govern Local va quedar
integrada per les regidores i regidors següents:
•
•
•
•
•

Sra. Magalí Miracle Rigalós
Sra. Júlia de la Encarnación Gómez
Sr. Josep Manuel Bueno Martínez
Sra. Maria Isabel Coll Roig
Sr. Jaume Tardy Martorell

Així mateix, per resolució de l’Alcaldia de 21.12.2012 (BOP 28.01.2013) el
nomenament dels tinents d'alcalde de l’Ajuntament de Sant Celoni va quedar de la
següent manera:
•
•
•
•
•

Primera tinent d'alcalde:
Segona tinent d'alcalde:
Tercer tinent d'alcalde:
Quarta tinent d’alcalde:
Cinquè tinent d’alcalde:

Sra. Magalí Miracle Rigalós
Sra. Júlia de la Encarnación Gómez
Sr. Josep Manuel Bueno Martínez
Sra. Maria Isabel Coll Roig
Sr. Jaume Tardy Martorell

Per resolució de l’Alcaldia de 04.11.2013 (BOP 18.11.2013) s’ha cessat el regidor Sr.
Manuel Bueno Martínez com a membre de la Junta de Govern Local i com a tercer
tinent d’Alcalde, per la qual cosa és procedent efectuar una reorganització en la
composició de la Junta de Govern Local i en el nomenament dels tinents d’alcalde.
Fonaments de Dret:
- Llei 7/1985 reguladora de les bases del règim local
- Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya
- Reial Decret 2568/1986 pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
En ús de les facultats atorgades a l’Alcaldia, RESOLC:
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1. Nomenar membre de la Junta de Govern Local, amb efectes des del dia d’avui, el
regidor Sr. Josep Capote i Martín.
2. En conseqüència la composició de la Junta de Govern Local quedarà integrada per
les regidores i regidors següents:
•
•
•
•
•

Sra. Magalí Miracle Rigalós
Sra. Júlia de la Encarnación Gómez
Sra. Maria Isabel Coll Roig
Sr. Jaume Tardy Martorell
Sr. Josep Capote Martín

3. Modificar el nomenament dels Tinents d’Alcalde per tal que a partir del dia d’avui
siguin els següents:
•
•
•
•
•

Primera tinent d'alcalde:
Segona tinent d'alcalde:
Tercera tinent d'alcalde:
Quart tinent d'alcalde:
Cinquè tinent d'alcalde:

Sra. Magalí Miracle Rigalós
Sra. Júlia de la Encarnación Gómez
Sra. Maria Isabel Coll Roig
Sr. Jaume Tardy Martorell
Sr. Josep Capote Martín

4. Comunicar aquesta resolució als regidors i regidores afectats, publicar-la al Butlletí
oficial de la província i a “L’informatiu” municipal, i donar-ne compte al Ple municipal
en la primera sessió que tingui, en compliment del que disposen els articles 46 i 52
del Reial Decret 2568/1986 pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.>>

En conseqüència i d’acord amb el contingut de la pròpia resolució, el Ple
municipal PREN CONEIXEMENT de la resolució de l’Alcaldia de 28.11.2013, de
modificació de la composició de la Junta de Govern Local i nomenament de
tinents d’alcalde, que s’acaba de transcriure.

DONAR COMPTE AL PLE MUNICIPAL DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
DE 28.11.2013 D’AVOCACIÓ I DELEGACIÓ D’ATRIBUCIONS A FAVOR DE
DIVERSOS REGIDORS
L’alcalde de l’Ajuntament de Sant Celoni ha dictat la resolució que es transcriu a
continuació:
<< RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
Sant Celoni, 28 de novembre de 2013
Identificació de l’expedient:
Avocació i delegació d’atribucions a favor de diversos regidors
Antecedents:
En exercici de la potestat d’autoorganització dels ens locals i de les competències
atorgades per la legislació vigent, l’Alcaldia pot delegar l’exercici de determinades
atribucions, i acordar la seva avocació.
Considerant convenient efectuar una modificació de determinades delegacions
efectuades per resolució de l’Alcaldia de 17.01.2012 (BOP 01.02.2012),
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Fonaments de Dret:
- Llei 7/1985 reguladora de les bases del règim local
- Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya
- Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú
- Reial Decret 2568/1986 pel qual s’aprova el Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals
- Reglament orgànic de l’Ajuntament de Sant Celoni
RESOLC:
1. Avocar a favor de l’Alcaldia amb efectes des del dia d’avui, la delegació
d’atribucions específiques efectuada a favor del regidor Sr. Jaume Tardy Martorell en
resolució de 17.01.2012 (BOP 01.02.2012) per a la gestió dels assumptes dels
àmbits d’actuació (inclosos en l’Àrea de Serveis a les Persones) que tot seguit es
relacionen:
- Promoció Econòmica
- Atenció Ciutadana - OAC
- Tecnologies de la Informació
2. Efectuar una delegació general d’atribucions en la regidora membre de la Junta de
Govern Local Sra. Júlia de la Encarnación Gómez, en els àmbits d’actuació (inclosos
en l’Àrea de Serveis Generals) que tot seguit es relacionen:
- Secretaria
- Economia
Aquesta delegació comportarà tant la facultat de direcció dels àmbits d’actuació
esmentats, com la gestió i la firma dels documents d’incoació, impuls i tràmit,
incloses les propostes de resolució, necessàries per a l'execució de la referida
delegació. S’exclou la facultat de resoldre mitjançant actes administratius definitius
que afectin a tercers.
Les atribucions delegades s'hauran d'exercir en els termes i dins dels límits d'aquesta
delegació i no són susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre òrgan o
regidor. En les resolucions adoptades en virtut d’aquesta delegació es farà constar
aquesta circumstància. Les resolucions que s'adoptin per delegació s'entendran
dictades per aquesta Alcaldia, com a titular de la competència originària, a qui
s'haurà de mantenir informada de l'exercici de la delegació, i estaran dotades, per
tant, d’executivitat i de la presumpció de legitimitat.
De conformitat amb el que disposa l'article 44 del Reial Decret 2568/1986, pel qual
s’aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, aquestes delegacions tindran efecte a partir del dia d’avui, i seran de caràcter
indefinit, sense perjudici de la potestat d'avocació d’aquesta Alcaldia.
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment de les regidores i
regidors delegats, aquesta Alcaldia assumirà de forma directa i automàtica les
competències delegades, com a titular de la competència originària, entenent-se a
aquests efectes exercitada la potestat d’avocació en base a aquesta resolució, sense
necessitat d’una nova resolució expressa en aquest sentit.
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3. Notificar aquesta resolució a les regidores i regidors afectats, entenent-se
acceptada la competència delegada de forma tàcita, si dintre del termini de les 24
hores següents no es manifesta res en contra o es fa ús de la delegació.
4. Donar compte el Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que tingui, i publicarla en el Butlletí oficial de la província i en el butlletí d'informació municipal, en
compliment del que disposa l'article 44.2 del Reial Decret 2568/1986.>>

En conseqüència i d’acord amb el contingut de la pròpia resolució, el Ple
municipal PREN CONEIXEMENT de la resolució de l’Alcaldia de 28.11.2013,
d’avocació i delegació d’atribucions a favor de diversos regidors, que s’acaba de
transcriure.
~~~~~~~~~~

A continuació l’alcalde proposa incloure una nova proposta a l’ordre del dia:
MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ PARCIAL DELS REGIDORS.
Pren la paraula el Sr. Deulofeu per dir que també els ha sorprès la urgència
d’aquests dos donar compte, perquè precisament en la darrera Comissió
Informativa –diu- vàrem preguntar com quedaven les regidories després del
cessament del Sr. Bueno i ens vas dir que les assumies tu. Per tant, ens sorprèn
aquest canvi en tants pocs dies i que es porti per urgència.
El Sr. alcalde aclareix que, si tot hagués anat com ens pensàvem inicialment
s’hauria produït la comunicació de la baixa d’un regidor i en el proper ple
s’hauria incorporat un nou regidor o regidora. Llavors s’haguessin tornat a
repartir les àrees, però no ha estat el cas i ara els 6 regidors absorbirem la tasca
que abans es feia amb 7 regidors.
El Sr. Deulofeu diu que, pràcticament no s’ha tingut temps per reflexionar i
mirar-ho detingudament, per això demana que quedi sobre la taula per poder-ho
analitzar més tranquil·lament.
El Sr. alcalde apunta que, en principi, es manté la proposta perquè es tracta d’un
tema de redistribució de tasques dins de l’equip de govern. Fins el 2012 –diu- les
bases d’execució del pressupost municipal facultaven a l’alcalde per prendre
aquest tipus d’acords i, de fet, quan es va produir la renúncia del Sr. Cuminal, el
Sr Deulofeu en qualitat d’alcalde va ampliar la dedicació de la Sra. Costa. Per
això em sorprèn la reticència quan llavors ni tan sols es va comunicar el canvi a
la resta de grups municipals. Per tant, davant d’una situació complexa com
l’actual els regidors i les regidores de l’equip de govern han de tenir la dedicació
que els hi permeti tirar endavant la seva tasca.
El Sr. Deulofeu insisteix en que es deixi sobre la taula per poder-ho estudiar més
detingudament, perquè malgrat que votem que sí a la urgència si ens forceu a
votar ara la proposta el nostre vot serà negatiu.
El Sr. alcalde comenta que el proper ple està previst per finals de gener i creiem
que el tema és prou urgent com per aprovar-ho avui. Aquesta redistribució de
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l’equip de govern amb 6 regidors amb dedicacions molt parcials i que complim
els requisits pel que fa els topalls acordats quant a atribucions econòmiques, que
va suposar una rebaixa de les dedicacions dels regidors i regidores, creiem que
s’hauria de poder posar en funcionament el més aviat possible, a partir de l’1 de
desembre, tal com es planteja a la proposta.
Tot seguit, intervé el Sr. Masferrer per dir que, la CUP té els mateixos dubtes
que plantejava el Sr. Deulofeu. Ara entre l’alcalde i la regidora Júlia de la
Encarnación diu- passeu a acumular més de la meitat de les tasques de
l’ajuntament i no acabem d’entendre que l’ajuntament estigui tan concentrat en
dues persones. Ens falta, per tant, informació per acabar d’entendre les sinergies
que han portat a aquesta situació, perquè heu passat de 7 a 6, no a 2. Per tant,
no ho acabem de veure clar i per això estem d’acord en deixar-ho sobre la taula
per no veure’ns forçats a votar en contra.
La Sra. Montes manifesta que està clar que aquesta proposta hauria de quedar
sobre la taula per poder-ho veure i reflexionar millor entre tots i resoldre així els
dubtes sobre la definició del nou govern.
Després del debat que s’ha transcrit, s’acorda DEIXAR SOBRE LA TAULA la
proposta.

~~~~~~~~~~

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

RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES DE SETEMBRE DE 2013
Dia
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3

Extracte
Concedir una bestreta del salari a un treballador municipal
Autoritzar el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal
Aprovar la despesa per contractar un servei
Aprovar la despesa per contractar un servei
Aprovar la despesa per contractar un servei
Reconèixer l’antiguitat d’una treballadora
Aprovar la gestió econòmica de la taxa per recollida de vehicles de la via pública
Aprovar les liquidacions de la taxa per tancament de carrers
Concedir una autorització per ocupar la via pública amb finalitats comercials
Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Delegar a una regidora la competència per celebrar un casament civil
Aprovar la despesa per contractar diversos subministraments
Aprovar la despesa per contractar diversos subministraments
Autoritzar una persona a disposar d’una plaça d’aparcament de vehicle reservada
Autoritzar una persona per poder estacionar el seu vehicle en un determinat espai viari
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3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
12
13
13
13
13
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19

Desestimar una reclamació de responsabilitat patrimonial
Admetre una prova documental
Notificar un tràmit d’audiència
Incoar un expedient de responsabilitat patrimonial
Aprovar la concessió d’ajuts socials
Autoritzar l’ampliació de l’horari dels establiments de restauració durant la Festa Major
Ratificar la suspensió d’unes obres
Aprovar les quotes dels usuaris del servei SAM
Aprovar les quotes dels usuaris del servei de Teleassistència
Aprovar les quotes dels usuaris del servei d’atenció domiciliària
Sol·licitar una subvenció a la Generalitat de Catalunya
Suspendre temporalment la regulació d’aparcament en zones blaves
Concedir una autorització per ocupar la via pública amb finalitats comercials
Acceptar un ajut de la Diputació de Barcelona
Aprovar una certificació d’obres
Aprovar la despesa per contractar un servei
Aprovar una relació d’obligacions reconegudes
Autoritzar la despesa per reparar un vehicle municipal
Derogar una bases generals de selecció de personal
Donar de baixa una llicència de gual
Donar de baixa una llicència de gual
Declarar adjudicat un contracte
Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Aprovar la gestió econòmica de la venda de carnets d’alberguista
Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Aprovar la despesa per contractar un servei
Aprovar les liquidacions de la taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic
Aprovar la despesa per contractar un servei
Aprovar la concessió d’ajuts socials
Abonar una quantitat determinada a una treballadora
Donar de baixa una llicència de gual
Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Aprovar la despesa per contractar unes obres
Aprovar la despesa per contractar un servei
Delegar a un regidor la competència per celebrar un casament civil
Aprovar la despesa per contractar un servei
Sol·licitar l’admissió de l’ajuntament com a entitat responsable d’un projecte
Concedir una bestreta del salari a un treballador
Aprovar definitivament la modificació d’un projecte
Atorgar una llicència d’ocupació temporal d’un hort públic
Incoar un expedient de responsabilitat patrimonial
Rectificar les errades comeses en una resolució d’Alcaldia
Autoritzar un abocament a l’EDAR
Concedir una autorització d’ocupació temporal de la via pública
Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Aprovar una generació de crèdit en una partida del Pressupost municipal
Estimar un recurs de reposició
Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Autoritzar el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal
Atorgar una subvenció
Aprovar la gestió econòmica de les entrades de la Festa Major
Concedir una autorització per ocupar la via pública amb finalitats comercials
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Aprovar les liquidacions de la taxa per tancament de carrers
Aprovar la concessió d’ajuts socials
Retornar un dipòsit urbanístic
Facilitar a un particular la informació sol·licitada d’un expedient
Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Aprovar la despesa per contractar un servei
Aprovar la despesa per contractar un servei
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19
19
20
20
20
20
20
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Aprovar una relació d’obligacions reconegudes
Notificar un tràmit d’audiència
Aprovar un projecte
Aprovar una factura de despeses de la depuradora d’aigües
Iniciar un expedient d’informació reservada
Retornar un dipòsit per a la gestió de runes
Retornar un dipòsit urbanístic
Aprovar la concessió d’ajuts socials
Aprovar la despesa per contractar treballs d’obres
Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Aprovar el pagament de gratificacions per serveis extraordinaris
Concedir una llicència municipal d’obres
Concedir una llicència municipal d’obres
Concedir una llicència municipal d’obres
Atorgar un permís d’abocament al clavegueram públic
Aprovar el pagament de complements de productivitat
Nomenar com a tècnica mitjana una funcionària
Desestimar una reclamació de responsabilitat patrimonial
Aprovar un projecte
Aprovar un projecte
Aprovar la concessió d’ajuts socials
Aprovar la despesa per contractar activitats pedagògiques
Aprovar la despesa per contractar treballs de reparació
Aprovar la despesa per contractar treballs de manteniment
Aprovar la despesa per contractar un servei
Facilitar a un particular còpia d’una comunicació d’obres
Aprovar la gestió econòmica de la taxa per ocupació de la via pùblica
Concedir una llicència municipal d’obres
Aprovar la relació d’alumnes matriculats a l’Escola bressol
Aprovar una transferència de crèdit
Estimar una sol·licitud de canvi de domicili al Padró d’habitants
Retornar un dipòsit urbanístic
Incoar un expedient de responsabilitat patrimonial
Concedir una autorització per ocupar la via pública amb finalitats comercials
Desestimar una sol·licitud de baixa d’un domicili del Padró d’escombraries
Aprovar la nòmina del personal funcionari, laboral i polític
Concedir una llicència per a la tinença d’animals perillosos
Autoritzar una persona a disposar d’una plaça d’aparcament de vehicle reservada
Generar crèdit en una partida del Pressupost municipal
Retornar un dipòsit per a la gestió de runes
Retornar un dipòsit urbanístic
Desestimar un recurs de reposició
Prendre coneixement d’un informe emès per l’Interventor
Aprovar el pressupost per a l’adquisició d’una bomba de pou
Aprovar la gestió econòmica de la publicitat de la Festa Major
Aprovar el pressupost d’obres de reparació d’un dipòsit d’aigua
Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola de Música
Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola de Teatre
Aprovar la gestió econòmica de les entrades de la Festa Major
Concedir a una treballadora l’anul·lació d’un permís de reducció de jornada laboral
Concedir a una treballadora l’anul·lació d’un permís de reducció de jornada laboral
Declarar un vehicle residu sòlid urbà
Sol·licitar a la Diputació de Barcelona la concessió d’un recurs tècnic
Concedir una bestreta del salari a un treballador
Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Incoar un expedient de baixa en el Padró municipal d’habitants
Acceptar un oferiment de pagament de deute
Incoar un expedient d’ordre d’execució relatiu al mal estat d’una finca
Aprovar una relació d’obligacions reconegudes
Declarar la caducitat de diverses inscripcions en el Padró d’habitants
Requerir al responsable d’un establiment la modificació de l’emissió de gasos
Aprovar una transferència de crèdit entre partides del Pressupost municipal
Autoritzar la retirada d’un vehicle abandonat a la via pública
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RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL MES
DE SETEMBRE DE 2013
Dia
17

Extracte
Resolució acord incoació

RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES D’OCTUBRE DE 2013
Dia
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
9

Extracte
Autoritzar una ocupació de la via pública
Atorgar una llicència d’ocupació temporal d’un hort públic
Donar de baixa una autorització de venda al mercat setmanal
Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Aprovar una factura de despeses
Acceptar una renúncia de llicència d’ocupació temporal d’un hort públic
Atorgar una llicència d’ocupació temporal d’un hort públic
Acceptar una renúncia de llicència d’ocupació temporal d’un hort públic
Estimar una sol·licitud de baixa del padró d’escombraries
Estimar una sol·licitud de baixa del padró d’escombraries
Atorgar una bonificació
Denegar la concessió d’una bonificació
Atorgar una bonificació
Desestimar un recurs de reposició
Estimar un recurs de reposició
Desestimar un recurs de reposició
Desestimar un recurs de reposició
Concedir una bestreta del salari a una treballadora
Atorgar un ajut social
Aprovar la concessió d’ajuts socials
Atorgar una llicència d’ocupació temporal d’un hort públic
Aprovar la concessió d’una bonificació
Concedir una ampliació de termini per esmenar documentació
Donar per presentat un escrit de queixes
Acordar la devolució de matrícules
Concedir una llicència per ocupació temporal de la via pública
Aprovar la despesa per contractar un servei
Requerir la presentació d’una sol·licitud de llicència urbanística
Aprovar la concessió d’ajuts socials
Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Contractar un dipòsit a termini
Aprovar la concessió d’una bonificació
Atorgar una subvenció
Atorgar una subvenció
Aprovar inicialment un projecte
Incoar un expedient de baixa d’ofici al Padró d’habitants
Aprovar inicialment un projecte
Aprovar inicialment un projecte
Contractar un docent per l’Escola d’Adults
Contractar una monitora per l’Escola Bressol
Aprovar la despesa per contractar treballs de manteniment
Notificar un tràmit d’audiència
Denegar la concessió d’una bonificació
Atorgar una llicència d’ocupació temporal d’un equipament públic
Inadmetre un escrit
Aprovar les liquidacions de la taxa per tancament de carrers
Concedir una autorització d’ocupació de la via pública amb finalitats comercials
Aprovar la despesa per contractar una assegurança
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9
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18

Sol·licitar assistència tècnica al Consell Comarcal
Incoar un expedient de protecció de la legalitat urbanística
Aprovar una relació d’obligacions reconegudes
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
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
Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Facilitar una llicència de primera ocupació
Donar de baixa una llicència de gual
Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Declarar adjudicat un contracte
Aprovar la despesa per contractar un servei
Aprovar la despesa per contractar un servei
Decretar la fermesa d’una resolució
Aprovar les quotes dels usuaris de servei de teleassistència
Aprovar les quotes dels usuaris d’atenció domiciliària
Atorgar un ajut social
Aprovar la despesa per contractar unes obres de reparació
Aprovar la despesa per contractar unes obres de reparació
Concedir una bestreta del salari a un treballador
Concedir una bestreta del salari a un treballador
Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Aprovar la despesa per contractar unes obres
Reclamar l’esmena de defectes en un equipament municipal
Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Aprovar la despesa per contractar treballs de manteniment
Aprovar la despesa per contractar unes obres
Aprovar els contractes de publicitat de l’emissora de ràdio municipal
Requerir l’esmena de deficiències en un establiment comercial
Aprovar l’exempció de taxes per l’ocupació de la via pública
Aprovar una transferència de crèdits entre partides del Pressupost
Retornar un dipòsit urbanístic
Concedir una autorització d’ocupació de la via pública amb finalitats comercials
Concedir una autorització d’ocupació de la via pública amb finalitats comercials
Concedir una autorització d’ocupació de la via pública amb finalitats comercials
Concedir una autorització d’ocupació de la via pública amb finalitats comercials
Declarar adjudicat un contracte
Aprovar la despesa per contractar un servei
Atorgar una llicència d’ocupació temporal d’un equipament públic
Aprovar una transferència de crèdits entre partides del Pressupost
Declarar resolt un contracte
Acceptar una renúncia de llicència d’ocupació temporal d’un hort públic
Aprovar la despesa per contractar un servei de gestió
Declarar adjudicats 4 contractes
Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Ordenar l’execució de diversos treballs d’arranjament
Desestimar un recurs de reposició
Desestimar un recurs de reposició
Autoritzar un abocament a l’EDAR
Aprovar l’ampliació d’una parada del mercat setmanal
Delegar a una regidora la competència per celebrar un matrimoni civil
Delegar a una regidora la competència per celebrar un matrimoni civil
Deixar sense efecte una resolució d’Alcaldia
Aprovar les liquidacions de la taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic
Aprovar la despesa per contractar treballs d’arranjament
Concedir una autorització d’ocupació de la via pública amb finalitats comercials
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18
18
18
18
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25
28
28
28
28
28
28
28
28
28

Concedir una autorització d’ocupació de la via pública amb finalitats comercials
Concedir una autorització d’ocupació de la via pública amb finalitats comercials
Concedir una autorització d’ocupació de la via pública amb finalitats comercials
Concedir una autorització d’ocupació de la via pública amb finalitats comercials
Aprovar preus públics
Atorgar una llicència d’ocupació temporal d’un equipament públic
Declarar la caducitat de diverses inscripcions en el Padró d’habitants
Atorgar una llicència d’ocupació temporal d’un equipament públic
Aprovar la despesa per contractar un servei
Aprovar la despesa per contractar un manteniment
Aprovar la despesa per contractar un servei
Aprovar la despesa per contractar un servei
Aprovar la despesa per contractar treballs de reparació
Aprovar la despesa per contractar treballs de reparació
Facilitar a un particular la documentació sol·licitada
Incoar un expedient per a l’acceptació d’una cessió de finques
Sol·licitar diversos ajuts
Atorgar una llicència d’ocupació temporal d’un equipament públic
Atorgar una llicència d’ocupació temporal d’un equipament públic
Aprovar una relació d’obligacions reconegudes
Autoritzar la instal·lació d’atraccions durant la Festa Major
Atorgar una llicència d’ocupació temporal d’un equipament públic
Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb disminució
Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb disminució
Aprovar la despesa corresponent a un servei de defensa lletrada
Retornar un dipòsit de gestió de runes
Suspendre la resolució d’un expedient sancionador
Denegar una concessió d’ajuts socials
Aprovar inicialment un projecte
Aprovar la despesa per contractar un servei
Aprovar la despesa per contractar un servei de monitoratge d’un curs
Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Aprovar la despesa per contractar treballs d’arranjament
Aprovar la despesa per contractar treballs de manteniment
Aprovar la despesa per contractar treballs de neteja
Aprovar el pagament de gratificacions al personal laboral i funcionari
Aprovar el pagament de complements de productivitat al personal laboral i funcionari
Aprovar la despesa corresponent a la redacció d’un projecte
Atorgar una subvenció
Aprovar la nòmina del personal laboral, funcionari i polític
Concedir una bestreta del salari a un treballador
Denegar la concessió de bonificacions
Requerir la legalització d’una activitat
Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb disminució
Aprovar la concessió d’ajuts socials
Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Aprovar les quotes dels usuaris del servei SAM
Prorrogar la vigència d’un Pla municipal d’Igualtat d’Oportunitats
Aprovar les quotes dels alumnes de l’Escola de Música
Aprovar les quotes dels alumnes de l’Escola de Teatre
Aprovar les quotes dels usuaris d’atenció domiciliària
Autoritzar la transmissió d’una llicència de taxi
Atorgar un ajut social
Aprovar diverses accions formatives
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 la despesa per contractar un subministrament
Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Aprovar la despesa per contractar un subministrament
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28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
31
31

Aprovar la despesa per contractar treballs de reparació
Aprovar la despesa per contractar treballs de reparació
Autoritzar un canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal
Autoritzar un canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal
Autoritzar un canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal
Aprovar una despesa per treballs de senyalització a la via pública
Abonar una quantitat a diverses treballadores del servei de neteja
Deixar sense efecte una autorització
Incoar un expedient sancionador
Aprovar la concessió d’ajuts socials
Autoritzar un canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal
Iniciar un expedient administratiu
Iniciar un expedient administratiu
Iniciar un expedient administratiu
Iniciar un expedient administratiu
Iniciar un expedient administratiu
Iniciar un expedient administratiu
Iniciar un expedient administratiu
Iniciar un expedient administratiu
Iniciar un expedient administratiu
Aixecar una ordre de suspensió
Aprovar una liquidació de la taxa de parades de venda ambulant
Aprovar un Pla de seguretat i salut
Aprovar un Pla de seguretat i salut
Ampliar la jornada laboral d’una treballadora
Autoritzar l’ocupació de la via pública amb una parada de venda ambulant
Aprovar la despesa per contractar treballs de revisió de maquinària
Aprovar una factura de despeses de la depuradora d’aigües
Aprovar la despesa per contractar un servei
Aprovar una relació d’obligacions reconegudes
Aprovar la despesa per contractar treballs de reparació
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Incoar un expedient de responsabilitat patrimonial
Donar de baixa una llicència de gual
Aprovar la despesa per contractar una assegurança
Concedir una autorització per instal·lar una parada informativa a la via pública
Reclamar el pagament dels danys efectuats en el mobiliari urbà
Reclamar el pagament dels danys efectuats en el mobiliari urbà
Contractar diversos monitors per a tallers d’estudi assistit
Desestimar una reclamació de responsabilitat patrimonial
Notificar un tràmit d’audiència
Aprovar la concessió d’ajuts socials

RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL MES
D’OCTUBRE DE 2013
Dia
15
15

Extracte
Proposta de sanció
Resolució acord incoació

17. DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS URGENTS DE PERSONAL
REALITZADES PER L'ALCALDIA EN ELS MESOS DE SETEMBRE I OCTUBRE
DE 2013.
Durant el mesos de setembre i octubre de 2013, i per cobrir necessitats urgents i
inajornables, l’Alcaldia va contractar el personal que es descriu a continuació:
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Setembre 2013:
Octubre 2013:
1 docent per a l’Escola d’adults
1 monitora de suport per a l’Escola bressol municipal
5 monitors per a tallers d’estudi assistit per a escoles del municipi

D’acord amb l'article 291 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, sobre
contractació urgent de personal, el Ple municipal PREN CONEIXEMENT de les
contractacions temporals del següent personal, efectuades durant el mesos de
setembre i octubre de 2013 :
Setembre 2013:
Octubre 2013:
Moisès Herrerias Benzal
Otilia Sebastià Gimeno
Antoni Martínez Rovira
Alba Muntané Cullet
Alba Miralpeix Camps
Glòria Martori López
Marc Cuadras Bassa

docent
monitora
monitor
monitora
monitora
monitora
monitor

18. PRECS I PREGUNTES.
Precs que formula el grup municipal d’ICV:
La Sra. Montes diu que al parc infantil de la Rectoria Vella hi ha
molt poca il·luminació i també manca enllumenat en llocs de
seguretat com els passos de vianants. En algun d’aquests passos
coincideix que hi ha un fanal que l’hauria d’estar il·luminant, però
està apagat. Per això, caldria revisar aquest enllumenat sobretot a
les zones viàries, per major seguretat dels vianants. És a dir,
caldria fer una mica de revisió de com està l’enllumenat.
La Sra. Coll explica que ara s’està redactant el pla director d’enllumenat i hi ha
llocs en què ja s’estan encenent tots els fanals. Amb aquest pla –diu- tots
aquests problemes que has comentat es solucionaran. Ja m’he anotat també el
tema de revisar l’enllumenat del parc de la Rectoria Vella.
El Sr. alcalde afegeix que pel que fa l’enllumenat, tant les cruïlles com els passos
de vianants estan il·luminats, si n’hi ha algun d’apagat pot ser per alguna avaria
puntual o per algun lapsus. L’apagada d’alguns fanals per estalvi energètic es va
iniciar fa temps, però s’estan encenent tots per fer un estudi luminotècnic i mirar
com està tot l’enllumenat del municipi.
La Sra. Montes diu que, a l’Informatiu de l’Ajuntament hi surten
publicats els sous dels regidors i només es deixa constància dels
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imports que cobren els regidors de l’oposició, però no els de
l’equip de govern.
El Sr. Tardy explica que, a l’Informatiu, com s’ha fet sempre, es publiquen els
sous de tots els regidors, però a més es publiquen totes les despeses variants.
És a dir, els regidors que estem en el govern, si tenim dietes d’algun tipus,
surten publicades en aquest quadre. Òbviament, quan un regidor està a
l’oposició no té un sou, sinó unes dietes i això és el que surt publicat en aquest
quadre de l’Informatiu.
La Sra. Montes comenta que, en algun ple això ja es va comentar i es va
demanar que es publiquessin totes les retribucions, però sembla ser que ha
quedat oblidat.
El Sr. Tardy diu que, s’està informant de les retribucions dels regidors i
òbviament si la retribució sempre és la mateixa, no veig la necessitat de
publicar-ho cada vegada. A més els sous dels regidors surten publicats en el
web.
La Sra. de la Encarnación matisa que aquesta informació surt reflectida en el
pressupost que està penjat en el web.
El Sr. Tardy aclareix que, quan es va canviar el web, es va creure convenient
publicar tot allò que és d’interès públic i entre aquestes informacions hi ha el
pressupost municipal en què hi consten els sous dels polítics.
El Sr. Masferrer comenta que, la informació sobre les retribucions es va
començar a publicar arran d’una moció que va presentar la CUP a l’inici de la
legislatura i l’ànim d’aquella moció era que no només es publiquessin les dietes
sinó també els sous de tots els membres de l’equip de govern. Per tant –diu- us
demanem que es publiquin tots el sous dels regidors.
El Sr. alcalde manifesta el seu acord. No hi ha cap problema –diu- en publicar-ho
i, si us sembla, es publicarà el sou mensual, perquè ara les retribucions que es
publiquen corresponen a un període de 6 mesos. No hi ha res a amagar.
El Sr. Deulofeu comenta que, atès que l’alcalde també té responsabilitats en el
Consorci de residus i atès que les té perquè és alcalde de Sant Celoni, demanem
que també es publiquin les dietes i retribucions que cobra del Consorci.
El Sr. alcalde respon que no hi ha cap problema. De fet –diu- tant l’alcalde com
els regidors sempre han cobrat en funció de les recomanacions de la Federació
de Municipis i de l’Associació de Municipis i aquest ha estat el criteri. Sempre hi
ha hagut cura amb el tema de les dedicacions i també cal dir que aquest
ajuntament no ha tingut mai gerents o càrrecs de confiança. Cal ser molt curós
en dir les coses perquè després al carrer hi ha la percepció de que els polítics
som uns aprofitats.

Precs i preguntes que formula el grup municipal de la CUP:
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El Sr Masferrer comenta que, en el darrer ple ordinari, la CUP va
fer una pregunta que encara no s’ha contestat i el límit per fer-ho
era avui, en aquest ple. La pregunta es referia als pisos del
SAREB, si encara estaven buits o ja estaven ocupats.
El Sr. alcalde respon que, pel que fa els pisos del SAREB del C/ Maria Aurèlia
Capmany, hi ha els mateixos ocupants que hi havia quan eren de Catalunya
Caixa, no hi ha hagut cap diferència.
El Sr. Masferrer matisa que la pregunta concreta és quins i quants. És a dir,
volem tenir la informació exacta –diu- que vàrem demanar en el ple i que hem
preguntat reiteradament en diverses ocasions. M’agradaria que quedés en acta
que no se’ns ha contestat.
El Sr. alcalde diu que es contestarà. Potser ha estat un error de no haver-ho
contestat o de no haver passat la informació en alguna de les Comissions
periòdiques de Territori.
El Sr. Masferrer diu que, quant al tema de la recollida
d’escombraries “porta a porta”, el passat 14 d’octubre, l’equip de
govern ens va presentar un informe anomenat “La gestió dels
residus a Sant Celoni, dades per a la reflexió envers un camí de
model”. Aquest informe, elaborat per tècnics de l’ajuntament i
qualificat per ells mateixos com a informe relatiu, arribava a la
conclusió que es descartava de moment la implantació d’un
sistema de recollida “porta a porta”. El principal motiu era que els
cost d’aquesta recollida era uns 13.000 euros anuals més car que
l’actual de contenidors. Tot això sempre segons els paràmetres
utilitzats en l’esmentat informe, que no compartim i que
considerem esbiaixats i tendenciosos, malgrat que l’informe
reconeix que el model porta a porta és el més eficient i sostenible
mediambientalment i que és l’únic que assegura els percentatges
de recollida exigits per la Generalitat i la Unió Europea.
Paral·lelament a aquest informe, el passat 7 de novembre, el
departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya va emetre un comunicat de premsa en què presentava
un estudi encarregat per la Fundació ANT i la Universitat de
Barcelona en què s’afirma que el model de recollida “porta a
porta” té el mateix cost econòmic que la recollida en contenidors;
un sistema “porta a porta” que assoleix un percentatge de
recollida selectiva entre el 65 i el 85%. Recordem que Sant Celoni
està a la cua del Vallès Oriental amb un 26%, malgrat que el
nostre alcalde sigui el president del Consorci de residus. Us
plantegeu refer l’informe o reconsiderar la vostra decisió arran de
l’informe de la Generalitat?
La Sra. de la Encarnación explica que l’equip de govern comparteix que aquest
és el millor model i que cal anar cap a una millor gestió dels residus, però no
compartim –diu- la rapidesa amb la què vosaltres considereu que s’ha
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d’implantar. Aquest és un tema amb el qual la ciutadania ha d’estar plenament
conscienciada i cal fer una campanya prèvia d’educació, sinó se’ns pot girar en
contra, perquè no deixa de ser un canvi d’un model que està funcionant a un
altre de diferent. En aquest sentit, que la ciutadania estigui conscienciada, que
ho entengui i ho comparteixi, considerem que és fonamental, perquè si no pot
resultar contraproduent. També s’ha de pensar què cal fer si hi ha una part de la
ciutadania que no segueix aquest model. Creiem que el més assenyat és fer una
campanya d’informació prèvia per arribar a aquest model de recollida, que
creiem que és el més adequat, però sense presses.
El Sr. Masferrer pregunta si l’equip de govern es planteja reconsiderar el seu
informe.
La Sra. de la Encarnación aclareix que l’informe no descarta el model porta a
porta definitivament.
El Sr. Masferrer comenta que, a l’informe en cap moment s’esmenta que l’equip
de govern creu que aquest és el model que cal adoptar.
La Sra. de la Encarnación diu que parla de la voluntat de l’equip de govern, a
part de les consideracions tècniques. Creiem que cal fer una campanya,
conscienciem a la ciutadania que aquest és el millor sistema i quan veiem que
això ha cala ho podrem impulsar. De fet, ha sorgit alguna vegada a la premsa
que l’aplicació d’aquest model ha arribat a crear un conflicte social en algun
municipi, amb la gent protestant amb les bosses d’escombraries penjades als
balcons. Nosaltres no volem que això passi.
El Sr. Masferrer afegeix que, aquestes protestes que esmentes i que s’han
produït al País Basc vénen fonamentades pel Partit Nacionalista Basc que està
impulsant construir una incineradora i si s’implanta el porta a porta, com s’està
fent, els lobys que estan al darrera d’aquest benefici econòmic que suposa
cremar les deixalles, en lloc de separar i reutilitzar, deixen de guanyar-hi diners.
Per tant, el què hi ha al darrera d’aquesta protesta no és una diferència política
en sí, sinó la força de la pressió dels lobys que prefereixen cremar les deixalles.
La Sra. de la Encarnación reitera que fa falta la conscienciació de la ciutadania a
través d’una campanya informativa i que després el ciutadà ho visqui com una
cosa positiva pel municipi. Fa falta això a més del consens polític, però això amb
dos mesos no es pot fer.
El Sr. Masferrer pregunta quan començarà la campanya?
La Sra. de la Encarnación respon que s’ha parlat de fer primer el disseny de la
campanya i un timming de quan es pot portar a terme. Quan ho tinguem us ho
passarem, però pensem que si cal trigar una mica més val la pena per poder-ho
fer bé.
El Sr. Masferrer apunta que la sensació, després d’haver parlat d’aquest tema en
diverses reunions, és que “qui dia passa any empeny”, que d’aquí un any i mig
hi ha eleccions i mentrestant us haureu tret la patata calenta de sobre.
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La Sra. de la Encarnación explica que ja s’han fet algunes accions. S’han fet
visites a diversos municipis, s’ha fet un estudi, etc. Potser no s’ha fet al ritme
que vosaltres voleu, però hem anat fent coses.
El Sr. alcalde afegeix que, a part de la campanya informativa, ara es
començaran a fer algunes accions, per exemple al mercat setmanal en què es
produeix molt rebuig de fruita i verdura, sobretot.
Hem de ser realistes –diu-, per engegar del tot el porta a porta cal que hi hagi
un consens polític, una majoria sòlida que faci que tothom s’arremangui
s’impliqui i digui la seva. En els ajuntaments que vàrem visitar hi havia una
voluntat política de tots els grups, en els llocs on no hi ha sigut, per exemple a
Vilassar de Dalt, va ser un fracàs estrepitós, perquè hi va haver un boicot per
una part de la ciutadania i alguns col·lectius. En altres llocs està funcionant, però
fa 6 o 7 anys que funciona i encara sorgeixen problemes per bosses
incontrolades, etc.
Per tant, ha de ser un projecte de tots i s’ha de tirar endavant quan considerem
que és el moment oportú. Ens hem de marcar com a objectiu el què diu el
programa de la Generalitat, el PROGREMI, que és intentar arribar pel que fa la
recollida selectiva al 50%, que ara estem al 25-26%. Per arribar a això hi ha
mitjans com el canvi de contenidors, conscienciació dels grans productors,
seguiment i sancions, si s’escau.
El Sr. Masferrer comenta que l’informe recull que el principal motiu és que el
cost és més alt i creiem –diu- que ha quedat constatat que el porta a porta no és
més car i si no es tira endavant és per altres motius.
El Sr. alcalde comenta que estan canviant moltes coses com el preu dels
abocadors, que s’està encarint, el preu de la recollida selectiva, que s’està
abaratint i, per tant, els ingressos seran menors. Hem de ser transparents –diui posar sobre la taula tos els costos que representa la recollida d’escombraries.
Els ajuntaments que vàrem visitar tenien tècnics i personal de brigada dedicats a
recollir bosses incontrolades i això no es posava en el cost de les escombraries.
Hem de ser realistes i tenim una limitació de contractació, no es pot contractar
més persones. Per tant, això representaria un cost afegit si ho volguéssim posar
tot al mateix nivell.
Jo estic convençut que hem d’augmentar la recollida selectiva i hem de millorar
tot el tema d’aprofitament de recursos que si no van a l’abocador.
El Sr. Masferrer explica que, dijous passat a la mesa de contractació es va
adjudicar el contracte de neteja dels edificis municipal. El grup municipal de la
CUP pregunta si és normal que la concessió d’un servei públic se l’emporti
l’empresa que ha quantificat en aquest concurs la puntuació amb un caràcter
social més baix, de les 8 o 10 empreses que es va presentar. A veure si al final
tindrem la raó quan la CUP va demanar, quan ja s’estava treballant en el plec de
clàusules, que la part social fos important i se’ns va dir que ja era important.
Ara, però, veiem que no ha estat així. Les característiques socials i l’empremta
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que deixen aquest tipus d’empreses a la societat, s’ha de tenir més en compte
del que es té.
El Sr. alcalde comenta que cal posar en valor el pacte al qual es va arribar de
que les retribucions del personal de neteja estiguessin per sobre del que marca
el conveni. La puntuació és global, no podia ser que el tema social fos el 90%,
per exemple, i els altres temes el 10%. Es pot valorar el tema social en cada un
dels concursos que es facin, però la puntuació és una suma d’un seguit de
criteris. El tema social en aquest cas s’ha valorat, però tenia un topall de punt.
S’ho ha endut aquesta empresa perquè en conjunt devia oferir millors condicions
en altres temes que han fet que obtingués la puntuació més alta.
El Sr. Masferrer diu que s’ho ha quedat l’empresa que ho feia més barat, perquè
òbviament li surt més rentable cobrar una mica menys i socialment ser un
desastre. Això està promocionat per un plec que no té prou en consideració els
aspectes socials.
El Sr. alcalde comenta que es poden revisar els plecs.
El Sr. Masferrer comenta que, pel que fa el procés que s’ha obert
pels usos de l’Ateneu, des de la CUP estem totalment d’acord en
què s’hagi obert aquest procés per definir l’ús de l’espai de
l’Ateneu, però no veiem tan positiu que es marquin tres
premisses, que no es poden tocar, perquè ja defineixen bastant el
futur ús de l’espai on hi havia el bar de l’Ateneu. Pensem que
aquest procés s’hauria d’obrir a què hi pugui haver propostes que
no hagin de seguir aquestes tres premisses que ja conflueixen cap
un projecte que pensem que ja està determinat per l’àrea que ho
gestiona.
La Sra. de la Encarnación diu que aquestes premisses no són una imposició i en
cap moment es va explicar així. Es va exposar el que nosaltres consideràvem
com a ajuntament, que l’espai havia de ser un equipament educatiu, que hi
havia d’haver un bar i pensem que no ha de ser un espai exclusiu per aquesta
entitat. Aquestes són les tres consideracions que teníem després de fer una
reflexió tècnica i política. A partir d’aquí vàrem obrir el debat, però no es va
imposar res, només es va manifestar la nostra opinió com a equip de govern. A
partir d’aquí el procés està obert.
El Sr. Masferrer comenta que, a l’acta de la reunió no s’entén així. Jo entenc que
el debat és a partir d’aquests premisses.
La Sra. de la Encarnación apunta que, després de fer la valoració tècnica i
política, i després de veure com funcionen altres edificis similars, com el de
Manresa o el de Vic, vàrem manifestar la nostra opinió, però a partir d’aquí el
debat està obert.
El Sr. Masferrer reitera que, s’entén, doncs, que les premisses no tanquen cap
proposta.
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La Sra. de la Encarnación aclareix que, a la reunió ja es va dir que s’obria un
procés participatiu que tot just acaba de començar. Nosaltres hem fet una
primera reunió en què es va demanar una pluja d’idees i evidentment no es pot
decidir en una sola reunió, n’hi haurà més a partir de les propostes que vagin
arribant.
El Sr. Masferrer demana que en la propera reunió s’expliqui a les entitats que
també poden fer propostes fora d’aquestes premisses.
La Sra. de la Encarnación comenta que es matisarà.

Prefuntes que formula el grup municipal de CIU:
El Sr. Garcia diu que, en el passat ple es va aprovar una moció per
instal·lar una estelada a l’entrada del municipi. Tenim una data de
quan s’instal·larà aquesta estelada, hi ha algun calendari previst ?
El Sr. alcalde respon que, com que depèn del departament de Carreteres de la
Generalitat, s’ha enviat una carta fent-ho saber i demanant l’autorització
corresponent. Aquesta setmana estava previst anar al departament de
Carreteres, però s’ha posposat fins abans de les festes de Nadal, i un dels temes
a tractar és demanar l’agilització d’aquest tràmit.
El Sr. Garcia pregunta quina àrea ho gestiona ?
El Sr. alcalde respon que és la de Territori.
El Sr. Deulofeu comenta que hi ha algun veí que ha preguntat
sobre les zones blaves fora de servei, perquè hi ha alguns aparells
que no funcionen. Hi ha algun problema ? És una cosa temporal ?
El Sr. Capote respon que és la primera notícia que en té, ja ho preguntaré –diu-.
El Sr. Deulofeu diu que, l’altre dia a la Comissió de seguiment, el
regidor Josep Capote va esmentar el tema de l’expedient que es
va obrir al caporal que actualment està en excedència. He
demanat –diu- poder-lo consultar i el secretari m’ha dit que és
possible consultar-lo, tot i que probablement sense utilitzar
públicament la informació que hi consta. Per tant, faig ara la
sol·licitud oficial per poder-lo veure. Ho presentarem per escrit.
Aquest expedient sembla que és l’inici de tot el merder que hi ha
muntat i vas comentar que t’havies reunit amb la persona
afectada, el caporal, per comunicar-li que la seva plaça quedava
amortitzada i es reconvertia en una plaça d’agent. Quan ho vas fer
això ? quan et vas reunir amb ell ? en quin moment es va produir
aquesta comunicació ?
El Sr. Capote respon que això va ser abans de tot aquest tema. Jo no el vaig
telefonar per dir-li, sinó que va ser ell qui m’ho va preguntar i això és el que vaig
explicar a la reunió de la Comissió.
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El Sr. Deulofeu pregunta si va ser una trucada de telèfon o va ser personalment?
El Sr. Capote respon que va venir personalment al Safareig.
El Sr. Deulofeu demana en quines dates va ser?
El Sr. Capote explica que, abans de tot aquest afer, va demanar parlar un dia
amb mi. Em va fer algunes preguntes i em va donar un material. Així és com ho
vaig explicar a la reunió de Comissió i no voldria explicar més del que es pot
explicar en un ple públic.
El Sr. Deulofeu apunta que en va fer una altra interpretació.
El Sr. Capote comenta que, tal com es va apropar al Manel, també es va apropar
a mi per donar-me un material. En aquestes mateixes dates em va preguntar el
tema de la plaça. Aquesta plaça és la que ens servirà per fer la plaça d’inspector.
El Sr. Deulofeu pregunta si ha presentat alguna reclamació per l’amortització
d’aquesta plaça?
El Sr. Capote respon que, ha presentat un escrit que està a Recursos Humans i
jo, de fet, el vaig animar a fer-ho. A Recursos Humans hi ha un servei jurídic i tu
pots fer un escrit perquè te’l contestin les persones que en el seu moment van
dir que s’havia de fer d’aquesta manera. Hi ha juristes a la casa que diuen que la
plaça es pot reconvertir, però si hi ha una persona afectada que diu que aquesta
és la seva plaça, que sigui el mateix tècnic que ha dit que sí, el que doni les
explicacions oportunes. Ell em va dir que no hi estava d’acord i jo li vaig dir que
presentés l’escrit a RH. Aquesta és la darrera conversa que vam tenir i això va
ser abans de Tot Sants.
El Sr. alcalde aclareix que, el secretari ja ha comentat que el grup de CIU havia
demanat poder veure tot l’expedient. Si és un expedient tancat –diu- es pot
consultar, però els serveis jurídics prèviament s’han d’informar amb el servei de
Protecció de dades abans de poder donar accés a tot l’expedient, és un tema
tècnic. Tot l’expedient està a disposició de tots els regidors i Protecció de Dades
ha dit que no hi ha cap problema quant a les dades personals que conté, això sí,
sempre respectant la confidencialitat de les dades personals.
El Sr. Deulofeu comenta que no ha qüestionat aquest tema. Només he fet públic
–diu- que he demanat l’accés a aquest expedient.
El Sr. alcalde conclou el torn de precs i preguntes aclarint que, pel que fa el
tema de l’elevador, aquest és per utilitzar-lo a dins de les instal·lacions, per
canviar llums, etc. És a dir, per fer aquelles reparacions que calgui a dins de
l’equipament on no hi pot accedir el camió. És diferent que l’elevador del camió
ploma que s’utilitza per les reparacions a la via pública.
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I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 00.47 hores del
dia 29 de novembre de 2013 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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