ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
DEL DIA 21 DE MARÇ DE 2013

Identificació de la sessió:
Data: 21 de març de 2013
Inici: 21,08 hores
Fi: 00,56 hores del dia 22 de març 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
Josep Maria Garcia Sala
Óscar Moles Avariento
Daniel Corpas Cullet
Gerard Masferrer Marfil
Maria Carmen Montes Azcutia

Secretari:
Interventor:

Ramon Oriol Grau
Joan Muntal Tarragó

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

Ordre del dia:
I.- PART DISPOSITIVA
1. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions plenàries del dies
30.10.2012 i 20.12.2012.
2. Presa de possessió i jurament o promesa del càrrec de regidor municipal
del Sr. Óscar Moles Avariento per la llista de Convergència i Unió (CiU).
3. Donar compte al Ple municipal de la delegació per part de l’Alcaldia
d’atribucions específiques en el regidor Sr. Josep Capote Martín.
4. Donar compte al Ple municipal de l’informe emès per l’interventor
accidental sobre la morositat de l’Ajuntament de Sant Celoni en el quart
trimestre de 2012.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Donar compte al Ple municipal de l’aprovació de la liquidació del pressupost
de l’Ajuntament de Sant Celoni corresponent a l’exercici de 2012.
Aprovació, si escau, de la modificació de la composició del Consell de Poble
de la Batllòria per la baixa d’una persona.
Aprovació, si escau, de les Bases per a la concessió d’ajuts per fer front al
pagament de l’Impost sobre béns immobles.
Aprovació, si escau, del Pla d’inspeccions d’activitats i obres de Sant Celoni
per al període 2013-2017.
Aprovació provisional, si escau, de la Modificació puntual del Pla de millora
urbana del polígon 2 de l’àmbit comprès entre la carretera C-35 i els
carrers Comerç, Olzinelles i Indústria.
Aprovació, si escau, del Pla per a la mobilització dels habitatges buits de
Sant Celoni i la Batllòria, i el seu Programa d’inspeccions anuals per a
2013.
Proposta d’acord per deixar sense efecte, si escau, el Pla Econòmic
Financer aprovat pel Ple municipal en data 19.07.2012.
Imposició, si escau, de la taxa pel servei de prevenció d’incendis forestals i
aprovació provisional de l’Ordenança fiscal reguladora de la mateixa.
Aprovació, si escau, dels preus públics de l’Escola bressol municipal “El
blauet” per al curs 2013-2014.
Aprovació, si escau, de les taxes de l’Escola de música i de l’Escola de
teatre per al curs 2013-2014.
Aprovació, si escau, de les taxes de l’Escola d’adults per al curs 2013-2014.
Aprovació, si escau, de la moció que presenta el grup municipal de CiU en
defensa de l’autonomia local i les competències de la Generalitat de
Catalunya en l’organització territorial i règim local.
Aprovació, si escau, de la moció que presenta el grup municipal de CiU en
defensa del model propi de comerç i de suport a la proposició de Llei
d’horaris comercials.
Aprovació, si escau, de la moció que presenta el grup municipal de la CUP
en defensa de la salut i contra l’ús d’herbicides i plaguicides agrotòxics en
els espais públics.
Aprovació, si escau, de la moció que presenta la Joventut Nacionalista de
Catalunya per posar una estelada permanent a Sant Celoni.
Aprovació, si escau, de la moció conjunta de tots els grups municipals per a
l’abolició de l’ús d’armes amb projectils de bales de goma a la Comunitat
Autònoma de Catalunya i al terme municipal de Sant Celoni i la Batllòria.

II.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL
21. Informació de les resolucions dictades per l'Alcaldia i pel regidor de
Seguretat Ciutadana en els mesos de gener i febrer de 2013.
22. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per
l'Alcaldia en els mesos de gener i febrer de 2013.
23. 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.
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Intervé la Sra.Puri Martin per mostrar el seu desacord amb relació a la
imposició d’una taxa pel servei de prevenció d’incendis forestals, sobretot –diutenint en compte la situació de crisi econòmica actual. A més, malgrat haver
fet una reunió informativa sobre aquest tema, als veïns de Boscos del
Montnegre no els ha quedat massa clar com es repercutirà aquesta taxa. Es vol
imposar una taxa del mateix import per tots els propietaris, independentment
de la superfície de parcel·la que tinguin, cosa que és injusta i incoherent.
Seguidament, intervé el Sr. Albert Serrà, en representació de la JNC i amb el
suport de l’Assemblea Nacional Catalana, per presentar una proposta de moció
perquè es col·loqui una estelada de forma permanent a l’entrada del poble de
Sant Celoni.
En els darrers temps –diu- hem vist com aquest Ple s’ha pronunciat a favor del
dret a decidir, s’ha integrat a l’Associació de Municipis per la Independència, a
instància de la pròpia Joventut Nacionalista de Catalunya, ha donat suport a la
Declaració de sobirania que s’ha aprovat darrerament en el Parlament de
Catalunya i, fins i tot, Sant Celoni s’ha declarat territori lliure i sobirà amb vots
de regidors de l’equip de govern del PSC.
Davant d’això, creiem que hi ha una aritmètica suficient en aquest ple per tirar
endavant aquesta iniciativa, que no és com les altres mocions que s’han
aprovat, mocions declaratives que potser es quedaven dins d’aquesta sala, sinó
que és una moció que implica una acció: posar a Sant Celoni la bandera que
representa la democràcia, la llibertat, la catalanitat i la humanitat.
Esperem que avui aquest Ple doni suport a la moció i s’acabin fent efectius els
acords que s’hi disposen, abans del dia 24 de juny, festa nacional dels Països
Catalans. I si es dóna el cas que l’equip de govern s’excusa amb qüestions
econòmiques, plantegem la possibilitat d’iniciar una campanya i estem
totalment disposats i oberts.
Moltes gràcies i visca Catalunya lliure.
Pren la paraula el Sr. Masferrer i diu que, arran de la intervenció de la Sra. Puri
Martin i atès que s’ha donat a entendre que no s’ha informat prou bé als
propietaris, i que creiem que no és gens adient que tothom pagui el mateix
amb independència de la superfície de parcel·la que es tingui, demanem que
l’equip de govern deixi aquest punt sobre la taula, perquè es pugui treballar
millor, es consensuï i en puguem tornar a parlar més endavant.
El Sr. alcalde comenta que, en tot cas, quan s’arribi al punt de l’ordre del dia i
si tothom hi està d’acord es pot deixar sobre la taula, però cal dir, a tall
d’informació, que és una obligació legal mantenir la franja perimetral de les
urbanitzacions. Aquest manteniment s’hauria de fer teòricament cada 2 anys,
però a criteri dels tècnics s’ha proposat de fer-ho cada 3 anys, tenint en
compte l’estat de la franja actual, el tipus de vegetació, etc. En qualsevol cas,
aquesta és una obligació legal pel que fa les urbanitzacions com a prevenció
per tal de garantir la seguretat en cas d’incendi, no es fa a criteri de
l’Ajuntament, i aquesta neteja o manteniment de la franja repercuteix en les
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urbanitzacions afectades. En aquest cas, tenint en compte que l’estiu ja
s’apropa, es va convocar fa alguns dies una reunió, amb certa celeritat, amb
diverses persones de la urbanització per explicar aquest tema.
Em sembla correcte la decisió de deixar-ho sobre la taula, donar més
informació i buscar quina és la millor manera, la més justa o la més assenyada,
d’aplicar aquesta taxa que és d’obligat compliment.
1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS PLENÀRIES
DEL DIES 30.10.2012 I 20.12.2012.
El Sr. alcalde pregunta als membres de la corporació si han de formular alguna
observació a les actes de les sessions plenàries dels dies 30.10.2012 i
20.12.2012, els esborranys de les quals s'han distribuït per correu electrònic a
tots els regidors. En no formular-se cap objecció, per unanimitat dels 17 regidors
presents, s'acorda l’aprovació de les referides actes.
2. PRESA DE POSSESSIÓ I JURAMENT O PROMESA DEL CÀRREC DE
REGIDOR MUNICIPAL DEL SR. ÓSCAR MOLES AVARIENTO PER LA
LLISTA DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU).
En data 9 de gener de 2013 el Sr. Miquel Negre Sánchez va presentar un escrit al
registre general de l’Ajuntament de Sant Celoni, renunciant a la seva condició de
regidor municipal per la llista de Convergència i Unió (CiU).
El Ple municipal, en sessió de 31 de gener de 2013, va prendre coneixement
d’aquesta renúncia.
D’acord amb l'article 182 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim
electoral general, correspon atribuir la condició de regidor/a d’aquesta corporació
a la persona que ocupava el següent lloc a la llista electoral de la candidatura
concorrent pel partit Convergència i Unió (CiU) a les eleccions locals celebrades el
22 de maig de 2011 (candidatura publicada al Butlletí oficial de la província de
Barcelona de 26 d’abril de 2011).
La Sra. Francesca López López, següent en la llista de la candidatura de CiU i a
qui corresponia ser nomenada regidora electa, va presentar per escrit la seva
renúncia ocupar el càrrec.
A requeriment de l’Ajuntament de Sant Celoni, en data 25 de febrer de 2013 la
Junta Electoral Central ha emès la corresponent credencial de regidor d'aquesta
corporació en favor del Sr. Óscar Moles Avariento, el qual ha efectuat l’oportuna
declaració d’interessos.
D’acord amb l’article 108.8 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim
electoral general, en el moment de la presa de possessió i per adquirir la plena
condició del càrrec, cal que l’electe juri o prometi acatament a la Constitució
d’acord amb la fórmula establerta al Reial Decret 707/1979. En conseqüència, el
Sr. secretari li formula la següent pregunta:

4

"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir
fidelment amb les obligacions del càrrec de regidor, amb lleialtat al
Rei, i guardar i fer guardar la Constitució, com a norma fonamental
de l'Estat, així com l'Estatut de Catalunya?".
El Sr. Moles respon que ho promet per imperatiu legal i em comprometo a
treballar lleialment –diu- per un Sant Celoni millor i per una Catalunya
independentment.
El Sr. secretari diu que, havent formulat el jurament o promesa, el regidor pren
possessió del càrrec i s’incorpora al grup municipal de CIU.
Pren la paraula el Sr. alcalde i explica que tots els grups polítics en algun
moment s’han trobat amb que un regidor deixa el càrrec per motius diversos.
En aquest cas –diu- ha estat el Sr. Miquel Negre qui ha deixat el càrrec i donem
la benvinguda a un nou regidor, l’Òscar Moles. A l’ajuntament hi ha 17 regidors
i entre tots podem col·laborar per tirar endavant projectes necessaris, sobretot
en aquests moments de més dificultat. Entre tots hem de fer pinya. Benvingut.
El Sr. Moles agraeix les paraules de l’alcalde i diu que espera que entre tots
puguem treballar per un Sant Celoni millor.
En conseqüència, el Sr. Óscar Moles Avariento pren possessió del càrrec de
regidor i s’incorpora immediatament al grup municipal de Convergència i Unió
(CiU).
3. DONAR COMPTE AL PLE MUNICIPAL DE LA DELEGACIÓ PER PART DE
L’ALCALDIA D’ATRIBUCIONS ESPECÍFIQUES EN EL REGIDOR SR. JOSEP
CAPOTE MARTÍN.
El dissabte 11 de juny de 2011 va tenir lloc el Ple de constitució de la nova
Corporació municipal, sorgida arran dels resultats de les Eleccions Municipals
de 22 de maig d’aquell any.
En data 22 d’octubre de 2012 el Sr. Jordi Arenas Vilà va presentar un escrit al
registre general, renunciant a la seva condició de regidor municipal per la llista del
Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés municipal (PSC-PM).
El Ple de la Corporació, en sessió de 30 d’octubre de 2012, va prendre
coneixement d’aquesta renúncia.
Emesa per la Junta Electoral Central la corresponent credencial de regidor
municipal i efectuada l’oportuna declaració d’interessos, el Sr. José Capote Martín
va prendre possessió del càrrec de regidor en la sessió del Ple de 20 de desembre
de 2012, incorporant-se immediatament al grup municipal del PSC-PM.
Per resolució de l’Alcaldia de 21 de desembre de 2012 es va efectuar una
delegació específica d’atribucions a favor del regidor Sr. Josep Capote Martín,
entre les quals l’àmbit de recursos humans, si bé circumscrita a la gestió i firma
dels documents d’incoació, impuls i tràmit, incloses les propostes de resolució
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necessàries per a l’execució de la referida delegació, amb exclusió de la facultat
de resoldre mitjançant actes administratius definits que afectin a tercers.
D’aquesta resolució es va donar compte al Ple municipal en la sessió de 31 de
gener de 2013.
L’experiència haguda aconsella ampliar dita delegació amb determinades
atribucions delegables, relacionades amb la gestió del personal.
Per això, en data 20 de febrer de 2013 l’Alcaldia ha dictat una nova resolució
per la qual es delega al regidor Sr. Josep Capote Martin les atribucions de
gestió de personal relacionades amb la selecció i nomenament del personal
funcionari i laboral i la subscripció de totes les actes i dels contractes laborals
corresponents, que comporta la facultat d’incoació, impuls, tràmit i resolució
definitiva dels expedients relatius a dita matèria, inclosa la resolució dels
eventuals recursos administratius que es puguin interposar contra les seves
resolucions.
D’acord amb l’article 44 del Reial Decret 2568/1986, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, el
Ple municipal PREN CONEIXEMENT de la resolució de l’Alcaldia de 20 de
febrer de 2013, per la qual es fa una delegació d’atribucions específiques al
regidor Sr. Josep Capote Martín.
4. DONAR COMPTE AL PLE MUNICIPAL DE L’INFORME EMÈS PER
L’INTERVENTOR ACCIDENTAL SOBRE LA MOROSITAT DE
L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI EN EL QUART TRIMESTRE DE 2012.
El Sr. Bueno explica que, com cada trimestre, es dóna compte al ple de la
morositat. Aquest és un tràmit que s’ha de fer per imperatiu legal, però en el
cas del nostre ajuntament es fa, a més, per un tema de transparència.
En el darrer trimestre de l’any passat es va arribar a una mitjana de 27 dies en
el termini de pagament de les factures als proveïdors, per tant estem molt per
sota del termini legalment establert. Això evidencia que s’està duent a terme
una bona gestió econòmica, que en el moment actual creiem que té un valor
afegit.
Després d’aquesta intervenció i vist que,
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, que haurà
d’incloure el número i quantia global de les obligacions pendents en les que
s’estiguin incomplint els terminis, això és, pagament a 55 dies des de la
recepció de la factura per part de l’Ajuntament de Sant Celoni fins el dia 31 de
desembre de 2010, pagament a 50 des del dia 1 de gener de 2011 fins el dia
31 de desembre de 2011 i pagament a 40 dies des del dia 1 de gener de 2012.
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El referit informe també ha d’incorporar una relació de les factures o
documents justificatius, respecte dels quals hagin transcorregut més de tres
mesos des de la seva anotació al registre de factures i no s’hagin tramitat els
corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o no s’hagi justificat
l’absència de tramitació dels mateixos.
Atès que per la Intervenció municipal s’ha elaborat l’informe corresponent al
quart trimestre de 2012.
A proposta del regidor de Serveis Generals, el Ple municipal PREN
CONEIXEMENT de l’informe emès per l’interventor accidental de l’Ajuntament
de Sant Celoni corresponent al quart trimestre de 2012, en compliment d’allò
establert a l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la
Llei 3/2004, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en
les operacions comercials.
5. DONAR COMPTE AL PLE MUNICIPAL DE L’APROVACIÓ DE LA
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI
CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2012.
Pren la paraula el Sr. Bueno i explica que hem tancat el pressupost amb
898.000 euros, que en termes de comptabilitat europea vol dir que hem tingut
una capacitat de 2.600.000 euros al llarg de l’any. Hem tancat –diu- amb un
romanent per a despeses generals de 2.515.000 euros, que un cop
descomptada la part de les despeses que calia pagar al llarg de l’any 2012, és
a dir, 1.053.000 euros, ens queda un saldo positiu d’1.462.201 euros, que
correspon al superàvit d’aquest any. Aquest resultat és molt positiu sobretot
tenint en compte la situació econòmica actual. També cal dir que la meitat
d’aquest romanent correspon a l’import de la paga extra de Nadal que no s’ha
abonat i l’altra meitat la tenim gràcies a l’eficàcia i al control de la gestió que
s’està fent des de l’Ajuntament.
Tot seguit, el Sr. alcalde manifesta que aquest és un bon resultat, també
perquè baixa el nivell d’endeutament, que havia arribat al 93,54%, per quedar
en un 79%, i aquest any –diu- ja baixarem del 75%, que és el topall que hi ha
per poder demanar préstecs.
Tal com comentava el regidor, el resultat és bo, però lamento que una part
d’aquest resultat positiu s’hagi obtingut arran de que el Govern central eliminés
la paga extra de Nadal als treballadors. Aquesta disminució d’ingressos que han
patit els treballadors i treballadores arran de la mesura imposada pel Govern de
l’Estat ha tingut la seva repercussió en l’economia de les famílies, en el
consum, etc. Creiem que és lamentable que es privi als treballadors del seu
dret a percebre les pagues corresponents.
A continuació, pren la paraula el Sr. Josep M. Garcia per dir, en nom del grup
municipal de CIU, que aquesta liquidació obre molts interrogants, sobretot
perquè contradiu una mica el que moltes vegades s’ha escoltat en aquest ple.
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L’ajuntament ha ingressat 700.000 euros més per un increment de l’IBI
desproporcionat, aprovat per aquest Ple, que surt de les butxaques dels nostres
conciutadans en un moment d’especial dificultat econòmica. Al final, però, el
que és important és que el govern, amb l’ajuda de la CUP, s’ha retallat
1.200.000 euros de despesa respecte al pressupost que es va votar en aquest
Ple. I aquest és el número que nosaltres creiem que cal explicar.
Des del nostre punt de vista –diu- tenim un resultat positiu amb 350.000 euros
que surten de les butxaques dels funcionaris i funcionàries arran de la
retallada del Govern espanyol i la resta prové de retallades de despesa que, al
nostre entendre, són gratuïtes.
Vam estar 5 mesos fent un pressupost que s’ha reduït dràsticament,
bàsicament per la intervenció del Govern. Es van prendre moltes decisions,
algunes d’elles adreçades a buscar una despesa social que afavorís a moltes
persones, però aquesta despesa no s’ha fet. Per exemple, pel que fa l’àrea de
Comunitat s’han retallat 90.000 euros en despesa assistencial, quan en aquest
Ple es va decidir que gastaríem 100.000 euros més respecte al pressupost
anterior; en Seguretat Ciutadana s’han reduït 60.000 euros; en Cultura
161.000 euros, inclosa una retallada de 30.000 euros en el pressupost de
l’Escola bressol municipal El Blauet, per tant, en el teixit cultural hi hem posat
90.000 euros menys del que vam preveure entre tots; 7.000 euros menys en
beques; 2.500 euros menys en atencions benèfiques i assistencials, etc. També
cal apuntar que s’ha produït un increment de 7.000 euros en festes, respecte
del que vam preveure, que potser han sortit de les beques, i s’han reduït
383.000 euros respecte al què es va pressupostar en l’àmbit d’Espai Públic,
quan tenim el poble ple d’esvorancs i la neteja sembla ser que comença a ser
insuficient en algunes zones.
El tema més important per nosaltres, però, és que quan estem ingressant
diners com per poder ajudar a dinamitzar l’economia del poble (estem parlant
de 890.000 euros), mentre veiem que el teixit comercial s’està destruint, que
continua augmentant la taxa d’atur, tot i que som conscients que això no és
culpa de l’alcalde sinó de la situació de crisi que vivim, dedicar-nos només a fer
cursos per poder millorar l’ocupació del poble, ens sembla insuficient.
Després de repassar-ho tot i felicitar la reducció de la despesa de l’enllumenat,
a excepció de que t’hagi tocat que sigui el teu carrer el que no tingui llum, i la
reducció dels interessos, que ha estat bàsicament perquè l’Euribor també s’ha
reduït, entenem que hi ha moltes retallades que no tenen cap sentit.
Agraïm tant al PSC com a la CUP la visualització en fets de preteses polítiques
socials, no entenem que es retalli tres vegades més del que ens ha fet la
Generalitat al pressupost de l’Ajuntament. La Generalitat ens va ingressar
150.000 euros menys d’un any per l’altre i vosaltres sou capaços de convertirho en 1.200.000 euros. S’ha arribat a un punt en què es traeixen els vostres
compromisos electorals. El pitjor de tot és que el futur no pinta millor, la
inversió i la despesa que proposem és continuar sense tirar endavant el Museu
del Bosc, sense treballar el POUM, etc, i ja veurem quina és la proposta pel
pressupost 2013.
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Les preguntes que ens fem són: De què han servit els cinc mesos de treball
entre tots, fent propostes que ajudessin a millorar la situació dels nostres
conciutadans ?; Tot això només serveix per mantenir diners a la butxaca,
perquè sembli que el poble va perfecte i després gastarem tots aquests estalvis
per poder guanyar les eleccions ?
Ara tornem a fer un pressupost de màxims en què intentem gastar tot el que
s’ingressa, evidentment incrementant taxes i impostos, perquè al final vosaltres
pugueu decidir on o en què retallareu. Per tant, nosaltres no estem d’acord en
com s’han fet aquestes retallades.
El Sr. alcalde puntualitza que aquest no és el debat de tancament del
pressupost, sinó que es dóna compte de l’aprovació de la liquidació del
pressupost de l’Ajuntament de Sant Celoni corresponent a l’exercici de 2012.
Més d’un grup –diu- tenim la consciència molt tranquil·la per haver fet una
despesa conseqüent i un estalvi per tal de poder contrarestar les retallades del
2012 i les que s’albiren pel 2013. No sabem si alguns dels ajuts que rebem
d’altres administracions tornaran a ser objecte de retallada aquest any, per
segona o tercera vegada.
Penso que es fa una utilització dels números una mica populista. L’augment de
l’IBI que es va fer per part de l’Estat no té res a veure amb aquests 700.000
euros, perquè el pressupost del 2012 es va presentar, es va aprovar i estava
quadrat. Si hi ha un superàvit és perquè s’ha produït un estalvi, s’ha fet front a
totes les demandes socials del municipi i a les retallades d’ingressos provinents
d’altres administracions. Els diners de l’IBI van fer quadrar el pressupost i el
que s’ha produït és un estalvi important, gràcies també a l’esforç que s’ha fet
des de totes les àrees de l’Ajuntament, als treballadors funcionaris i laborals, i
també a les entitats.
Cal aclarir que els diners de superàvit no es poden utilitzar per la despesa
ordinària, ni es poden guardar per l’any anterior a les eleccions, sinó que
només es poden utilitzar per eixugar deute o per fer inversions. En aquest cas,
d’entrada, la intenció de l’equip de govern és fer un seguit d’inversions
necessàries per mantenir o crear llocs de treball en empreses que ho estant
passant força malament, i que creiem que és interessant de cara a buscar
millores pel nostre municipi.
No caurem en el parany del 2011, que és el primer pressupost que es va tancar
amb dèficit, perquè quan nosaltres vàrem entrar hi havia moltes partides
esgotades, s’havia gastat despesa ordinària per inversions i hi havia tot un
batibull que va fer que es tanqués l’any amb dèficit. Per tant, intentarem pactar
un pressupost pel 2013 de cara a poder fer realitat algunes millores, així com
fer una aposta per invertir diners en temes que, malgrat que no ens pertoquin,
creiem que són necessaris pel municipi. Cal tenir present que tant l’actual
govern de la Generalitat, com els anteriors ens han deixat amb problemes
greus de dèficit en alguns àmbits, sobretot en temes d’Educació. Ja fa temps
que s’està reivindicant la construcció d’una nova escola, com també una
dignificació dels cursos de formació professional.
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Intervé el Sr. Masferrer i comenta que certament hem tingut un superàvit, però
no és cap orgull, perquè ha vingut arran dels decrets d’en Rajoy que ens han
obligat a incrementar l’IBI i a retallar una paga extra als treballadors i
treballadores de l’Ajuntament. En els darrers dies –diu- ha sortit la notícia a la
premsa del superàvit de l’Ajuntament com una gran notícia i ens sap greu
perquè en realitat això ha succeït a expenses de l’augment de l’IBI dels
ciutadans i de la retallada de la paga extra dels treballadors.
Quant a l’estabilitat pressupostària, des de la CUP no hi estem d’acord, perquè
creiem que en moments com l’actual si és necessari endeutar-se cal fer-ho.
Aquí hi ha altres partits que han votat a favor de la Llei d’estabilitat
pressupostària, però no és el nostre cas.
Cal dir a l’equip de govern que encara falta molta feina per fer quant a
l’optimització dels recursos. Fa un any, la CUP va fer una proposta que
constava de 7 punts per optimitzar els recursos, alguns dels quals ja s’han
començat a treballar i esperem que la resta també tiri endavant, però amb un
ritme més ràpid del que s’ha portat fins ara. Una d’aquestes propostes fa
referència a la concessió d’un servei que l’anterior equip de govern va aprovar
en el darrer ple de la legislatura i que ara sabem que si en lloc de fer una
concessió externa s’hagués optat per la gestió directa ara ens estalviaríem uns
80.000 euros a l’any. Per tant, tots hem d’assumir les conseqüències que ens
pertoquen.
Seguidament, pren la paraula la Sra. Montes per dir que el grup municipal
d’ICV pensa que aquest és un pressupost conservador, per intentar mantenir la
situació d’estabilitat dins el municipi i sense arriscar massa. Una dada
important –diu- és la reducció de l’endeutament de l’Ajuntament, aquest és un
indicador que penso que és bastant representatiu i sempre és bo, perquè, a
part de que hi hagi un superàvit, també hem de tenir en compte que hi ha
interessos de préstecs anteriors. També cal tenir en compte que hi ha molts
temes importants que encara estan pendents, com la nova escola Soler de
Vilardell i el sanejament de La Batllòria, per no parlar del nou Hospital que
ningú se’n recorda. Parlem, doncs, d’un pressupost conservador, mantenim les
taxes, els impostos i alhora mirem de tenir una mica de diners a la butxaca per
fer front al que pugui sorgir. Com que el nostre és un municipi sanejat, ens ho
podem permetre.
Després d’aquestes intervencions i
Vist l'expedient instruït per a l'aprovació de la liquidació del pressupost de
l'Ajuntament de Sant Celoni corresponent a l'exercici de 2012.
Atès que l’Alcaldia, per resolució de data 20 de febrer de 2013, va aprovar la
liquidació del pressupost de l'Ajuntament.
Atès que l'aprovació de la liquidació del pressupost correspon al president i,
conforme determina l'article 193.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
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de la liquidació aprovada se n’ha de donar compte al Ple en la primera sessió que
celebri.
Vist l’informe emès per l’interventor accidental sobre assoliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària.
A proposta del regidor de Serveis Generals, el Ple municipal PREN
CONEIXEMENT de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de
Sant Celoni corresponent a l'exercici de 2012 i de l’informe emès per l’interventor
accidental en data 20 de febrer de 2013 sobre l’assoliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària.
6. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ
DEL CONSELL DE POBLE DE LA BATLLÒRIA PER LA BAIXA D’UNA
PERSONA.
El Sr. Corpas pregunta a la presidenta del Consell de Poble a què es deu
aquesta baixa i afegeix que és preocupant el fet de que cada vegada queda
menys gent en el Consell. Voldríem saber –diu- quantes persones queden
actualment a la Comissió permanent i fer una mica de resum de com va tot.
La Sra. Lechuga respon que la Sra. Dolors Terradas plega per motius personals
i recentment ha entrat una altra persona a formar part del Consell. Actualment
–diu- a la Comissió permanent hi ha 10 persones, però no sempre assisteixen a
totes les sessions per diverses motius (laborals, personals, etc). De fet, tampoc
és necessària l’assistència de tots els membres a la Comissió permanent, sinó
que és en el Plenari on cal assistir, però com que vosaltres no hi veniu tampoc
us n’assabenteu.
Després d’aquestes intervencions i atès que,
El 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 preveu expressament al seu article
61.1 la possibilitat que el Ple municipal acordi la creació d’òrgans territorials de
gestió desconcentrada.
L’Ajuntament de Sant Celoni, fent ús d’aquesta facultat, va considerar adient la
creació d’un canal de participació de les persones i entitats de la Batllòria,
mitjançant la instauració d’un consell de caràcter consultiu que enriqueixi
l’activitat ciutadana i representi una via de diàleg permanent amb l’Ajuntament.
El Ple municipal, en sessió de 17 de maig de 2004, va aprovar inicialment el
Reglament Orgànic del Consell de Poble de la Batllòria, als efectes de regular la
seva constitució i funcionament. El reglament es va declarar definitivament
aprovat per resolució de l’Alcaldia de 21 de juliol de 2004 atès que en el termini
d’exposició pública de l’expedient no es va presentar cap al·legació en contra.
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L’article 8 del Reglament Orgànic del Consell de Poble de la Batllòria estableix
que els membres del Consell Plenari han de ser designats pel Ple de
l’Ajuntament de Sant Celoni, designació que ha de recaure en:
•

Les persones a títol individual, majors de 16 anys, que voluntàriament
hagin sol·licitat formar part del Consell de Poble de la Batllòria.
• Un representant de cada una de les Associacions sectorials amb seu a
la Batllòria designat pel seu màxim òrgan de govern.
• Un representant de la Junta de Compensació de la urbanització Royal
Park, designat per acord del seu màxim òrgan de govern.
• Un representant de l’Associació de veïns de la Batllòria, designat per
acord del seu màxim òrgan de govern.
• Un regidor o regidora en representació de cada un dels partits polítics
amb representació municipal, computant a aquests efectes el regidor o
regidora que sigui nomenat/da president/a. Aquests mai no suposaran
un número superior a un terç del total de membres del Consell Plenari.
El Reglament Orgànic del Consell de Poble de la Batllòria estableix en el seu
article 5 que tots els òrgans del Consell han de ser renovats i/o ratificats per
acord del Ple, amb ocasió de la renovació dels membres de la corporació local.
Tant les persones a títol individual, com els representants de les entitats i/o
associacions i els representants polítics es renovaran i/o ratificaran amb el
canvi de mandat corporatiu.
En sessió de 7 de juliol de 2011 el Ple municipal va designar, a proposta dels
respectius grups municipals, els regidors i les regidores de cada una de les
formacions polítiques que integraran el Consell Plenari:
Pel
Pel
Pel
Pel

grup
grup
grup
grup

municipal
municipal
municipal
municipal

del PSC
de CiU
de la CUP
d’ICV

Magalí Miracle Rigalós
Josefa Lechuga Garcia
Daniel Corpas Cullet
M. Carmen Montes Azcutia

Per resolució de l’Alcaldia de 22 de juliol de 2011 es va nomenar presidenta del
Consell de Poble de la Batllòria a la Sra. Josefa Lechuga Garcia, per ser la llista
política de CiU la més votada a l’àmbit territorial de la Batllòria en les darreres
Eleccions Municipals, tal i com estableix l’article 12 del reglament.
Des de la Secretaria municipal es va sol·licitar a les associacions i entitats amb
seu a la Batllòria que designessin, per acord del seu màxim òrgan de govern,
els seus representants en el Consell de Poble; alhora, es va demanar a les
persones que en formaven part a títol individual en l’anterior etapa que
manifestessin la seva voluntat de continuar o no en el consell.
Paral·lelament es va penjar un ban de l’Alcaldia en diversos punts de la
Batllòria, oferint a tots els ciutadans i ciutadanes la possibilitat d’integrar la
nova composició del Consell de Poble, amb motiu d’aquest procés de
renovació.
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A la vista de les sol·licituds rebudes, el Ple municipal en sessió de 29 de
setembre de 2011 va aprovar la nova composició del Consell Plenari del Consell
de Poble de la Batllòria, tant les persones que representen a les entitats com
aquelles que actuen a títol individual.
En sessions posteriors el Ple municipal ha aprovat les incorporacions i les
baixes de nous membres.
En data 11 de febrer de 2013 s’ha rebut a l’Ajuntament de Sant Celoni una
instància de la Sra. M. Dolors Terradas Dávila expressant la seva renúncia a
seguir formant part del Consell de Poble de la Batllòria.
En atenció a aquesta sol·licitud, a proposta de la Comissió informativa de
Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal
ACORDA:
1. Aprovar la modificació de la composició del Consell de Poble de la Batllòria
en el sentit d’acceptar la renúncia de la Sra. M. Dolors Terradas Dávila, a títol
individual.
2. Notificar aquest acord a la interessada per al seu coneixement i als oportuns
efectes, amb expressió dels recursos a què tingui dret.
7. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES BASES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS
PER FER FRONT AL PAGAMENT DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.
El Sr. alcalde explica que en el Ple d’aprovació de les ordenances, el grup
municipal de Convergència i Unió va proposar una fórmula per bonificar
l’impost de l’IBI a les famílies amb menys ingressos. Vàrem veure –diu- que hi
havia ajuntaments que havien aprovat quantitats d’entre 80 i 90 euros de
bonificació, es va posar sobre la taula tota la informació que teníem d’altres
ajuntaments i la idea és aprovar unes ajudes socials per a les persones amb
una situació econòmica més desafavorida. De la suma de les diferents
aportacions de tots els grups municipals, la proposta que es porta a Ple és
atorgar un ajut de fins el 90% de bonificació, amb un màxim de 300 euros a
les unitats familiars amb uns ingressos determinats.
A continuació, pren la paraula el Sr. Deulofeu per matisar que en el ple
d’aprovació de les ordenances fiscals, el grup de Convergència i Unió va
presentar dues al·legacions. Una d’elles era plantejar una bonificació sobre l’IBI
per a les famílies amb menys recursos econòmics, utilitzant els criteris que en
el seu moment es van fer servir per aprovar la bonificació de la taxa
d’escombraries. Com que des del punt de vista de la normativa legal no era
possible que la bonificació formés part de l’aprovació de les ordenances, vam
veure la possibilitat d’aplicar-la mitjançant una ajuda directa a les famílies. En
el seu moment això no es va contemplar i, per aquest motiu, en l’aprovació
definitiva de les ordenances nosaltres vam presentar una moció per forçar que
aquesta proposta es pogués aprovar. Es va decidir deixar la proposta sobre la
taula per discutir-ho entre tots els grups polítics i arribar a un consens per
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tancar l’acord. Aquesta feina s’ha fet i ens hem de sentir satisfets tots plegats
per haver arribat a un acord que permetrà que moltes famílies puguin gaudir
d’aquesta ajuda en moments d’especial dificultat econòmica. Aquesta
bonificació de fins a 300 euros ajudarà probablement a que moltes famílies
puguin fer front al pagament de l’IBI.
En el ple d’aprovació de les ordenances fiscals també es va presentar una altra
al·legació que va ser desestimada perquè no complia la normativa legal. Hi
estem treballant i segurament buscarem la manera de tornar-la a presentar. Es
tractava de poder establir una reducció de l’IBI, tenint en compte que en l’any
anterior l’augment que havia aprovat l’equip de govern havia estat d’un 6%, al
qual s’hi va haver d’afegir un 10% més per ordre del Govern de l’Estat. Per
tant, els ciutadans de Sant Celoni es van trobar amb un increment del 16% de
l’IBI que entenem que, en aquests moments, genera una important càrrega
econòmica per a moltes famílies. I probablement hi haurà famílies que no
compleixin els barems per obtenir una bonificació, però que també tenen
dificultats per arribar a final de mes i per fer front als pagaments.
Quan es parla de la liquidació del pressupost, analitzem ingressos i despeses,
penso que tots aquests aspectes s’han de tenir en consideració, i cal veure si
realment la pressió fiscal que s’aplica compleix amb les expectatives de servei
que la ciutadania paga amb els seus impostos.
Per tant, estem satisfets de que avui es porti a aprovació aquesta bonificació i
intentarem que en un futur es pugui incloure una bonificació per a les famílies
que no arriben als barems que s’han establert, però que també tenen dificultats
econòmiques, i tenint en compte els bons resultats econòmics de l’ajuntament,
entenem que això serà possible.
Tot seguit, la Sra. Montes comenta que la proposta de Convergència i Unió ja la
va plantejar el grup d’ICV just després que sortís el Decret Llei del desembre
de fa 2 anys. Aquest augment de l’IBI –diu- va ser un increment superlatiu fet
d’esquena a tots els consistoris i que afectava especialment als que ja havien
aprovat un augment de l’IBI, obligant-los a aplicar un nou increment durant 2
anys. Des d’un primer moment, ICV es va mostrar en contra d’aquesta forma
generalitzada d’augmentar l’ impost i, per això, es va proposar una reducció
general per a tota la població. Malauradament, no va ser possible trobar la
manera d’aplicar aquesta reducció, però de moment tenim aquestes ajudes que
aprovem avui, similars a les que s’apliquen per a la taxa d’escombraries. Això,
com a mínim, dona una mica d’ajuda a les famílies més necessitades. Per to
això, el vot d’ICV és favorable.
El Sr. Masferrer diu que la CUP celebra que aquesta proposta hagi arribat a bon
port. La part negativa de tota això –diu- és que la necessitat d’aprovar ajudes
com aquestes és un reflex d’una situació econòmica desfavorable que esperem
que no perduri massa.
També hem de tenir en compte que, a vegades, la dificultat per trobar la
manera de poder atorgar determinats ajuts és causada per la Llei d’Hisendes
Locals, una llei espanyola que depèn del Congrés dels Diputats. Per això,
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esperem que aviat en puguem tenir una de catalana, amb uns factors
progressius i redistributius.
Després d’aquestes intervencions i
Ateses les peticions efectuades en el moment d’aprovació de les Ordenances
fiscals per a 2013, en relació a la possibilitat de concedir ajudes socials a
aquelles persones que pateixin una situació econòmica més desfavorida, des
dels serveis econòmics municipals s’han elaborat unes bases d’ajudes socials
per aquest concepte, consensuades per tots els grups polítics municipals.
La voluntat és atorgar un ajut de fins el 90% de l’import del rebut (amb una
ajuda màxima de 300 €) a les unitats familiars amb ingressos inferiors als
barems que s’estableixen a les referides bases, amb la finalitat de disminuir la
càrrega fiscal a aquelles unitats familiars que, en un moment de crisi
econòmica com l’actual, es troben en una situació més desfavorida.
La voluntat és que aquestes bases s’actualitzin, si escau, anualment, en el
mateix acord de modificació de les Ordenances fiscals.
A la vista d’aquests antecedents i vist també l’informe a l’efecte emès per
l’interventor accidental.
A proposta del regidor de Serveis Generals i previ dictamen de la Comissió
informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 17 regidors presents,
el Ple municipal ACORDA:
Aprovar les bases per a la concessió d’ajuts per fer front al pagament de
l’Impost sobre béns immobles, al següent tenor:
BASES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER FER FRONT AL PAGAMENT DE
L’IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.
1. OBJECTE
Aquestes bases tenen per objecte fixar els criteris de concessió dels ajuts que
l’Ajuntament preveu atorgar a aquelles persones que pateixin una situació
econòmica més desfavorida, així com establir les actuacions i procediments
necessaris per a la concessió dels esmentats ajuts.
2. BENEFICIARIS
Podran gaudir d’aquesta subvenció els ciutadans que siguin subjectes passius
de l’Impost sobre béns immobles (IBI), constant com a contribuents al Padró
d’aquest impost, sempre que compleixen amb els requisits que es determinen
l’apartat següent.
3. REQUISITS QUE HAN DE REUNIR ELS BENEFICIARIS
1. Estar empadronat al municipi de Sant Celoni.
2. Constar al Padró de contribuents de l’impost sobre béns immobles.
3. No tributar a l’Impost sobre béns immobles per cap altre immoble que no
sigui l’habitatge destinat a ús propi i un màxim d’una plaça d’aparcament.
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4. Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament.
5. Que el conjunt dels ingressos de la unitat familiar del contribuent sigui
inferior als barems següents:
5.1 Unitat familiar d'un membre: ingressos que no sobrepassin el salari
mínim interprofessional de l’any 2013.
5.2 Unitat familiar de dos membres: ingressos que no sobrepassin 1,5
vegades el salari mínim interprofessional de l’any 2013.
5.3 Unitat familiar de més de dos membres: ingressos que no
sobrepassin 1,8 vegades el salari mínim interprofessional de l’any 2013.
S’entén per unitat familiar a afectes del compliment del requisits
establerts en aquestes bases, les persones empadronades en el mateix
habitatge.
4. SOL·LICITUDS
Els contribuents que reuneixin les condicions establertes a l’article anterior
hauran de demanar la subvenció mitjançant una sol·licitud que presentaran al
Registre general de l’Ajuntament a Sant Celoni o a la Batllòria, dins del període
comprès des del dia 1 de gener al 28 de febrer de cada exercici.
Règim transitori per a 2013: El termini de sol·licitud s’iniciarà en el moment
que les bases hagin estat aprovades i finalitzarà el dia 30 de juny de 2013.
5. CARÀCTER I VIGÈNCIA
Aquest ajut té caràcter voluntari i eventual i la seva vigència s’estén a l’exercici
en el que sigui concedit.
El beneficiari no podrà exigir l’augment o la revisió de l’ajut.
6. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS I JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA
FINALITAT
- Comunicar a l’Ajuntament qualsevol modificació de les condicions establertes
a la normativa.
- S’entén justificada la finalitat de l’ajut amb l’acreditació del pagament de
l’impost corresponent a l’exercici en que s’hagués concedit l’ajut.
7. PÈRDUA DEL DRET A REBRE L’AJUT
Serà causa de pèrdua del dret a la subvenció i, en el seu cas, de reintegrament
de l’ajut concedit:
- La modificació de les circumstàncies econòmiques del contribuent o de les
condicions establertes a la normativa.
- La situació d’impagament, a 31 de desembre de l’exercici en que s’hagi
concedit l’ajut, del rebut de l’Impost sobre béns immobles per part del
contribuent.
- Rebre qualsevol altre ajut oficial destinat a la mateixa finalitat.
8. QUANTIA DE L’AJUT
Per a l’exercici de 2013 l’ajut serà del 90% del rebut de l’Impost sobre béns
immobles, essent l’import màxim de l’ajut de 300 €.
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La dotació pressupostària per a l’exercici de 2013 és de 25.500 €. En cas que
les peticions de l’exercici superin la dotació prevista, per l’Alcaldia es tramitarà
l’expedient de modificació de crèdit per fer front a totes les sol·licituds
presentades que compleixin els requisits establerts per aquestes bases.
Per a cada exercici, l’import de l’ajut i la consignació pressupostària es
determinarà pel Ple de l’Ajuntament en la mateixa sessió d’aprovació inicial de
les Ordenances fiscals.
9. TERMINI I FORMA DE PAGAMENT
- Per als/les contribuents que tinguin domiciliat i fraccionat el pagament de
l'impost, la subvenció s'aplicarà a la primera fracció i el saldo restant de l’ajut a
la segona fracció del pagament.
- Per als/les contribuents que no tinguin domiciliat el pagament de l’impost,
l’ajut es descomptarà de l'import del rebut de l'IBI.
Règim transitori per a 2013: L’import de l’ajut es descomptarà la segona fracció
de pagament, i el saldo restant s’abonarà mitjançant ingrés en compte corrent.
Per als contribuents que no tenen domiciliat el rebut, l’ajut s’abonarà
mitjançant ingrés en compte corrent.
10. GESTIÓ I TRAMITACIÓ
Mitjançant una sol·licitud a l’Oficina d’atenció ciutadana de Sant Celoni o la
Batllòria, juntament amb la següent documentació:
- Instància segons model proporcionat per l’Ajuntament.
- DNI (fotocòpia) dels titulars del rebut de l’IBI
- Còpia del rebut de l'IBI de l'exercici anterior.
- Certificat de convivència.
- Autorització signada per tots els membres de la unitat familiar majors d’edat,
per a la consulta davant l’Agència Tributària de la Declaració de renda de totes
les persones que composen la unitat familiar.
- Quan no es disposi de la declaració de renda, l’administració sol·licitarà la
documentació acreditativa que consideri convenient per acreditar el nivell
d’ingressos de la unitat familiar.
Un cop presentada la sol·licitud i la documentació als serveis competents de
l’Ajuntament, aquests les estudiaran i podran requerir a l’interessat qualsevol
aclariment o informació en relació a la mateixa per tal de tenir una idea el més
acurada possible de la situació econòmica real del contribuent.
Un cop examinada la documentació aportada i en el seu cas la informació
suplementària demanada, els serveis competents de l’Ajuntament remetran,
abans del 30 de març, la proposta de resolució juntament amb les sol·licituds i
la documentació presentada pels contribuents, així com l’informe justificatiu, a
la Intervenció municipal per a la seva fiscalització.
L’Alcaldia, a proposta del regidor de Serveis Generals, aprovarà abans del 30
d’abril la llista definitiva dels beneficiaris de la subvenció, que serà notificada
als afectats.
11. VIGÈNCIA
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Aquesta normativa entrarà en vigor el dia de la seva aprovació per part del Ple
de l’Ajuntament, i finalitzarà la seva vigència el dia 31 de desembre de 2013,
llevat que el Ple de l’Ajuntament acordi la seva pròrroga.
8. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLA D’INSPECCIONS D’ACTIVITATS I
OBRES DE SANT CELONI, 2013-2017.
El Sr. alcalde explica que aquest punt va lligat a la derogació parcial, l’any
2009, de l’Ordenança reguladora de la intervenció integral de l’administració
municipal en les activitats i instal·lacions, que va permetre poder establir un
règim de comunicació prèvia per tot un seguit d’activitats que facilitava i
agilitzava els tràmits requerits per a l’obertura d’un negoci o activitat.
Posteriorment, l’any 2012, es va aprovar també el règim de comunicació prèvia
a determinades obres i actuacions urbanístiques per poder agilitzar els tràmits
relatius a la sol·licitud i concessió de les llicències corresponents. Tant al 2010
com al 2012 s’establia l’obligació de tenir un pla d’inspecció d’aquestes
activitats i obres subjectes a règim de comunicació prèvia.
El que es porta avui a aprovació –diu- és el Pla d’inspecció d’obres i activitats
del 2013 al 2017, per donar compliment a l’article 33.3 del Text refós de
l’Ordenança de Simplificació d’activitats i d’obres i de promoció econòmica de
Sant Celoni. S’elaborarà una memòria anual, prèvia reunió amb tots els grups
polítics, per valorar com s’ha desenvolupat el programa d’inspeccions. Aquest
programa d’inspecció inclourà totes aquelles activitats que s’han obert amb el
règim de comunicació prèvia o amb una declaració responsable; la resta
d’activitats existents, llevat d’aquelles que són competència de la Generalitat
de Catalunya, i les activitats clandestines (aquelles que no han estat
legalitzades però estan en funcionament).
Com que no és possible fer el seguiment de totes les activitats existents,
s’elaborarà un cens per saber quantes activitats tenim al municipi, ja que n’hi
ha moltes de força antigues i cal, per tant, posar la informació al dia. Aquelles
activitats que hi ha pendents, obertes des del 2009 sense intervenció
administrativa, que n’hi ha 156, són les que serien objecte de seguiment o
control. Per dur a terme aquest seguiment s’utilitzarà un programa elaborat per
la Diputació de Barcelona i es llistaran totes les activitats, puntuant-les segons
l’índex de criticitat (índex ambiental, d’aforament, etc). D’aquesta manera es
distingiran les activitats més problemàtiques, de les quals se’n prioritzarà el
seguiment, i de la resta se’n controlaria només un percentatge de forma
aleatòria.
Pel que fa les obres, es farà un seguiment de les ocupacions d’edificis
plurifamiliars i de construccions amb una alçada de sostre superior als 10
metres. Tant de les obres menors com de les “assabentades” se’n faria un
mostreig i un seguiment aleatori.
Aquest pla de control i seguiment dependrà tant dels recursos humans com
dels econòmics.
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Per tant, hem posat totes les facilitats per agilitzar qualsevol obra o activitat i
ara el que fem és el Pla de seguiment d’aquests obres i activitats. Cal
esmentar, també, que qualsevol activitat que ja estigui regulada, però que
sigui objecte de queixes, denúncies o es percebi que tècnicament no compleix
amb la normativa vigent, es revisarà malgrat que no surti en el llistat de les
activitats pendents de seguiment i control.
S’ha fet una bona feina i adquirim el compromís de fer tot un seguit
d’inspeccions que serà positiu per tots plegats.
A continuació, intervé el Sr. Deulofeu per manifestar el vot favorable de CIU,
perquè el Pla és necessari i està ben dissenyat i planificat, i afegeix que, sovint
es reben queixes dels ciutadans relatives a les traves que des de l’administració
es posen per fer determinats tràmits administratius. Per això, jo demanaria a
l’alcalde el lideratge polític de posar el sentit comú amb la burocratització dels
procediments, de les inspeccions i dels seguiments que cal fer ben fets, però
trobant el punt adequat, que tots sabem que no sempre es produeix d’aquesta
manera.
La Sra. Montes comenta que ICV dóna suport a aquest pla, però amb un sí
crític, perquè des del primer moment vàrem dir que era important establir un
percentatge d’inspeccions, sobretot pel que fa les activitats que ja estan en
funcionament. En canvi, en el punt 7 s’estableix: “Adequar la càrrega
d’inspeccions planificades a l’actual conjuntura econòmica, als escenaris
pressupostaris previstos en els propers anys i a la disponibilitat de recursos
humans i materials, que s’anirà definint anualment en els programes
d’inspecció”. Òbviament això és molt lax i no determina res. Per tant, pensem
que potser fa falta marcar un mínim, un 10% o un 15%, i després modificar-ho
d’acord amb les necessitats del municipi.
Pensem que és molt positiu apostar per la facilitat a l’hora d’obrir un negoci o
una activitat, però sense perdre de vista que hi ha d’haver un control i un
seguiment per tal d’assegurar el compliment de la normativa legal
corresponent.
Ens falta, doncs, marcar el percentatge anual sobre la totalitat d’activitats i
també elaborar un document base que marqui les pautes i els criteris per dur a
terme les inspeccions, per tal que el control no depengui únicament dels criteris
subjectius del tècnic que fa la inspecció.
El Sr. alcalde diu que estem en el bon camí i aquesta serà una eina interessant
que es podrà anar retocant i entre tots podrem valorar si s’han assolit els
objectius marcats, en base a la memòria que es redactarà anualment.
Pel que fa les activitats –diu- hi haurà les inspeccions no planificades d’aquelles
activitats que hagin estat objecte de denúncia o indici d’irregularitat, o
d’aquelles vinculades a un factor concret que es cregui convenient revisar, com
per exemple d’aquelles que fan abocaments al clavegueram públic, i aquestes
intentarem fer-les totes. Pel que fa les planificades, encara que semblin
poques, estem parlant de més de 150 activitats i, difícilment, a nivell tècnic,
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amb els recursos humans dels que disposem, es podran fer totes. Per això, és
bo valorar els indicadors d’afectació al medi ambient, seguretat, etc, i poder-los
puntuar. Si ara establim un percentatge, per exemple del 10%, potser ens en
quedaran moltes per fer de les que considerem més prioritàries per l’afectació
que poden tenir a nivell ambiental. Per tant, val més no marcar cap
percentatge, confiar amb els tècnics i si cal poder repassar posteriorment totes
les activitats que s’han pogut revisar.
Abans per obtenir una llicència d’activitats era necessari presentar un projecte
que el tècnic municipal revisava i, si calia, es feien els requeriments
corresponents per corregir les deficiències o les mancances que poguessin
existir. Ara, però, en moltes de les activitats es requereix només la presentació
d’un projecte signat per un tècnic i una declaració responsable en què es
manifesta que l’activitat compleix la normativa. Tant la Directiva de serveis
com les normatives que han sorgit relatives a l’agilització dels tràmits
administratius fan que s’atorgui l’autorització corresponent i posteriorment
l’ajuntament fa la comprovació de l’activitat, si ho creu necessari. Cal tenir en
compte, però, que no és possible fer-ho amb totes i, per això, hem de prioritzar
aquelles que ocasionen molèsties o que ens interessa revisar o fer-ne al
seguiment per algun vector mediambiental.
Estem en el bon camí d’agilitzar i de no entorpir en cap moment la voluntat
emprenedora de les persones que decideixen obrir un negoci.
Després d’aquestes intervencions i atès que,
El nou escenari normatiu que ha resultat de la transposició de la Directiva de
Serveis ha establert que en la legalització d’activitats, quan sigui possible una
intervenció administrativa posterior, cal eliminar-ne la prèvia. D’aquesta
manera, s’ha generalitzat el règim de comunicació prèvia i la llicència ha
esdevingut l’excepció, a adoptar quan una raó imperiosa d’interès públic
justifiqui un control ex ante.
L’anterior ha implicat que les activitats conegudes com a no classificades, les
de baix impacte ambiental i les recreatives i espectacles de baix aforament, ja
no quedin sotmeses a una intervenció administrativa prèvia, i que el seu
control es traslladi a una fase posterior, un cop l’activitat ja està en
funcionament.
Els ajuntaments són l’administració competent per la legalització i el control
d’aquest tipus d’activitats, que a Sant Celoni suposen aproximadament un
97,92% del total d’activitats censades.
La Llei d’economia sostenible ha introduït una modificació a la Llei de bases de
règim local, segons la qual davant d’aquesta realitat, les entitats local han
d’establir els procediments de comunicació necessaris, així com els de
verificació posterior de les activitats.
Seguint aquest camí, l’Ajuntament en acord adoptat per la Junta de Govern
Local en sessió de 24 de febrer de 2010 va donar-se per assabentat d’una
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derogació parcial tàcita de l’Ordenança reguladora de la intervenció integral de
l’administració municipal en les activitats i instal·lacions, amb efectes des de 28
de desembre de 2009. A partir d’aquest moment les activitats classificades als
annexos III I IV de l’Ordenança esmentada van quedar sotmeses al règim de
comunicació prèvia, permetent-se la seva obertura el mateix dia de la
presentació de la comunicació (excepte les activitats de restauració).
Des d’aleshores i fins el 31 de desembre de 2012 al municipi han obert 156
noves activitats mitjançant comunicacions prèvies i declaracions responsables.
En aquests casos s’ha efectuat una verificació de la documentació aportada pel
titular de l’activitat i s’han realitzat inspeccions en casos d’indicis de risc o
d’irregularitats advertides pels propis serveis tècnics municipals o per
denúncies de veïns.
L’Ordenança de simplificació d’activitats i de promoció econòmica de Sant
Celoni, que va entrar en vigor el 4 de juliol de 2010, va establir els
procediments de comunicació necessaris i va dotar l’Ajuntament d’eines i
procediments legals per portar a terme ordenadament les inspeccions.
Concretament, pel que fa al control de les activitats, la norma municipal
determina la necessitat de que el Ple aprovi un Pla d’inspeccions, on
s’identifiquin objectius i prioritats, i que l’Alcalde aprovi els programes
d’inspecció, on s’estableixin els criteris, i un calendari d’actuacions.
No obstant, el Ple en sessió de 20 de desembre de 2012 ha aprovat inicialment
una modificació de l’Ordenança municipal i un Text refós que porta per títol
“Ordenança de simplificació d’activitats i obres i de promoció econòmica de
Sant Celoni”, avui pendent de la seva entrada en vigor. Amb aquesta
modificació de l’Ordenança s’ha incorporat el règim de comunicació prèvia a
determinades obres i actuacions urbanístiques, i s’ha establert que el seu
control es farà posteriorment, mitjançant el mateix sistema que en les
activitats.
Per tal de donar compliment a aquests mandats, es proposa l’aprovació del Pla
d’inspeccions d’activitats i obres 2013-2017, que recull els objectius i prioritats
que hauran de tenir en compte els programes d’inspecció que el desenvolupin.
El Pla es proposa amb una vigència quinquennal i té per objecte definir els
objectius i prioritats d’aquestes actuacions municipals de verificació.
S’implementarà mitjançant cinc programes d’inspecció de caràcter anual i cada
final d’any s’elaborarà una memòria que permetrà avaluar el nivell d’execució
del Pla i els seus resultats.
El document s’estructura en cinc apartats. En el primer apartat s’exposen els
motius de la redacció d’aquest instrument i el seu fonament normatiu. El segon
descriu l’àmbit de Pla, és a dir, a quines activitats i obres afecta i en virtut de
quines competències intervindrà l’Ajuntament. Al tercer apartat s’estableixen
els objectius del Pla, tant els generals com els estratègics, que són diferents
per obres i per activitats. En el quart es determinen els criteris de priorització
de les actuacions inspectores, on s’explica la metodologia que es seguirà en els
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programes d’inspecció. Finalment, el darrer apartat exposa els elements de
seguiment i avaluació del present Pla.
L’article 39bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú (introduït per
la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la
seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu
exercici) estableix que les administracions públiques vetllaran pel compliment
dels requisits aplicables segons la legislació vigent i, per tant, podran
comprovar, verificar, investigar i inspeccionar els fets, els actes, elements,
activitats, estimacions i altres circumstàncies que es produeixin.
Els articles 35 i 36 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, estableixen que la
comunicació prèvia permet el reconeixement o l’exercici d’un dret o l’inici d’una
activitat des del dia de la seva presentació, i faculta l’administració pública
corresponent per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.
Aquesta facultat també s’atorga en les declaracions responsables.
L’article 84ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, introduït per la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible, disposa
que quan l’exercici d’activitats no precisi autorització habilitant i prèvia, les
entitats locals hauran d’establir i planificar els procediments de comunicació
necessàries, així com els de verificació posterior del compliment dels requisits
que es precisin per a l’exercici d’aquesta per part dels interessats.
L’article 32 del Text refós de l’Ordenança de simplificació d’activitats i d’obres i
de promoció econòmica de Sant Celoni disposa que la inspecció té per funció
vetllar pel compliment de la legalitat vigent i acreditar el compliment dels
requisits aplicables a les obres i a les activitats que es realitzen a Sant Celoni. A
aquest efecte, en exercici de la funció inspectora es poden comprovar, verificar,
investigar i inspeccionar fets, elements, activitats, accions i altres
circumstàncies que hi concorrin.
L’article 33.2 del Text refós de l’Ordenança de simplificació d’activitats i d’obres
i de promoció econòmica de Sant Celoni estableix que l’Ajuntament ha
d’establir els objectius, les prioritats, els criteris i els plans i programes
d’inspecció de les obres, activitats, establiments i instal·lacions, amb la finalitat
de garantir la seva adequació efectiva a la normativa vigent.
L’article 33.3 del Text refós de l’Ordenança de simplificació d’activitats i d’obres
i de promoció econòmica de Sant Celoni disposa que els objectius i les prioritats
de les actuacions inspectores en matèria d’obres, d'activitats, establiments i
instal·lacions han de ser aprovades pel Ple de l’Ajuntament.
L’article 33.4 del Text refós de l’Ordenança de simplificació d’activitats i d’obres
i de promoció econòmica de Sant Celoni estableix que l’Alcalde ha d’establir els
criteris d’inspecció. L’elaboració d’aquests criteris haurà d’atendre als tipus i
característiques de les activitats i l’efecte dissuasiu que es pretengui obtenir
amb l’actuació inspectora. L’aprovació dels criteris haurà de permetre establir
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les accions prioritàries a realitzar mitjançant els programes d’actuacions
inspectores. Aquests criteris s’hauran de revisar sempre que hi hagi canvis
rellevants en qualsevol dels sectors concrets de les activitats que justifiquin la
revisió dels seus continguts i, en qualsevol cas, cada cinc anys a partir de la
data de la seva aprovació.
L’article 33.5 del Text refós de l’Ordenança de simplificació d’activitats i d’obres
i de promoció econòmica de Sant Celoni disposa que l’Alcalde, en el marc del
document d’objectius i prioritats aprovat pel Ple, ha de formular els programes
d'actuacions inspectores.
Vist l’informe emès per la tècnica d’administració general obrant a l’expedient.
A proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la Comissió informativa de Serveis
Comunitaris, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal
ACORDA:
1. Aprovar el Pla d’inspeccions d’activitats i obres de Sant Celoni (2013-2017),
donant així compliment a l’article 33.3 del Text refós de l’Ordenança de
Simplificació d’activitats i d’obres i de promoció econòmica de Sant Celoni.
2. Publicar aquest acord en el web municipal i en el Butlletí oficial de la
província de Barcelona, amb l’advertència que esgota la via administrativa i s’hi
pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de
dos mesos a comptar del dia següent al de la publicació d’aquest edicte en el
Butlletí oficial de la província.
9. APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PLA DE MILLORA URBANA DEL POLÍGON 2 DE L’ÀMBIT
COMPRÈS ENTRE LA CARRETERA C-35, EL CARRER COMERÇ, EL CARRER
OLZINELLES I EL CARRER INDÚSTRIA.
El Sr. alcalde explica que a la zona de l’antiga fàbrica Forestal hi ha dos
polígons, l’1 i el 2. Es va aprovar un pla urbanístic i els veïns de la zona
corresponent al polígon 2 van considerar que no tenien els mateixos drets que
els del polígon 1(espai que abans ocupava la fàbrica Forestal) quant a sostre.
Per això, van interposar una demanda judicial i la sentència va resoldre que
s’havia de corregir aquesta diferència de sostre. Ja es va publicar l’edicte
corresponent de la Direcció general d’Urbanisme, l’any 2008, i faltava que
l’ajuntament fes la modificació puntual pertinent per passar-ho a la Generalitat
de Catalunya. Els tràmits s’han endarrerit, però, per la línia d’afectació d’ADIF,
que és de 20 metres i això feia que ens carreguéssim especialment tota la zona
d’equipament municipal, que actualment s’utilitza com a pàrquing, però més
endavant pot tenir alguna altra utilitat. S’ha aconseguit que aquest límit
d’edificació passés de 20 metres a 8 metres. Un cop resolt tot això, doncs,
l’Ajuntament va instar una sol·licitud de reducció del límit d’edificació a 8
metres, la qual ha estat concedida per resolució de 16 de gener de 2013.
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A continuació, el Sr. Masferrer diu que la CUP no pot votar a favor del punt,
sobretot pel tema de la quantitat de sostre acordada. Tal com està acordat –
diu- a la zona de la Forestal es poden construir edificis de fins a 7 plantes, que
creiem que és una alçada totalment desmesurada per un municipi com Sant
Celoni. Per tant, no podem votar a favor d’incrementar encara més el sostre
d’una part d’aquestes parcel·les, malgrat que si que estem d’acord amb la
disminució dels metres d’afectació de la línia del ferrocarril.
La Sra. Montes manifesta que ICV també hi vota en contra. Aquesta resolució
que s’ha esmentat –diu- fa justícia per unes persones que havien fet una
petició, però abans d’arribar al judici la negociació ha estat molt pobra. Que al
final s’arribi a aprovar la possibilitat de construir un edifici de planta baixa, 7
pisos i àtic a Sant Celoni, a 8 metres de la via del tren, és una completa
aberració per un poble que diu vire de cara al bosc i a la muntanya. Per tant, el
jutge ha pres una decisió justa per als propietaris, però durant la negociació
prèvia al judici s’hauria d’haver intentat acordar amb aquests propietaris algun
altre tipus de compensació per evitar arribar a aquest extrem. No sé si
finalment s’acabarà construint aquest edifici, però nosaltres estem en contra de
construir més habitatges tenint en compte l’elevat nombre d’habitatges
desocupats ja existents a Sant Celoni.
Tot seguit, el Sr. alcalde comenta que, en temes d’urbanisme, quan es parla
del què s’ha fet en els anys anteriors, s’hauria de poder visualitzar quina
situació hi havia fa anys a Sant Celoni.
La Forestal –diu- era una empresa que s’intuïa que podia representar un cert
perill pels veïns de Sant Celoni i, per això, els grups polítics van plantejar el
desmantellament de la fàbrica per treure-la del terme municipal. Es va fer un
tot un procés llarg i ferragós, es van fer diversos estudis i es van primar
diversos factors: que els veïns tinguessin tota la informació; aconseguir més
terreny del que urbanísticament pertocava com a equipament, i això es va fer a
canvi de que l’alçada de sostre fos superior, i que hi hagués una zona verda
gran. És a dir, hi va haver tot un seguit de cessions per part de la propietat que
van ser objecte de negociació. Quan es va tancar aquesta negociació, el Sr.
Jaume Martori em va dir que el més important era que l’empresa marxés de
Sant Celoni, sobretot pel perill i les molèsties que representava.
Ara mateix podem gaudir d’una zona endreçada sense molèsties i d’un
equipament que, malgrat que ara està destinat a aparcament, pot tenir
qualsevol altre ús el dia de demà. A més, es tracta d’un tema d’imperatiu legal,
perquè hi ha hagut una sentència i entenc que s’ha d’acatar i tirar endavant.
Pel que fa el tema de les alçades, hi ha moltes ciutats amb edificis de diverses
alçades que conviuen perfectament i no fan mal d’ulls. Per mi, en algunes
zones de Sant Celoni són més importants els espais comuns de convivència que
no pas el sostre que hi pugui haver.
Intervé el Sr. Deulofeu per manifestar el seu acord amb el què ha dit l’alcalde
sobre la problemàtica que generava La Forestal que, malgrat haver estat
construïda en un principi als afores del poble, el creixement del propi municipi
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va acabar englobant dins el nucli urbà, provocant molèsties als veïns i veïnes,
especialment als dels barris de l’Estació i Illes Belles.
Tots els grups polítics, en el seu moment, van buscar una solució per poder
treure aquesta indústria del centre del poble. Quan es va prendre la decisió de
desmantellar la fàbrica, governava el Sr. Castaño amb el tripartit, PSC, ERC i
ICV, nosaltres érem l’únic grup que estava a l’oposició, i tots hi vam donar
suport. És a dir, vàrem votar favorablement la modificació puntual del Pla
General.
Nosaltres no vàrem participar en la negociació, però vam donar la confiança a
l’equip de govern entenent que s’havia negociat de la millor manera possible i
buscant la solució més idònia. Hi ha una densitat alta i segurament en aquests
moments ens fa mal d’ulls i ens molesta. És cert que ara es porta a aprovació
la modificació puntual del Pla de millora, arran d’una sentència judicial que
encara incrementa més aquest sostre. Hem de reconèixer que nosaltres també
ens hi sentim especialment incòmodes per l’increment de densitat que suposa,
però no sé què passaria si no ho aprovéssim tenint en compte que hi ha una
sentència judicial al respecte.
Per tant, com que ens hi sentim incòmodes, el nostre posicionament és
l’abstenció, perquè és una imposició legal, no és el que es va aprovar en el seu
moment, però entenem que s’ha de tirar endavant. Per això, atès que només
es requereix majoria simple per aprovar-ho, amb la voluntat de que això tiri
endavant perquè és fruit d’un treball intens que es va fer anys enrere, ens
abstenim.
Pren la paraula la Sra. Montes per reiterar que si al final hi ha d’haver un bloc
de 7 pisos, més planta baixa, més àtic, és una aberració ho miris com ho miris.
El Sr. alcalde aclareix que la prioritat era treure La Forestal. Hi havia hagut
manifestacions i queixes dels veïns de les Illes Belles per aquest tema. Després
es va obrir un procés molt tècnic i la intenció política era aconseguir espais
lliures, més equipament del que hi havia i que una part de l’aprofitament es
pogués destinar a habitatge social.
Si això no s’aprova, ens podrien demanar responsabilitats i entraríem en una
dinàmica complexa en què el límit d’edificació que aprovem de la Renfe també
es posaria en qüestió.
Es va posar sobre la taula la possibilitat de comprar tot l’espai, però en aquell
moment el cost que suposava aquesta operació era molt elevat i inassumible
pel municipi. Per això, es va descartar aquesta solució i es va entrar en un
procés de negociació per treure La Forestal del municipi, que era el principal
objectiu, i entre tots ho vam aconseguir.
El Sr. Corpas diu que tal com apunta l’alcalde, s’apel·la a les condicions
econòmiques d’una possible indemnització als propietaris i no a la convivència,
perquè construir un edifici de 8 plantes, més enllà de la via, no és apostar per
un poble cohesionat. Un edifici de 8 plantes, més enllà de la via del tren, no és
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un model de cohesió i de convivència. Per tant, apel·lem a la por a una
indemnització econòmica i no pas a la convivència.
El Sr. alcalde matisa que es tractava de resoldre un problema que teníem en el
centre del poble, perquè La Forestal s’havia convertit en una indústria rodejada
de veïns i veïnes que es mereixien una millor qualitat de vida.
Després d’aquestes intervencions i atès que,
La Modificació puntual del Pla general a l’illa compresa entre la carretera C-35 i
els carrers Comerç, Olzinelles i Indústria de Sant Celoni i el Pla de millora del
mateix àmbit van ser aprovats definitivament per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 20.10.2004 i publicats al DOGC número
4271 de 30.11.2004 i número 4302 de 17.01.2005.
La Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya va dictar sentència número 291/2008 de l’11.04.2008
que estima parcialment el recurs contenciós administratiu número 399/2005
interposat per Josep Ayats Calls i altres declarant la nul·litat de l’ordenació
urbanística del polígon 2 de la Modificació puntual de la revisió del Pla general
d’ordenació a l’àmbit comprès entre la carretera C-35 i els carrers Comerç,
Olzinelles i Indústria i ordenant a l’Administració demandada, la Comissió
Territorial d’Urbanisme, que en el termini de tres mesos, a comptar des de la
fermesa de la sentència sense ulterior tramitació ordenés de nou aquell
polígon.
El dia 06.08.2008 es va publicar en el DOGC número 5189 l’edicte del director
general d’Urbanisme en què es disposa el compliment de la Sentència
recaiguda en el recurs administratiu esmentat.
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió del 16.10.2008 va
acordar, primer, donar-se per assabentada de la sentència ferma de
l’11.04.2008 dictada per la Secció Tercera de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que estima
parcialment el recurs contenciós administratiu 399/2005; segon, tenir per
anul·lat l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 20.10.2004
pel qual s’aprovava definitivament la Modificació puntual de la revisió del Pla
general d’ordenació a l’àmbit comprès entre la carretera C-35 i els carrers
Comerç, Olzinelles i Indústria; tercer, aprovar definitivament la Modificació
puntual en compliment de la sentència; i quart, indicar a l’Ajuntament de Sant
Celoni, que d’acord amb el principi de jerarquia normativa establert a l’article
13 del Text refós de la Llei d’urbanisme, caldrà modificar el Pla de millora
urbana a l’àmbit. L’acord d’aprovació definitiva i la normativa urbanística
d’aquest instrument van ser publicats al DOGC número 5310 de 03.02.2009.
Per resolució de l’Alcaldia de 26.01.2012 es va aprovar inicialment la
Modificació puntual del Pla de millora urbana del polígon 2 de l’àmbit comprès
entre la C-35 i els carrers Comerç, Olzinelles i Indústria, en els termes que
estableix la Modificació puntual del Pla general, aprovada per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 16.10.2008, formulada en
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compliment de la sentència dictada per la Secció Tercera de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
d’11.04.2008 en el recurs contenciós administratiu 399/2005 i també es va
suspendre la tramitació de projecte i l’atorgament de llicències en l’àmbit de la
modificació pel termini d’un any.
L’expedient ha estat exposat al públic durant el període d’un mes, prèvia
publicació de l’oportú anunci al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, al web
municipal, al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya número 6060 de
06.02.2012 i al diari “L’actualitat del Baix Montseny” de 10.02.2012. També es
va comunicar aquest acord als propietaris del polígon 1 i als propietaris del
polígon 2 per al seu coneixement. Tanmateix, en compliment de l’article 8.5.c)
del Text refós de la Llei d’urbanisme, s’ha donat publicitat a través del web
municipal de l’acord d’aprovació inicial i de la convocatòria d’informació pública.
A l’expedient consta certificat de Secretaria conforme no s’ha presentat en
aquest Ajuntament cap mena d’al·legació ni reclamació al respecte.
De manera simultània s’ha sol·licitat en data 01.02.2012 l'emissió d'informe per
raó de llurs competències sectorials a l’Administrador d’Infraestructures
Ferroviàries (ADIF), atès que l’ordenació que ara es proposa afecta sobretot
l'alçada de l'edifici, tot considerant la proximitat del ferrocarril a l'àmbit afectat.
En data 19.03.2012 va tenir entrada l’informe referit de l’ADIF, el qual és
favorable, sota un seguit de condicions, entre les quals es destaquen la
necessitat de sol·licitar informe al Ministeri de Foment i la referent al límit
d’edificació, que cal situar a 20 m o sol·licitar-ne la reducció.
D’acord amb l’anterior, l’Ajuntament va instar una sol·licitud de reducció del
límit d’edificació a 8 m, la qual ha estat concedida per resolució de 16.01.2013.
En data 01.06.2012 va tenir entrada l’informe del Ministeri de Fomento, també
favorable sotmès a un seguit de prescripcions.
L’arquitecte municipal ha emès informe de data 08.03.2012 indicant que, per
donar compliment a les prescripcions de les administracions consultades, es
completa la documentació i determinacions normatives de la modificació amb la
introducció de la descripció de les limitacions a la propietat derivades de la
legislació sectorial ferroviària vigent, que s’integren d’acord amb el següent:
- S’introdueixen en la normativa dues disposicions addicionals relatives a les
limitacions a la propietat derivades de l’aplicació de la legislació sectorial
vigent, respecte de la definició de les zones de domini públic, de protecció i
línia límit d’edificació i de l’afectació de la franja de servitud acústica atesa la
colindància amb el Sistema general ferroviari.
- Es completa la documentació gràfica mitjançant dos plànols on es grafien les
zones de domini públic, de protecció i línia límit d’edificació del Sistema general
ferroviari, zonificació relativa a les limitacions a la propietat inherent al mateix.
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També indica que les modificacions introduïdes en el document respecte de
l’aprovat inicialment, no constitueixen canvis substancials i, per tant, no es
requereix un nou tràmit d’informació pública.
La tècnica d’administració general ha emès informe favorable, indicant que cal
que en l’acord d’aprovació provisional de l’instrument es facin constar els
canvis incorporats arrels dels informes emesos per ADIF i el Ministeri de
Foment, per no considerar-se substancials.
A la vista dels informes que obren a l’expedient i dels següents fonaments
jurídics:
- Article 13 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme envers els principis de jerarquia normativa i
coherència del planejament urbanístic.
- Article 85 del Decret Legislatiu 1/2010 i article 117.3 del Decret 305/2006, de
18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, pel quals
correspon a l’Ajuntament l’aprovació inicial i provisional. L’aprovació definitiva
correspon a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.
- Article 73 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 i article 102.4 del Decret
305/2006, pel quals mentre duri la suspensió es poden tramitar els instruments
o atorgar les llicències fonamentats en el règim vigent que siguin compatibles
amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que,
per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació del nou
planejament, una vegada definitivament aprovat.
- D’acord amb l’article 8.5.c) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, cal donar publicitat per
mitjans telemàtics de la convocatòria d’informació pública en els procediments
de planejament i gestió urbanístics i dels acords d’aprovació que s’adoptin en
llur tramitació.
- L’article 85.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme estableix que els organismes afectats per raó
de llurs competències sectorials han d’emetre els informes corresponents en el
termini d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi un de més llarg.
- Article 112.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme, que disposa que en el cas de planejament
urbanístic derivat, s'entén que són canvis substancials els que donin lloc a un
model d'ordenació diferent respecte a l'emplaçament dins l'àmbit de les zones i
sistemes urbanístics. Les alteracions que no comporten canvis substancials
s'han de fer constar en l'acord d'aprovació.
Per tot això, a proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la Comissió informativa
de Serveis Comunitaris, per 7 vots a favor de les senyores Miracle, De la
Encarnación i Coll i dels senyors Castaño, Bueno, Tardy i Capote, 3 vots en
contra de la senyora Montes i dels senyors Corpas i Masferrer i 7 abstencions
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de les senyores Costa i Lechuga i dels senyors Deulofeu, Garcia Ramírez,
Perapoch, Garcia Sala i Moles, el Ple municipal ACORDA:
1. Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla de millora urbana,
polígon 2, a l’àmbit comprès entre la carretera C-35 i els carrers Comerç,
Olzinelles i Indústria, d’acord amb la Modificació puntual del Pla general
aprovada per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de
16.10.2008, formulada en compliment de la sentència dictada per la Secció
Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya d’11.04.2008 en el recurs contenciós administratiu 399/2005,
amb la incorporació dels següents canvis, els quals es consideren no
substancials:
PRIMER) S’introdueixen en la normativa dues disposicions addicionals:
Disposició Addicional Primera
Limitacions a la propietat inherents al Sistema ferroviari
Definició de les limitacions a la propietat del sòl inclòs en les esmentades
zones;
a. Zona de domini públic
En sòl urbà consolidat, compren el sòl ocupat per l’explanació de la línia
ferroviària i una franja de terreny de 5 metres a cada costat de la
mateixa, mesurada en horitzontal i perpendicularment a l’eix de la línia
des de les arestes exteriors de l’explanació.
b. Zona de protecció
En sòl urbà consolidat, està constituït per les franges de sòl situades a
ambdós costats de la línia ferroviària y delimitades interiorment per la
zona de domini públic i, exteriorment, per unes línees paral·leles a l’eix
de la línea que delimita aquesta i situades a 8 metres de l’aresta exterior
de l’explanació.
c. Línia límit d’edificació
La línia límit d’edificació es situa a una distància de 8 metres des de
l’aresta exterior més propera de la plataforma (situant-se aquesta, en el
seu punt més proper a la via fèrria, a 3 metres del carril exterior,
coincident amb el mur de tancament del ferrocarril) per al sòl inclòs en
els polígons 1 i 2 de l’àmbit comprès entre la carretera C-35 i els carrers
Indústria, Comerç i Olzinelles.
Disposició Addicional Segona
Limitacions derivades de la franja de servitud acústica
Els projectes d’edificació que desenvolupin les determinacions del Pla de
millora urbana hauran d’incorporar les mesures correctores necessàries per
tal de donar compliment als objectius de qualitat acústica establerts per la
legislació vigent i d’acord amb les zones de sensibilitat acústica definides pel
Mapa de capacitat acústica municipal.
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SEGON) Es completa la documentació gràfica mitjançant dos plànols el 10 i l’11
anomenats Límits zones sistema ferroviari, on es grafien les zones de domini
públic de protecció i línia límit d’edificació del Sistema general ferroviari.
2. Trametre còpia de l’expedient i d’aquesta Modificació puntual del Pla general
d’ordenació municipal, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a
la seva aprovació definitiva.
10. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLA PER A LA MOBILITZACIÓ DELS
HABITATGES BUITS DE SANT CELONI I LA BATLLÒRIA, I EL SEU
PROGRAMA D’INSPECCIONS ANUALS PER A 2013.
El Sr. alcalde explica que estem en un moment delicat pel que fa el tema de
l’habitatge per diverses raons. Per això, entre tots hem intentat tirar endavant
iniciatives per posar els habitatges buits del municipi a l’abast de la població i
aconseguir uns preus de lloguer més assequibles, tenint en compte les
necessitats socials existents.
En el Pla local d’habitatge 2012-2017 ja es parlava de posar els habitatges
buits a l’abast de la població. Cal tenir en compte que actualment hi ha 382
habitatges buits al municipi. L’any 2008 ja es va aprovar un reglament
municipal que definia què era un habitatge desocupat i també tenim la Llei de
dret a l’habitatge de la Generalitat de Catalunya que també defineix què és un
habitatge buit (que fa més de 2 anys que no està ocupat).
Aquest Pla ordena tot el que és el procediment administratiu, és a dir, tirar
endavant l’expedient, fer la investigació pertinent per detectar si es dóna la
situació anòmala que intuïm i resoldre l’expedient per tal d’acabar determinant
que l’habitatge és buit. També hi ha la possibilitat d’oferir solucions a la
persona o l’entitat propietària de l’habitatge per tal que aquesta propietat pugui
complir la funció d’habitatge social, establint garanties amb els propietaris, de
rendes, d’assegurança contra desperfectes, d’aval lloguer de la Generalitat, etc.
D’aquesta manera podem aconseguir ampliar el mercat d’habitatges de lloguer
i, fins i tot, que alguns d’aquesta habitatges es puguin cedir a l’Ajuntament per
tal d’oferir-los com a lloguer social a través de l’Oficina d’Habitatge. També hi
pot haver altres mesures, com pot ser el recàrrec del 50% sobre l’impost de
l’IBI.
La Llei d’habitatge de Catalunya diu que si un habitatge està durant més de dos
anys buit, es pot iniciar un expedient sancionador si el propietari no s’ha acollit
a cap de les mesures que l’Ajuntament ha facilitat per posar l’habitatge al
mercat de lloguer. Fins i tot la Llei del dret a l’habitatge aquesta falta la tipifica
com a infracció molt greu.
També es planteja pel 2013 fer un programa d’inspecció d’habitatges, arran de
les dades de les persones que hem sabut que han hagut d’entregar l’habitatge
en pagament a l’entitat bancària. Això significa iniciar el procés amb els 30
habitatges que ja tenim detectats. A més, com que en la majoria de casos ja
s’ha complert el termini dels 2 anys de desocupació, ja podríem plantejar als
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propietaris dels habitatges les formules que l’ajuntament proposa per tal de
que aquest habitatge pugui tenir un ús més social.
El Pla detalla l’àrea geogràfica d’actuació i la inspecció la duran a terme tres
persones de l’àrea de Territori.
Per primera vegada tindrem un pla que ens servirà d’eina per poder fer un
seguiment dels habitatges buits que tenim al municipi. També cal dir que si ens
arriba informació sobre habitatges que estan deshabitats a través d’algun veí o
veïna, de la Plataforma d’Afectats per l’Hipoteca, etc, ho tindrem en compte els
inclourem a la llista per tal de verificar si ja porten 2 anys sense estar ocupats
i, si és el cas, mirarem d’arribar a un acord amb el propietari per tal de posar
l’habitatge a la borsa de lloguer social.
Seguidament, pren la paraula el Sr. Corpas per recordar que, com sempre,
anem tard. El Reglament per determinar la condició d’habitatge desocupat –
diu- es va aprovar l’any 2008, arran d’un moció presentada pel grup municipal
de la CUP i hem hagut d’esperar 5 anys per començar a treballar en aquest
sentit. Anem tard perquè la situació pel que fa l’habitatge és la que és, perquè
la CUP ha anat denunciant reiteradament que Sant Celoni necessitava una
política d’habitatge que marqués cap a on s’havia d’anar i tot just ara ens hi
posem, quan ja hi ha molta gent que està sent desnonada. Valorem molt
positivament tota l’anàlisi que s’ha fet, el Pla és impecable, però tot són
declaracions d’intencions i ara hauríem d’estar ja actuant i no fent les anàlisis.
A partir d’aquí, a part dels 30 pisos que s’ha comentat, a nosaltres també ens
agradaria arribar als pisos buits de les immobiliàries i als pisos buits de les
persones que tenen una segona, tercera i quarta residència.
La Sra. Montes diu que el grup municipal d’ICV dóna suport al Pla, malgrat que,
tal com ha dit el Sr. Corpas, està una mica desfasat perquè han passat els anys
i la situació social ara és diferent. És a dir, potser ens trobarem amb que el
plantejament inicial no es correspon amb la situació actual en la que es trobar
l’habitatge. Per tant, potser caldrà fer mans i mànigues en determinats casos.
Pren la paraula el Sr. Garcia per preguntar a la CUP on eren quan es va estar
treballant tot el tema de l’habitatge. Està molt bé que manifesteu la vostra
preocupació –diu- però aquest tema el vam estar discutint en les reunions de
presentació del Pla d’habitatge, a les quals ningú del vostre grup hi era present.
El Sr. Masferrer respon que el Sr. Deulofeu, que va ser 4 anys alcalde, sap que
nosaltres hem treballat molt el tema de l’habitatge, el vam intentar treballar
conjuntament, vàrem fer alguns avenços però no es va materialitzar gairebé
res. Dir-nos, però, que no ens interessa i que no hem treballat el tema de
l’habitatge quan vam estar 4 anys burxant per defensar un habitatge digne i a
l’abast de tothom, ens sembla una mica desmesurat.
El Sr. Deulofeu puntualitza que dir que no es va fer gairebé res és faltar a la
realitat. Es va fer molta feina –diu- que el nostre grup portava en el seu
programa electoral. La major part de les coses que nosaltres vàrem fer no van
ser perquè vosaltres les volguéssiu fer, tot i que coincidíem tots dos grups en
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què calia tirar-les endavant, com l’Oficina d’Habitatge i molta altra feina que
ara ja està donant fruits. El coneixement dels pisos buits és una feina que es va
fer durant l’anterior legislatura. És a dir, es va fer molta feina, algunes coses
proposades per vosaltres i altres perquè nosaltres ja teníem la voluntat de
tirar-les endavant.
El Sr. Corpas apunta que l’aportació feta pel regidor Josep M. Garcia ha estat
totalment desmesurada. Cal dir que nosaltres no fem política només dins de les
institucions, sinó també al carrer on hi estem contínuament amb els agents
socials defensant l’habitatge i el fet de condicionar la no assistència a una
reunió per dir en el Ple de Sant Celoni que la CUP no està a favor de la defensa
de l’habitatge, crec que és totalment desmesurat. Per tant, agrairíem que es
mesuressin les paraules.
El Sr. alcalde comenta que cal posar en valor la feina iniciada temps enrere,
que ha tingut una continuïtat i ens ha permès tenir una eina molt important.
Comencem amb aquests 30 habitatges, però el Pla diu clarament que
l’expedient per declarar un habitatge buit es pot iniciar d’ofici, si els Serveis
municipals detecten algun habitatge buit; a instància del propietari, pels
avantatges i garanties que l’Ajuntament li ofereix en formar part d’aquest llistat
d’habitatges desocupats (lloguer segur, assegurança contra desperfectes i
reparacions, etc) i a partir de l’acció pública, de la gent que està al carrer, de la
Plataforma d’afectats per l’Hipoteca o altres associacions.
Per tant, tots plegats valorem positivament aquest Pla que ens permet
començar a treballar d’una manera ferma.
Després d’aquestes intervencions i atès que,
Per acord del Ple de 23.10.2008 es va aprovar definitivament el Reglament per
determinar la condició d'habitatges desocupats amb caràcter permanent als
efectes d'incentivar la seva incorporació al mercat de lloguer.
Sant Celoni disposa del Pla Local d’Habitatge 2012-2017 on es determinen,
entre d’altres, diferents actuacions per a la mobilització del parc d’habitatges.
El Ple de l’Ajuntament en sessions de 27.09.2012 i de 20.12.2012 va aprovar
les mocions per suspendre cautelarment la liquidació de l’Impost sobre
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana en els processos de
desnonament, pèrdua de la propietat o dacions en pagament d’habitatges quan
aquest constituís la residencia habitual i permanent de la unitat familiar.
Des de l’Àrea de Territori s’ha redactat el Pla per a la mobilització dels
habitatges buits de Sant Celoni i de la Batllòria, que té per objectiu la
mobilització dels habitatges desocupats, que elabora un pla i determina un
programa d’inspeccions anual per a 2013 per qualificar un habitatge desocupat
permanentment sense causa justificada com a habitatge buit.
El Pla Local d’Habitatge 2012-2017 dóna rellevància a la problemàtica dels
pisos desocupats, fa una anàlisi de l’habitatge buit dins del parc existent,
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proposa estratègies per a la seva mobilització i actuacions concretes com són el
Registre dels habitatges desocupats (E14a), la intermediació amb els
propietaris d’habitatges (E14c) i el foment, la incentivació i la intermediació en
el mercat de l’habitatge de lloguer (E14d, E11a).
El Pla per a la mobilització dels habitatges buits de Sant Celoni i de la Batllòria,
en base a la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge i al
Reglament municipal per determinar la condició d'habitatges desocupats amb
caràcter permanent als efectes d'incentivar la seva incorporació al mercat de
lloguer, desenvolupa el procediment per qualificar un immoble residencial com
a habitatge buit, fins a la seva inscripció, si escau, en el Registre Municipal
d’Immobles Desocupats.
El pla desenvolupa les actuacions preventives, de foment i d’assistència per a la
incorporació al mercat de lloguer d’aquests habitatges buits, esbossa un marc
de col·laboració específic amb les entitats financeres que disposin d’habitatges
buits en el municipi i, només en darrer terme, preveu la incoació d’expedients
sancionadors.
Com que la funció d’inspecció constitueix una eina fonamental per a
salvaguardar l’interès general i la funció social de l’habitatge, el pla de
mobilització, en concordança amb allò establert a l’article 42.1 de la Llei del
dret a l’habitatge incorpora també un Programa d’inspecció anual per a 2013.
Aquest programa proposa incidir en els habitatges que, fruit de l’execució de
processos judicials o extrajudicials, dacions en pagament o supòsits anàlegs,
puguin estar presumptament buits i que, inicialment, s’estima en una trentena
d’habitatges.
Vista la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, amb les
modificacions introduïdes per la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció
de l’activitat econòmica, per la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals,
financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en
establiments turístics, i per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del
Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost.
Vist l’informe obrant a l’expedient.
A proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la Comissió informativa de Serveis
Comunitaris, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal
ACORDA:
1. Aprovar el Pla per a la mobilització dels habitatges buits de Sant Celoni i de
la Batllòria i el Programa d’inspeccions anuals per a l’any 2013 que incorpora,
per evitar situacions de desocupació permanent i per mobilitzar el parc vacant
d’habitatges.
2. Publicar aquest acord al web municipal i al Butlletí oficial de la província de
Barcelona, amb l’advertència que esgota la via administrativa i s’hi pot posar
recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del
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Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a
comptar del dia següent al de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí oficial
de la província.
11. PROPOSTA D’ACORD PER DEIXAR SENSE EFECTE, SI ESCAU, EL PLA
ECONÒMIC FINANCER APROVAT PEL PLE MUNICIPAL EN DATA
19.07.2012.
Pren la paraula el Sr. Bueno per explicar que l’any passat quan es va aprovar el
pressupost veníem d’una liquidació de l’any 2011 que es va tancar amb dèficit,
el resultat pressupostari va ser -31.000 euros. Pel que fa la capacitat de
finançament de tot l’any 2011 –diu- ens van faltar 1.300.000 euros i amb
aquests paràmetres la Llei d’estabilitat pressupostària exigia l’elaboració d’un
Pla econòmic i financer a 3 anys fins deixar la capacitat a 0.
Després de la liquidació d’aquest any, gràcies sobretot a l’esforç fet per tal de
complir amb el què diu la norma i a la tasca feta per part dels Serveis
econòmics i especialment la Intervenció municipal, s’ha pogut tancar aquest
exercici amb una capacitat financera, segons els sistema europeu, de
2.600.000 euros i això vol dir que s’ha pogut deixar sense efecte la previsió
dels 3 anys en 7 mesos. Per tant, no només es deixa sense efecte, sinó que el
pressupost actual, fins que no aprovem el proper, compleix amb els paràmetres
de la Llei d’estabilitat pressupostària.
El Sr. Deulofeu apunta que, al 2011 es va generar una situació de dèficit d’uns
30.000 euros que van motivar l’elaboració d’aquest Pla econòmic i financer,
però estem parlant d’unes quantitats econòmiques mínimes. Jo crec que la
gestió econòmica feta durant l’anterior legislatura va ser correcta, va permetre
que els romanents de tresoreria es mantinguessin i de no haver estat així, ara
mateix tindríem moltes dificultats. Per tant, aprofito per fer aquesta
puntualització perquè m’ha semblat que s’havia obviat d’una manera
deliberada.
Intervé el Sr. Masferrer per manifestar el vot d’abstenció de la CUP, perquè
estem totalment en contra –diu- de la Llei d’estabilitat pressupostària que posa
els mercats per davant de les persones i això no ho podem acceptar.
La Sra. Montes manifesta el vot favorable d’ICV.
A continuació, el Sr. alcalde explica que el resultat pressupostari del 2011 era
de -31.000 euros i que la Llei d’estabilitat pressupostària ens va obligar a fer el
Pla econòmic i financer, aprovat el 19 de juliol de 2012. La liquidació de l’any
2011, però, va introduir un dèficit de finançament d’1.313.324, que és la suma
dels 31.000 euros negatius més el que s’ha amortitzat de préstecs, restades les
inversions. Per tant, si aquest any ens ha resultat 2.655.000 euros positius,
l’any 2011 va ser 1.313.000 euros negatius. Es van produir moltes inversions,
amb les que tots hi vam estar d’acord, però que tenen molt pes en el resultat
pressupostari. De tota manera, és bo que aquest Pla es pugui deixar sense
efecte.
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Després d’aquestes intervencions i vist que,
El Ple de l’Ajuntament de data 19.07.2012 va aprovar un Pla Econòmic financer
per donar compliment a allò establert a l’article 19 del Reial Decret 1463/2007,
de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la
Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’estabilitat pressupostària, en la seva
aplicació a les entitats locals.
L’article 22.2 del referit Reial Decret estableix que la verificació del seguiment
del Pla Econòmic Financer s’efectuarà per la pròpia entitat local, mitjançant
informe de la Intervenció de l’entitat local, que es posarà en coneixement del
Ple en la sessió informativa corresponent i es traslladarà a l’òrgan competent
de la Comunitat Autònoma en el termini màxim de quinze dies hàbils.
El referit article també estableix que el Ple de l’entitat local deixarà sense
efecte el Pla Econòmic Financer que assoleixi l’equilibri en fase de liquidació,
encara que no s’hagi esgotat l’horitzó temporal inicialment previst.
Dels informes emesos per la Intervenció local que figuren a l’expedient de
liquidació del pressupost de la Corporació corresponent a l’exercici de 2012 es
comprova com la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Sant Celoni
presenta una posició de superàvit pressupostari, donant així compliment a allò
establert a l’article 11.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera. L’import del superàvit és de 2.665.856
€.
Vist l’informe emès per l’interventor accidental.
A proposta del regidor de Serveis Generals i previ dictamen de la Comissió
informativa de Serveis Comunitaris, per 15 vots a favor de les senyores
Miracle, De la Encarnación, Coll, Costa, Lechuga i Montes i dels senyors
Castaño, Bueno, Tardy, Capote, Deulofeu, Garcia Ramírez, Perapoch, Garcia
Sala i Moles, i 2 abstencions dels regidors Corpas i Masferrer, el Ple municipal
ACORDA:
Deixar sense efecte el Pla Econòmic Financer aprovat pel Ple de l’Ajuntament
en data 19.07.2012, per haver assolit l’equilibri en la fase de liquidació del
pressupost de l’exercici de 2012, tal com estableix l’article 22.2 del Reial Decret
1463/2204, de 2 de novembre.

12. IMPOSICIÓ, SI ESCAU, DE LA TAXA PEL SERVEI DE PREVENCIÓ
D’INCENDIS FORESTALS I APROVACIÓ PROVISIONAL DE
L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA MATEIXA.
El Sr. alcalde diu que, tal com s’ha comentat al principi i si tots els grups hi
estan d’acord, aquest punt es deixa sobre la taula.
Pren la paraula el Sr. Deulofeu per explicar que, quan es va plantejar aquesta
taxa a la Comissió Informativa, el grup de CIU va preguntar si s’havia
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considerat alguna formula que permetés ajustar pel terreny o per
l’edificabilitat. Una de les respostes va ser que pràcticament totes les parcel·les
eren igual i en aquell moment –diu- vàrem demanar si ens podíeu fer arribar la
dimensió de les parcel·les per comprovar-ho. Ahir vaig sol·licitar una altra
vegada, per correu electrònic, si ens podíeu facilitar aquesta informació i l’he
rebut avui. Malgrat que la major part de les parcel·les tenen unes dimensions
molt similars, entre els 2000i els 2500 m2, també n’hi ha que tenen 700 m2 i
6000 m2. Per tant, caldria revisar si és adequat que la taxa sigui la mateixa per
a totes les parcel·les i veure de quina manera es pot ponderar. Per fer-nos una
idea, gairebé el 7% de les parcel·les tenen menys de 1500 m2; un 58% estan
entre 1500 i 2500 m2; un 30% entre 2500 i 3500 m2 i un 6% superen els
3500 m2. És a dir, no hi ha tanta uniformitat, sinó que hi ha una important
variabilitat que valdria la pena tenir en consideració.
Em sembla correcte deixar-ho sobre la taula per poder-ho revisar novament.
El Sr. Masferrer apunta que abans d’aplicar aquesta taxa és millor parlar amb
tots els veïns de la zona i acabar d’estipular si realment es vol posar una taxa o
establir que es pagui només quan faci falta netejar, o, en qualsevol cas, quina
és la millor manera de fer-ho. Pensem –diu- que potser és suficient fer les
actuacions de neteja de parcel·les quan sigui realment necessari fer-les i no
quan toca per calendari.
El Sr. alcalde aclareix que, per això s’ha comentat que malgrat que la llei
preveu que es faci cada 2 anys, es podria allargar fins els 3 anys. D’entrada, la
idea és que aquesta taxa es pugui pagar anualment, malgrat que la neteja de
les parcel·les es faci cada 3, perquè no sigui tan gravós per als veïns. De tota
manera, escoltarem als veïns i llavors mirarem d’articular la millor manera
d’aplicar aquesta taxa. Per tant, contactem amb els veïns i fixem també una
reunió amb tots els grups polítics per poder-ho enllestir de cara al proper ple.
Pren la paraula la Sra. Montes per matisar que aquests treballs de neteja es fan
perquè ho exigeix la Llei, però també per un tema de seguretat. Són terrenys
de propietaris particulars i si no s’estableix una taxa –diu- i es paga
aleatòriament, hi haurà molta gent que no pagarà. Es va dir que legalment
s’havia de fer cada dos anys, però tenint en compte la biologia del bosc, es
podia establir de fer-ho cada tres anys i així la taxa tampoc es veia tan
exagerada. El problema és que les parcel·les no tenen unes dimensions tan
similars i potser caldria revisar-ho, però tampoc podem esperar 6 mesos més a
portar a terme aquests treballs.
Intervé la Sra. Puri Martin per dir que ella viu a la urbanització Boscos del
Montengre des del 1977 i la primera vegada que es va fer el perímetre
contraincendis va ser durant el govern de CIU i per imposició, cobrant una
quantitat als veïns d’acord amb el coeficient de propietat aprovat per la
Generalitat de Catalunya l’any 2005. També es queixa de la manca de neteja
de les voreres i de les zones verdes de l’Ajuntament. Estic d’acord –diu- amb
que es facin les franges perimetrals, però que abans es presentin pressupostos
i es reuneixi als veïns amb el temps suficient per donar tota la informació.
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El Sr. alcalde aclareix que s’ha fet una excepció amb aquesta intervenció, atès
que el públic només pot intervenir a l’inici del ple, en el torn obert de paraula.
Hi ha lleis –diu- que han anat sortint de responsabilitat i de seguretat que s’han
de complir obligatòriament. A vegades, per molt que ho vulguem, és difícil fer
una reunió amb tots els veïns per arribar a un acord de com s’ha de cobrar una
determinada quantitat, que legalment només es pot cobrar mitjançant una
taxa. La periodicitat de neteja s’allarga fins a tres anys i per tant la taxa també
es reparteix en tres anys. Es tracta d’un tema delicat, estem parlant de
l’execució d’uns treballs d’obligat compliment i anys enrere la situació era
diferent. Actualment les lleis ens tenen més lligats, ens obliguen i intenten
ordenar i garantir la seguretat de les persones, que per mi és el més important.
En aquest cas hi ha un Pla d’evacuació de les urbanitzacions que recull quin ha
de ser el protocol a seguir en cas d’emergència. Tant de bo no hi hagi mai cap
incendi, però si succeeix segur que tothom (bombers, cossos de seguretat,
veïns) actuarà de la forma correcta i de la millor manera possible.
En qualsevol cas, els plans d’emergència són obligatoris, l’ajuntament ja fa
temps que els té aprovats i ara es tracta de garantir que la zona perimetral
estigui en òptimes condicions. Per tant, cal posar fil a l’agulla, ara tenim una
Junta de cooperació, abans era de compensació, i aquesta és l’única eina legal
que té l’ajuntament per fixar una quota i garantir que es faci aquesta feina.
El Sr. secretari diu que, estrictament parlant és una obligació dels propietaris i
si convé s’haurien d’associar, l’Ajuntament porta a terme aquests treballs de
manera subsidiària.
Seguidament, el Sr. Deulofeu diu que, en relació amb el que ha comentat la
Sra. Puri Martin de que es va imposar des de l’Alcaldia l’execució dels treballs
de neteja de les franges a Boscos del Montnegre, en aquell moment la
urbanització encara estava com una Junta de compensació, no s’havia passat a
cooperació. Per tant, va ser la Junta de Compensació, com a representant dels
propietaris, qui va engegar tot aquest procés en què l’ajuntament va participar
i col·laborar perquè es tirés endavant. En qualsevol cas –diu- calia fer la franja
perimetral per un tema de seguretat i jo em sento satisfet de que això es tirés
endavant mentre jo era l’alcalde.
El Sr. alcalde reitera que el punt es deixa sobre la taula per tornar-ho a
estudiar i si ens sembla que hi ha una certa urgència, farem una reunió amb
tots els grups polítics per avançar amb el procés. Si podem esperar al proper
any, d’aquí a uns plens tornem a portar la taxa a aprovació amb la visió
d’aquests 3 o 4 anys de validesa del manteniment de la franja perimetral.
Després d’aquestes intervencions, per unanimitat dels 17 regidors presents
s’acorda deixar aquest punt de l’ordre del dia sobre la taula.
13. APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS PREUS PÚBLICS DE L’ESCOLA
BRESSOL MUNICIPAL “EL BLAUET” PER AL CURS 2013-2014.
El Sr. alcalde proposa que es debatin conjuntament els punts 13, 14, 15, atès
que tots ells fan referència a les taxes i als preus públics de l’Escola Bressol
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municipal, de l’Escola de Música i de Teatre i de l’Escola d’Adults, pel curs
2013-2014.
Tot seguit, la Sra. de la Encarnación explica que, pel que fa l’Escola Bressol,
l’equip de govern continua apostant per oferir una escola de qualitat per als
infants, en totes les fases del procés educatiu i, per aquest motiu, tot i les
incerteses existents en relació amb el finançament que rebrem del departament
d’Ensenyament pel curs vinent, la proposta és augmentar només l’IPC en tots
els serveis i congelar el preu públic de tot el dia per incentivar l’aprofitament
màxim del servei.
Com a novetat pel curs vinent, i arran de les demandes rebudes per les famílies
i per mirar d’adaptar al màxim l’oferta a les necessitats cada vegada més
variades de les famílies, oferim un nou horari de 9 a 18 hores, i la possibilitat
d’horari només de tarda de 15 a 18 hores.
Pel que fa el finançament que rebem del departament d’Ensenyament de la
Generalitat, pel curs 2011-2012 la subvenció que s’ha rebut ha estat de 1.300
euros, abans era de 1.600 euros; del curs 2012-2013 no tenim cap
comunicació oficial relativa a la subvenció que rebrem o que hem de rebre i
només ens han dit verbalment que aquesta subvenció estaria al voltant dels
875 euros. Malgrat tot això, la nostra proposta és aplicar només l’augment
corresponent a l’IPC, menys pel servei de tot el dia, que mantindrà el preu.
Pel que fa l’Escola de Música i Teatre, també es proposa augmentar l’IPC, tot i
que en aquest cas les incerteses de finançament per part de la Generalitat són
encara més grans. No hi ha una resposta clara per part del departament i fins i
tot s’apunta la possibilitat de que la subvenció perilli. Quant al curs 2011-2012
la previsió és de 230 euros per alumne, abans era el doble, però ja ens han
comunicat que probablement no es subvencionaran tots els alumnes que hi ha i
que algun programa perdrà la subvenció. Pel que fa el curs actual, 2012-2013,
no hi ha cap previsió de la quantitat de subvenció, tot i que hem insistit en
rebre aquesta informació.
S’han agrupat i simplificat vies que s’adapten millor a les necessitats dels
alumnes i de les famílies, i que ens permet reduir costos. S’està treballant
constantment amb l’empresa per a la revisió d’ajuts i jornades, i de moment
s’ha consensuat amb l’empresa que presta el servei dos ajustos de jornada que
han suposat un estalvi de 60.000 euros. Pel curs 2013-2014, volem continuar
treballant en aquesta línia amb millores d’organització interna per tal de poder
reduir costos.
Quant a l’Escola d’Adults, en el cas de l’ensenyament inicial, anglès inicial i
funcional, i informàtica, es proposa un augment de l’IPC. En el cas de l’accés al
cicle formatiu de grau mitjà hi haurà una aportació de la Diputació de Barcelona
de 7.500 euros, i penso que cal posar en valor la tasca que estan fent els
professionals de l’Escola d’Adults, perquè aquesta ajuda només s’ha atorgat a
determinats municipis. La condició que ens ha posat la Diputació de Barcelona
és que la quota que es cobra als alumnes no sigui superior a 50 euros i aquesta
és la proposta que portem, i que suposa una disminució del preu respecte el
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curs anterior. En el cas d’accés als cicles formatius de grau superior i accés a
la universitat per a majors de 25 anys, s’estableix el criteri de que el cost que
hagi de finançar l’ajuntament sigui del 50%. Pel que fa els cursos d’anglès
(PET, UPPER i FIRST) i alemany no hi ha increment, atès que són cursos
autofinançats. També ampliem la oferta formativa amb un segon curs
d’alemany a demanda dels alumnes que ja estan cursant el primer curs i
proposem un nou curs de francès.
Intervé el Sr. Raül Garcia per explicar que el grup de Convergència i Unió ha
presentat una esmena que bàsicament proposa una congelació de les taxes, és
a dir, no aplicar aquests augments de l’IPC que varien entorn del 3 i el 3,6%, i,
per tant, deixar-ho tal com està. A aquest raonament –diu- també hi arribem
arran del tancament del pressupost de l’exercici passat, perquè vàreu exposar
que teníem un romanent, un superàvit a disposició i, tenint en compte que
l’any passat es van incrementar les taxes entre el 8% i el 10%, entenem que, a
més a més, hem anat augmentant la pressió fiscal a la ciutadania amb els
diferents impostos i taxes. És cert que al 2013 hem tingut una congelació de
les ordenances i entenem que, en aquest sentit, veient els resultats
pressupostaris i apostant per l’educació, la formació i les polítiques socials,
podem fer aquest esforç de no augmentar les taxes d’aquests tres centres.
Entenem l’angoixa que suposa la incògnita de no saber quina quantitat arribarà
del departament d’Ensenyament, però també entenem que el departament no
sàpiga si podran pagar, perquè ens hem de posar al lloc de totes les
administracions, si bé és cert que amb l’augment de l’IPC tampoc solucionarem
res. En tot cas, si tenim aquestes incerteses, volem saber què prioritzareu o
quins plans d’acció teniu, perquè d’entrada l’IPC aquí no hi juga cap paper
important. Si després hem de portar a terme altres accions, primer marquem
objectius, prioritzem, dediquem esforços i mirem si cal augmentar quotes o no,
però d’entrada justificar certs augments a causa de terceres administracions,
per molt gran que sigui la incògnita, no ens sembla prou raonable. Per tant,
proposem la congelació de les taxes.
La Sra. de la Encarnación respon que, quant a l’esmena del grup municipal de
CIU, el 25 de febrer es va fer una reunió entre tots els grups municipals, en
què també hi va assistir la coordinadora d’Educació, la directora de l’àrea i jo
mateixa, per tal de donar tota la informació necessària. A banda d’aquesta
reunió, com que es va demanar més informació, el dia 1 de març es va enviar
un correu electrònic amb documentació ampliada en què jo us deia que estava
a la vostra disposició per qualsevol informació addicional o dada que
necessitéssiu. No he rebut cap resposta en aquest sentit i aquest matí he rebut
la vostra trucada per dir-me que presentàveu aquesta esmena amb la proposta
de congelació de les taxes i de no augmentar l’IPC. Jo us pregunto com pot ser
que, després d’haver tingut gairebé un mes per valorar aquesta proposta, tot
just unes hores abans del ple ens feu arribar aquesta esmena, dient que ho heu
reflexionat després de revisar les dades del pressupost. Les dades del
pressupost, si no m’equivoco, les teniu des de l’1 de març, i el dia 4 de març
vàreu tenir una reunió amb el regidor d’Economia, per tant, fa dies que teniu
aquestes dades i per això em sobta que em digueu això unes hores abans del
ple.
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Pel que fa el contingut de l’esmena, hi ha taxes que ja queden congelades i
comentes que l’IPC no ens solucionarà res, però estem en la situació que
estem, tenim una incertesa de finançament que ens crea el departament
d’Ensenyament i això veritablement rebota a l’Ajuntament de Sant Celoni.
Penso que avui heu vingut a buscar el titular fàcil, que el grup de Convergència
i Unió ha demanat la congelació de les taxes, però davant d’aquest titular,
penso que la ciutadania quan vagi a matricular-se a alguna d’aquestes escoles
es trobarà la realitat. I la realitat que es trobarà serà que malgrat les incerteses
a l’Escola bressol només augmentem l’IPC i en horari de tot el dia mantenim el
preu. Malgrat les incerteses, a l’Escola de Música que potser perilla tota la
subvenció, nosaltres només proposem l’augment de l’IPC, perquè pensem que
la cultura no és un luxe i que tothom hi ha de tenir accés. Pel que fa l’Escola
d’Adults hi ha cursos en què el ciutadà haurà de pagar menys, com és el cas
del cicle de grau mitjà, altres cursos en què s’ha congelat el preu i alguns amb
només l’augment de l’IPC. El ciutadà es trobarà amb que, a diferència d’abans
que només es becava la matrícula, ara es podrà becar a més de la matrícula,
ajudes de llibres i de material, perquè aquesta gestió acurada que fem dels
recursos i del pressupost serveix per aquestes coses. Per tant, quan hem
aprovat per Junta de Govern social els ajuts socials, hem pogut incloure les
beques per llibres pels alumnes del PQPI, Batxillerat, pels cicles de grau mitjà,
per ampliar el projecte Xarxa, etc. Per tant, no cal patir perquè tota aquesta
gestió acurada al final reverteix en la població que més ho necessita.
Per això, critico tant la forma en què s’ha presentat com el contingut de
l’esmena.
A la proposta de pressupost que heu rebut recentment, que entenc que no
hagueu tingut temps de revisar-la, ja veureu quina gestió acurada fem del
pressupost i quines propostes fem per doblar les ajudes de socialització de
llibres i per becar als alumnes perquè puguin participar en totes les sortides
que organitzen les escoles.
El Sr. Garcia diu que no s’ha qüestionat el pressupost, sinó que s’ha presentat
una proposta de congelació de les taxes, el ple està per això –diu- i entenc que
fins al dia del ple es poden presentar esmenes. Per tant, em sobta que posis en
dubte aquest dret democràtic, estem en el ple en representació del poble i, per
tant, podem fer les propostes que vulguem.
L’any passat estàvem disposats a aprovar l’augment del 8% i 10% de les
taxes, es va mostrar una total disposició, però després una altre grup va
presentar una esmena, prèviament pactada amb vosaltres i ens vam quedar
una mica a l’estacada.
Em sap greu si aquesta esmena t’ha agafat desprevinguda, però hem participat
a les reunions, hem preguntat el que ens ha calgut i quan hem tingut la
informació i hem fet la reflexió oportuna, hem elaborat i presentat l’esmena.
Nosaltres sempre hem mostrat bona disposició a parlar, a abocar-nos i a
assumir responsabilitats i ja ho vàrem demostrar l’any passat.
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La Sra. de la Encarnación apunta que el procés ha estat el mateix que l’any
passat, és a dir, s’ha disposat de 3 o 4 setmanes per negociar tot el tema de
les taxes. L’any passat tampoc vàreu fer cap proposta –diu- ni vàreu telefonar
per res i el dia del ple, evidentment, us vàreu trobar amb que nosaltres ja
havíem negociat una proposta amb altres grups.
Un mes abans del ple donem tota la informació i obrim un període de reflexió
amb la voluntat de dialogar d’una manera transparent, per arribar a un acord o
no, però en tot cas donem tota la informació i ens posem a la vostra disposició
per parlar-ne. Per tant, estem parlant de diferents maneres de treballar.
També cal esmentar que l’any 2009 hi havia un superàvit de 496.000 i
vosaltres el dia 4 de maig de 2010 vàreu presentar una proposta al ple per
augmentar les taxes de l’Escola de música prenent com a referència l’IPC.
Intervé novament el Sr. Garcia i diu que la situació del 2009 era molt diferent a
la que tenim aquest any. Hem fet una proposta i hem tingut el detall de
telefonar a tots els grups abans del ple per exposar-la, per molt tard que et
sembli, perquè tenim tot el dret de fer-ho.
A continuació, pren la paraula la Sra. Montes per comentar que el seu grup ha
rebut l’esmena aquesta tarda.
Aquestes taxes reconeixen un increment per a les persones de fora de Sant
Celoni, fet que em sembla positiu, perquè ja es va demanar per part d’ICV en
la darrera aprovació de les taxes i perquè es tracta d’escoles municipals
sufragades pels celonins i celonines. Per aquest darrer motiu, creiem que els
celonins han de tenir una certa deferència i això queda reflectit en les
propostes per a totes les escoles.
Jo penso que l’augment de l’IPC, tenint en compte la situació en què es troben
aquestes escoles per la manca de finançament, més que un increment de taxes
és una realitat. A més, hi ha cursos que estan autofinançats, que és un molt
bon servei que s’ofereix al poble, i els altres estan en bona part subvencionats,
tant a l’Escola d’Adults com a l’Escola de Música i Teatre.
Pren la paraula el Sr. Corpas per dir que els grup de la CUP va assistir a la
reunió de taxes que es va convocar a la Rectoria Vella amb la directora i la
tècnica coordinadora de l’àrea de Cultura, en què es van proposar unes
esmenes que han estat recollides. En aquest sentit –diu- pel que fa l’Escola
bressol, dins de la peculiaritat educativa que hi ha a Sant Celoni en què l’escola
concertada privada té molt pes, vèiem que l’escola bressol pública no era tan
competitiva en els serveis de tot el dia, però si en l’horari de matins, fet que es
notava amb les inscripcions. Per tant, teníem aquest neguit de poder fer que
l’escola pública fos igual de competitiva que la resta d’escoles bressol de Sant
Celoni i això es reflecteix en el no increment de la taxa en el servei de tot el dia
i, per tant, agraïm que aquesta proposta hagi estat acceptada.
Quant a les taxes de l’Escola de Música i Teatre, trobem que no és cap bestiesa
l’augment de l’IPC.
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Pel que fa l’Escola d’Adults, en la mateixa reunió també es van fer un seguit
d’esmenes, que es van recollir i s’han inclòs a la proposta. Es va dir que quant
als cursos d’anglès (First i Upper), alemany (inicial i funcional) i francès hi
havia un benefici si es feia la comparativa d’ingressos i despeses, per això vam
creure que no era convenient incrementar el preu d’aquests cursos, ni tan sols
l’IPC, perquè ja hi havia un marge positiu.
En aquest sentit, volem manifestar el nostre vot negatiu a l’esmena presentada
per CIU, entre d’altres coses perquè la resposta de l’equip de govern en
acceptar les nostres propostes en les darreres setmanes ha estat positiva.
També cal esmentar que l’augment del 3,6% d’IPC en alguns casos representa
de 2 a 5 euros i, evidentment, que no ens farà sufragar la manca d’inversions,
però tampoc és un disbarat aplicar-lo.
Pel que fa la vostra esmena, voldria comentar que em sembla que és frivolitzar
una mica el fet de que deixem de rebre ajudes d’un govern de Convergència i
Unió a la Generalitat i vosaltres dieu que tot i no rebre les ajudes cal mantenir
els preus. Em sembla demagog el fet de dir que estem collant a la població
amb aquest augment de l’IPC, quan en realitat no estem parlant d’un augment
remarcable. Nosaltres, per tant, no acceptem l’esmena i aprovem la proposta
de taxes.
El Sr. alcalde explica que, any rere any, s’intenta mantenir uns nivells de
qualitat en l’educació, que per a nosaltres és fonamental i prioritària, i fer front
a tot un seguit de manca d’ingressos que s’estan produint. No només tenim
certes incògnites de finançament per aquest any i pel vinent, sinó que també
hem deixat de rebre ajudes, com en el cas del Pla Educatiu d’Entorn que fa una
funció de cohesió i que l’ajuntament no vol deixar de prestar de cap manera.
Per tant, creiem que fer aquests petits augments per mantenir aquests serveis i
la qualitat dels mateixos és bàsic per nosaltres. Per això, creiem que aquesta
és una bona proposta, que s’ha treballat durant molt de temps, s’han fet
esmenes i s’ha consensuat amb els altres grups polítics.
El Sr. secretari aclareix que primer cal votar l’esmena, si s’aprova quedaria
modificada la proposta i si no prospera, la proposta s’ha de votar tal com està
redactada.
El Sr. secretari diu que, per tant cal votar la proposta tal com està redactada
inicialment i si es creu convenient es pot emetre un vot per les tres propostes.
Seguidament, el Sr. Corpas comenta que es produeix un augment de l’IPC a
l’Escola de Música per la gent que resideix a Sant Celoni, però s’aplica un 10%
als foranis i potser seria més lògic aplicar el mateix tant per cent d’augment si
venim ja d’una diferència de l’any passat.
El Sr. alcalde manifesta que si es tracta d’un error tècnic, en el període
d’exposició pública el podem solventar.
El Sr secretari aclareix que els preus públics no tenen exposició pública però les
taxes si.
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Intervé el Sr. Deulofeu i diu que, hi ha una molt bona feina tècnica al darrera,
tant pel que fa les taxes en la seva organització, com en els horaris, etc, i tant
a l’Escola d’Adults, amb les diferents tipologies de formació, com a l’Escola de
música i l’Escola bressol. Per tant –diu- cal felicitar la tasca feta i nosaltres
compartim gran part del que s’ha plantejat, tot i que sempre hi pot haver
alguna matisació.
Pel que fa el tema que s’ha comentat dels foranis, aquelles persones que no
viuen a Sant Celoni, nosaltres no compartim al 100% el que s’ha dit, perquè hi
ha persones que viuen en municipis petits, com per exemple Montseny,
Campins, Fogars de Montclús o Gualba, que difícilment poden tenir una escola
d’adults o de música i, per tant, és normal que es dirigeixin a la població més
propera que per les seves característiques socioeconòmiques té la possibilitat
d’oferir i mantenir aquests serveis. A vegades, aquests municipis més petits
amb molt poca activitat econòmica, difícilment arriben a tancar els seus
pressupostos i a poder tirar endavant. Per això, crec que, des de la visió de
capitalitat del Baix Montseny, a vegades toca assumir alguna despesa
addicional en aquest sentit. Això no vol dir que el preu, en aquests casos, hagi
de ser exactament el mateix i accepto que hi hagi una certa diferència, però
hem de ser capaços de matisar-la molt adequadament en funció de la tipologia
de l’activitat formativa del que parlem. No és el mateix parlar de l’Escola de
Música que de l’Escola d’Adults i dels diferents cursos que s’hi ofereixen. Per
tant, en el cas de la persones forànies, creiem que caldria matisar una mica
aquesta de situació.
Hi ha un increment de l’IPC, que en algun cas és l’increment del 2010, d’un
3%, i en altres és del 3,6%, que segurament no és un fet transcendent, però
crida l’atenció que hi hagi aquesta diferència entre una escola i l’altra.
Per nosaltres, el motiu de plantejar aquesta esmena, tal com ha explicat en
Raül, arrenca d’un increment important, fruit d’una situació difícil i complexa
que nosaltres ens replantegem en el moment que veiem una liquidació del
pressupost molt favorable, que entenem que en aquests moments, l’any vinent
es pot modificar, permet, una congelació de les taxes, atès l’increment
important de l’any passat, en alguns casos superiors al 25%. En el cas de
l’Escola bressol, per exemple, es va produir un increment al servei de matí de
gairebé el 23%, al que se li ha de sumar el 3,6% d’aquest any i a l’Escola
d’Adults en alguns cursos es va rebaixar l’aportació de l’ajuntament, fet que va
significar un increment del cost pels alumnes. Per tant, l’any passat hi va haver
una pressió important perquè es veia que hi hauria dificultats per poder
mantenir els serveis, però nosaltres entenem que la situació ha canviat i fruit
d’aquest canvi ens sembla que la congelació podia ser una bona opció. De fet,
la suma de l’increment l’any passat amb el que es proposa per aquest any
supera en la majoria de casos el 10% d’augment.
Entenem que també hi ha una certa coherència amb l’opció de congelació de
les ordenances que es va prendre en el seu moment. Per tant, l’equip de
govern quan va aprovar a finals d’any els impostos i les taxes ja va optar per
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aquesta opció. Per això ens va semblar que es podia reprendre aquest
plantejament en el cas de les taxes de l’Escola de Música, d’Adults i bressol.
En qualsevol cas, nosaltres seguirem defensant la postura que hem plantejat
perquè ens sembla que és correcta, coherent i es correspon amb alguna de les
actuacions que ha tingut el propi equip de govern. Per tant, el nostre vot és
negatiu.
El Sr. alcalde apunta que la intenció de l’equip de govern és congelar la majoria
de taxes i impostos, però en el cas de les taxes educatives en algun cas s’aplica
l’augment de l’IPC, en altres s’abaixa el preu i en altres es congela. No obstant,
fem l’esforç per oferir més beques, més ajuts socials, és a dir, fem un esforç de
redistribució i hi hem d’anar insistint perquè la situació és molt més crua del
quer era l’any passat o fa 2 o 3 anys. Per tant, la nostra proposta és aquesta,
redistribuir de manera que ningú es pugui quedar sense accedir a aquests
serveis per manca de recursos.
La Sra. Montes explica que, l’any passat amb la taxa ja s’entregava un full
informatiu en què es deia que no se sabia si la taxa seria fixa atesa la situació
problemàtica que ja hi havia, però aquest any em sembla que ja no s’ha fet. Si
a final d’any ens diuen que no hi ha subvenció per l’Escola de música, no sé
què farà el poble. S’ha apujat l’IBI el 16% a tothom i això permet certs
beneficis a aquestes escoles, per tant, em sembla que aplicar un augment de
l’IPC del 3,6% no és cap barbaritat.
Després d’aquestes intervencions i atès que,
A partir del proper mes de setembre s’iniciarà un nou curs de l’escola bressol
municipal “El blauet”.
L’Àrea de Cultura ha fet l’anàlisi dels preus públics de l’escola bressol municipal
“El blauet” per al curs 2013–2014.
Els criteris aplicats en la proposta de preus públics han estat:
1. Proposar algun ajust en els serveis que oferirà l’escola bressol per al:
a. nou servei de tarda, en horari de 15 a 18 h
b. servei de tot el dia, en horari de 15 a 18 h
c. suprimir el preu del servei de permanència de 17 a 18 h perquè s’integra
en el servei fix de l’escola
2. Actualitzar els imports dels preus públics per al curs 2013–2014, d’acord
amb els següents criteris:
PROPOSTA CURS 2013 - 2014
SANT CELONI
CRITERI
SERVEIS FIXES
Servei de tot el dia (5 hores),
de 9 a 12 h i de 15 a 17 h

No increment
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FORANIS

CRITERI SERVEIS
ESPORÀDICS
Increment d’un 20%
respecte les famílies

Servei de tot el dia (6 hores)
de 9 a 12 h i de 15 a 18 h
Servei tarda, de 15 a 18 h
Servei tarda, de 15 a 17 h

de Sant Celoni

Increment proporcional d’una hora
Nou servei
Nou servei

Servei matí, de 9 a 12 h
Servei permanència:
de 8 h a 9 h
de 12 h a 13 h
de 17 a 18 h
hora extra
Servei menjador, de 12 a 15 h (inclou
dormitori)

Increment IPC

Increment IPC

Servei menjador, de 12 a 13 h (sense
dormir)
Migdia nadons etapa de lactància, de 12 h
a 15 h
Berenar amb triturat de fruita
Berenar amb menú de grans

3. Es proposen tres mesures socials per a les famílies de Sant Celoni:

Condició de l’usuari

Bonificació

Renda familiar. Llindar
econòmic màxim

Acreditació

Família nombrosa
De 2 ò 3 fills
De 4 o més fills

15%

50.000 € anuals
60.000 € anuals

Carnet de família
nombrosa

Família monoparental de categoria especial
Les famílies de 2 o més fills/filles
Les famílies en les quals o bé la
persona progenitora o bé un
fill/filla sigui persona
discapacitada o estigui
incapacitada per treballar

15%

37.500 € anuals

10%

50.000 € anuals

Carnet de família
monoparental

Segon germà matriculat
Segon germà matriculat a l’escola

L’Àrea de Cultura ha emès informe realitzant una previsió de preus públics
d’acord amb les despeses previstes i les demandes detectades i tenint en
compte la recomanació del Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya que tendeix al finançament a terços del servei d’Escola bressol
municipal.
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D’acord amb els articles 41 a 47 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’Ordenança
fiscal número 6 reguladora dels preus públics,
A proposta de la regidora de Cultura i Educació 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 7 vots en contra de les senyores Costa i Lechuga i
dels senyors Deulofeu, Garcia Ramírez, Perapoch, Garcia Sala i Moles, el Ple
municipal ACORDA:
1. Aprovar els preus públics de l’escola bressol municipal “El blauet” per al curs
2013–2014:
CURS 2012-2013
SANT CELONI
Serveis
fixes
Servei matí i tarda de 9
a 12 h i de 15 a 17 h
Servei matí i tarda de 9
a 12 h i de 15 a 18 h
Servei matí
de 9 a 12 h
Servei tarda
de 15 a 17 h
Servei tarda
de 15 a 18 h

Serveis
esporàdics

172,80 €

CURS 2013-2014

FORANIS
Serveis
fixes

SANT CELONI

Serveis
esporàdics

207,36 €
No existia

146,00 €

No existia

175,20 €

No existia

12,88 €

No existia

No existia
15,00 €

No existia

Serveis
fixes

FORANIS

Serveis
esporàdics

Serveis
fixes

172,80 €

207,36 €

207,36 €

248,83 €

Serveis
esporàdics

151,26 €

20,28 €

181,51 €

24,33 €

110,98 €

13,34 €

133,18 €

16,00 €

151,26 €

20,28 €

181,51 €

24,33 €

Servei permanència:
de 8 a 9 h

38,88 €

6,70 €

46,66 €

8,04 €

40,28 €

6,94 €

48,34 €

8,32 €

de 12 a 13 h

38,88 €

6,70 €

46,66 €

8,04 €

40,28 €

6,94 €

48,34 €

8,32 €

de 17 a 18 h

38,88 €

6,70 €

46,66 €

8,04 €

40,28 €

6,94 €

48,34 €

8,32 €

Hora extra

38,88 €

6,70 €

46,66 €

8,04 €

40,28 €

6,94 €

48,34 €

8,32 €

133,90 €

9,27 €

160,68 €

11,12 €

138,72 €

9,60 €

166,46 €

11,52 €

103,00 €

9,27 €

123,60 €

11,12 €

106,71 €

9,27 €

128,05 €

11,12 €

64,38 €

8,24 €

77,26 €

9,89 €

66,69 €

8,54 €

80,03 €

10,24 €

12,88 €

3,09 €

15,46 €

3,71 €

13,34 €

3,20 €

16,01 €

3,84 €

15,97 €

3,09 €

19,16 €

3,71 €

16,54 €

3,20 €

19,85 €

3,84 €

Servei menjador de 12 a
15 h (inclou dormitori)
Servei menjador de 12 a
13 h (sense dormir)
Migdia nadons etapa de
lactància de 12 a 15 h
Berenar amb triturat de
fruita
Berenar amb menú de
grans

Es cobren a les famílies les 11 mensualitats corresponents als 11 mesos de
servei i una matrícula que correspon a una mensualitat dels serveis fixes
matriculats.
2. Aprovar les bonificacions per a les famílies de Sant Celoni que s’indiquen a
continuació:

Condició de l’usuari

Bonificació
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Renda familiar. Llindar
econòmic màxim

Acreditació

Família nombrosa
De 2 ò 3 fills
De 4 o més fills

50.000 € anuals

15%

60.000 € anuals

Carnet de família
nombrosa

Família monoparental de categoria especial
Les famílies de 2 o més fills/filles
Les famílies en les quals o bé la
persona progenitora o bé un
fill/filla sigui persona
discapacitada o estigui
incapacitada per treballar

15%

37.500 € anuals

10%

50.000 € anuals

Carnet de família
monoparental

Segon germà matriculat
Segon germà matriculat a l’escola

3. Facultar el Sr. alcalde, tant àmpliament com en Dret sigui necessari, per a
l’efectivitat i execució d’aquest acord.
14. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES TAXES DE L’ESCOLA DE MÚSICA I
DE L’ESCOLA DE TEATRE PER AL CURS 2013-2014.
A partir del proper mes de setembre s’iniciarà un nou curs del Centre municipal
d’expressió (Escola de música i Escola de teatre).
L’Àrea de Cultura ha fet l’anàlisi de les taxes del Centre municipal d’expressió –
Escola de música i Escola de teatre, per al curs 2013–2014.
Els criteris aplicats en la proposta de taxes han estat:
1. Simplificar i agrupar taxes i vies per adaptar-les a les necessitats dels
usuaris i les seves famílies. S’han tret les vies que especificaven el nom de
l’assignatura (cançó, moviment, optatives, cor i conjunt) i s’ha especificat
únicament el número d’assignatures de cada via.
2. Actualitzar els imports de les taxes d’acord amb l’índex d’increment de preus
publicats, IPC català de desembre de 2010 del 3,6%, per al curs 2013–2014.

ESCOLA DE
MÚSICA I
DINAMITZACI
Ó MUSICAL

PROPOSTA CURS 2013 - 2014
SANT CELONI

FORANIS

Increment IPC

Increment d’un 50%
respecte els alumnes de
Sant Celoni

Sensorial, Inicial i Roda
Bàsic
Jove/Adult 14-18
Jove/Adult 19-25
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Jove/Adult + de 25

ESCOLA DE TEATRE
I DINAMITZACIÓ
ESCÈNICA

Aula taller Escola de música
Sensorial

Inicial
Bàsic / Jove

Increment IPC

Adult

Increment d’un 50%
respecte els alumnes de
Sant Celoni

Aula taller Escola de teatre

3. Es proposen tres mesures socials per a les famílies de Sant Celoni:

Condició de l’usuari

Bonificació

Renda familiar. Llindar
econòmic màxim

Acreditació

Família nombrosa
De 2 ò 3 fills
De 4 o més fills

15%

50.000 € anuals
60.000 € anuals

Carnet de família
nombrosa

Família monoparental de categoria especial
Les famílies de 2 o més fills/filles
Les famílies en les quals o bé la
persona progenitora o bé un
fill/filla sigui persona
discapacitada o estigui
incapacitada per treballar

15%

37.500 € anuals

Carnet de família
monoparental

Segon familiar matriculat fins al primer grau de consanguinitat
Fins al primer grau de
consanguinitat (s’aplicarà el
criteri de menys a més edat)

10%

50.000 € anuals

L’Àrea de Cultura ha emès informe realitzant una previsió de taxes d’acord amb
les despeses previstes i les demandes detectades.
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’article 24.2 de la Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en el
sentit que l’import estimat de la taxa per la prestació d’un servei o la realització
d’una activitat no pot excedir, en el seu conjunt, del cost real o previsible del
servei o activitat de que es tracti, i vist l’informe emès per l’interventor
accidental.
A proposta de la regidora de Cultura i Educació i previ dictamen de la Comissió
informativa de Serveis Comunitaris, per 10 vots a favor de les senyores
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Miracle, De la Encarnación, Coll i Montes i dels senyors Castaño, Bueno, Tardy,
Capote, Corpas i Masferrer, i 7 vots en contra de les senyores Costa i Lechuga i
dels senyors Deulofeu, Garcia Ramírez, Perapoch, Garcia Sala i Moles, el Ple
municipal ACORDA:
1. Modificar el quadre de tarifes de l'Ordenança fiscal número 24, reguladora
de la taxa per la prestació dels serveis i la realització d'activitats
d'ensenyament al Centre municipal d'expressió de Sant Celoni, amb vigència a
partir de la data de la seva aprovació definitiva, al següent tenor:
TAXES 2013-2014
PROGRAMES

Vies

EM - Quota matrícula: Una mensualitat

SENSORIAL
INICIAL / RODA
RODA

via
via
via
via
via
via
via
via
via
via

1 assignatura
1 assignatura
1 assignatura + roda instrument
Instrument + 2 assignatures
Instrument + 1 assignatura
2 assignatures
1 assignatura
Prova accés: Instrument + 2 assignatures
Instrument sol (Ampliació i Jove/Adult)
2n Instrument (Ampliació i Jove/Adult)

BÀSIC
AMPLIACIÓ
JOVE/ADULT
PROGRAMES

JOVE/ADULT
a partir de
19 anys

JOVE/ADULT
a partir de
26 anys
AULA TALLER
PROGRAMES
SENSORIAL
INICIAL/BÀSIC/JOVE
BÀSIC/JOVE

1
1
1
1
2
3
4
5
6
7

Vies

EM - Quota matrícula: Una mensualitat

via
via
via
via
via
via
via
via
via
via
via
via
via
via
via

Instrument + 2 assignatures
Instrument + 1 assignatura
2 assignatures
1 assignatura
Prova accés: Instrument + 2 assignatures
Instrument sol
2n Instrument
Instrument + 2 assignatures
Instrument + 1 assignatura
2 assignatures
1 assignatura
Prova accés: Instrument + 2 assignatures
Instrument sol
2n Instrument
Aula taller de música

1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1

Vies

ET - Quota matrícula: Una mensualitat

via 1

1 assignatura
(Si també està matriculat/da
1 assignatura
(Si també està matriculat/da
2 assignatures
(Si també està matriculat/da
2 assignatures
(Si també està matriculat/da
Aula taller de teatre
(Si també està matriculat/da

via 1
via 1
via 1

ADULT
AULA TALLER

via 1

a l'EM)
a l'EM)
a l'EM)
a l'EM)
a l'EM)

Sant Celoni

Foranis

18,17
19,99
40,00
79,98
66,67
40,00
19,99
93,31
49,98
32,15

27,26
29,99
60,00
119,97
100,00
60,00
29,99
139,97
74,96
48,22

Sant Celoni

Foranis

86,66
73,32
40,00
19,99
101,10
62,37
40,11
95,07
86,36
45,82
30,55
110,92
81,46
52,39
19,07

129,99
109,98
60,00
29,99
151,65
93,55
60,17
142,61
129,54
68,73
45,83
166,39
122,19
78,59
28,61

Sant Celoni

Foranis

18,17
15,44
19,99
17,00
23,71
20,15
35,57
30,23
19,07
11,44

27,26
23,15
29,99
25,49
35,57
30,23
53,35
45,35
28,61
17,16

2. Aprovar les següents mesures socials per les famílies de Sant Celoni:

Condició de l’usuari

Bonificació
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Renda familiar. Llindar
econòmic màxim

Acreditació

Família nombrosa
De 2 ò 3 fills
De 4 o més fills

15%

50.000 € anuals
60.000 € anuals

Carnet de
família
nombrosa

Família monoparental de categoria especial
Les famílies de 2 o més fills/filles
Les famílies en les quals o bé la
persona progenitora o bé un fill/filla
sigui persona discapacitada o estigui
incapacitada per treballar

15%

37.500 € anuals

Carnet de
família
monoparenta
l

Segon familiar matriculat fins al primer grau de consanguinitat
Fins al primer grau de consanguinitat
(s’aplicarà el criteri de menys a més
edat)

10%

50.000 € anuals

3. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text de les modificacions introduïdes a les Ordenances
fiscals, durant el termini de trenta 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, els qui tinguin un interès directe, en els
termes previstos a l’article a l’article 18 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions
que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense
haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament
aprovats.
15. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES TAXES DE L’ESCOLA D’ADULTS PER
AL CURS 2013-2014.
A partir del proper mes de setembre s’iniciarà un nou curs de l’Escola d’adults
del Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny - Sax Sala.
L’Àrea de Cultura ha fet l’anàlisi de l’oferta formativa i de les taxes de l’Escola
d’adults per al curs 2013 – 2014
Els criteris aplicats en la proposta de taxes han estat:
1. Minorar la taxa del curs de preparació de la prova d’accés a cicles formatius
de grau mitjà i de les matèries comunes de la prova d’accés a cicles formatius
de grau superior, tenint en compte l’aportació de 7.500 € de la Diputació de
Barcelona.
2. Actualitzar els imports dels preus públics per al curs 2013 – 2014, d’acord
amb els següents criteris:
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PROPOSTA CURS 2013 - 2014
SANT CELONI
ENSENYAMENTS
INICIALS

Aprendre a llegir i escriure nivell I
Aprendre a llegir i escriure nivell II
Perfeccionar la lectura i l’escriptura
Perfeccionar les competències bàsiques

Increment IPC
(3,6%)

Certificat

ACCÈS AL SISTEMA
REGLAT

Graduat en educació secundària
Prova d'accés als cicles formatius de grau mig
Prova d'accés als cicles formatius de grau
superior i a la universitat per a majors de 25
anys: matèries comunes
Prova d'accés als cicles formatius de grau
superior i a la universitat per a majors de 25
anys: assignatures específiques

Finançament de la
Diputació de Barcelona

Increment d’un
20% respecte a
les famílies de
Sant Celoni

Finançament de
l'Ajuntament = 50%

ANGLÈS

Nivell inicial (STARTER)
Increment IPC
(3,6%)

Nivell funcional I (ELEMENTARY)
Nivell funcional II (PRE-INTERMEDIATE)

ALEMANY
FRANCÈS
INFORMÀTICA

FORANIS

PET
UPPER
FIRST
Nivell inicial
Nivell funcional I

No hi ha increment

Increment d’un
10% respecte a
les famílies
de Sant Celoni

Nivell inicial
Alfabetització digital I
Nivell I
ACTIC

Increment IPC
(3,6 %)

Alfabetització digital II

Increment d’un
20% respecte a
les famílies de
Sant Celoni

Alfabetització digital III

3. Es proposen 3 mesures socials per les famílies de Sant Celoni:

Condició de l’usuari

Bonificacions

Renda familiar. Llindar
econòmic màxim

Acreditació

Família nombrosa
De 2 ò 3 fills
De 4 o més fills

15%

50.000 € anuals
60.000 € anuals

Carnet de
família
nombrosa

Família monoparental de categoria especial
Les famílies de 2 o més fills/filles

15%
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37.500 € anuals

Carnet de
família

monoparental

Les famílies en les quals o bé la
persona progenitora o bé un fill/filla
sigui persona discapacitada o estigui
incapacitada per treballar
Segon germà matriculat
Segon germà matriculat a l’escola

10%

50.000 € anuals

L’Àrea de Cultura i Educació ha emès informe realitzant una previsió de taxes
d’acord amb les despeses previstes i les demandes detectades.
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’article 24.2 del referit text refós en el sentit que l’import estimat de la
taxa per la prestació d’un servei o la realització d’una activitat no pot excedir,
en el seu conjunt, del cost real o previsible del servei o activitat de que es
tracti, i vist també l’informe del l’interventor accidental.
A proposta de la regidora de Cultura i Educació 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 7 vots en contra de les senyores Costa i Lechuga i
dels senyors Deulofeu, Garcia Ramírez, Perapoch, Garcia Sala i Moles, el Ple
municipal ACORDA:
1. Modificar l’Ordenança fiscal número 20, reguladora de les taxes per serveis
generals, amb vigència a partir de la data de la seva aprovació definitiva, al
següent tenor:
Aprovar el nou quadre de tarifes de l’apartat g), que conté les tarifes
corresponents a la taxa per la participació a les classes de l’Escola d’adults,
fixant els conceptes i imports següents:
PROPOSTA CURS 2013 - 2014

ACCÈS AL
SISTEMA
REGLAT

ENSENYAMENTS
INICIALS

% FINANÇAMENT

PREU
SANT CELONI

PREU
FORANIS

Aprendre a llegir i escriure nivell I

17,67 €

21,20 €

Aprendre a llegir i escriure nivell II

17,67 €

21,20 €

Perfeccionar la lectura i l’escriptura

17,67 €

21,20 €

Perfeccionar competències bàsiques

24,55 €

29,46 €

Increment IPC
(3,6%)

Certificat

3 trimestres:
Jul/set:
Nov:
2 trimestres:
1 trimestre:

Graduat en educació secundària
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24,55 €

29,46 €

55,92 €
55,92 €
74,56 €
37,28 €

3 trimestres:
Jul/set: 67,10 €
Nov: 67,10 €
2 trimestres: 89,47 €
1 trimestre:
44,74 €

Prova d'accés als cicles formatius de grau mig

Finançament
Diputació de
Barcelona

Prova d'accés als cicles formatius de grau
superior i a la universitat per a majors de 25
anys: matèries comunes
Prova d'accés als cicles formatius de grau
superior i a la universitat per a majors de 25
anys: assignatures específiques

Finançament de
l’Ajuntament = 50%

Nivell inicial (STARTER)
Increment IPC
(3,6%)

Nivell funcional I (ELEMENTARY)
ANGLÈS
Nivell funcional II (PRE-INTERMEDIATE)

ALEMANY

INFORMÀTICA

FRANCÈS

PET
UPPER
FIRST
Nivell inicial
Nivell funcional I

No hi ha increment

50,00 €

60,00 €

2 pagaments:
2 pagaments:
Jul/set: 87,50 €
Jul/set: 105,00 €
Nov: 87,50 €
Nov: 105,00 €
2 pagaments:
2 pagaments:
Jul/set: 55,92 €
Jul/set: 67,10 €
Nov: 55,92 €
Nov: 67,10 €
2 pagaments:
Jul/set:
Nov:
2 pagaments:
Jul/set:
Nov:
2 pagaments:
Jul/set:
Nov:

79,39 €
79,39 €
79,39 €
79,39 €
79,39 €
79,39 €

2 pagaments:
Jul/ set:
Nov:
2 pagaments:
Jul/ set:
Nov:
2 pagaments:
Jul/ set:
Nov:

95,27 €
95,27 €
95,27 €
95,27 €
95,27 €
95,27 €

2 pagaments:
2 pagaments:
Jul/set: 167,41 €
Jul/set: 184,15 €
Nov: 184,15 €
Nov: 167,41 €

Nivell inicial
Alfabetització digital I
Nivell I ACTIC

Increment IPC
(3,6%)

Alfabetització digital II
Alfabetització digital III

11,06 €

13,27 €

11,06 €

13,27 €

11,06 €

13,27 €

2. Aprovar les següents mesures socials per les famílies de Sant Celoni:

Condició de l’usuari

Bonificacions

Renda familiar. Llindar
econòmic màxim

Acreditació

Família nombrosa
De 2 ò 3 fills
De 4 o més fills

15%

50.000 € anuals
60.000 € anuals

Carnet de
família
nombrosa

Família monoparental de categoria especial
Les famílies de 2 o més fills/filles
Les famílies en les quals o bé la
persona progenitora o bé un fill/filla
sigui persona discapacitada o estigui
incapacitada per treballar

15%

37.500 € anuals

10%

50.000 € anuals

Carnet de
família
monoparental

Segon germà matriculat
Segon germà matriculat a l’escola

3. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord
provisional, així com el text complet de l’Ordenança modificada durant el
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació
de l’anunci d’exposició en el Butlletí oficial de la província.
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Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe, en els
termes previstos a l’article a l’article 18 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions
que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense
haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament
aprovats.
16. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ CONJUNTA DE TOTS ELS
GRUPS MUNICIPALS EN DEFENSA DE L’AUTONOMIA LOCAL I LES
COMPETÈNCIES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA EN
L’ORGANITZACIÓ TERRITORIAL I RÈGIM LOCAL.
La Sra. Costa pregunta si hi ha una altra proposta que no està a l’ordre del dia.
El Sr. alcalde respon que sí. El dia de la Comissió Informativa –diu- ja es va
comentar que hi havia una altra proposta i concretament el grup de CIU va
manifestar que ja donaria al seu parer després de revisar-la, perquè no havien
tingut el temps suficient per fer-ho.
Es tracta d’una moció més extensa aprovada per tots els grups de la Diputació
de Barcelona menys el PP. El text d’aquesta moció incloïa alguns punts que no
constaven a la moció presentada pel grup de CIU i per això es va considerar
que era més complerta. Ahir mateix en Francesc Deulofeu em va comentar que
ja li semblava bé el nou text i per això s’ha presentat d’una manera conjunta el
mateix text de la moció aprovada per la Diputació de Barcelona.
La Sra. Costa diu que voldria afegir quelcom més al text de la Diputació. El títol
d’aquesta és diferent al de la moció que vàrem presentar nosaltres, però vénen
a dir totes dues el mateix.
La motivació per presentar aquesta moció és que creiem que des de tots els
municipis ens hem de defensar d’aquesta ofensiva espanyola, en aquest cas en
l’àmbit del món local. Volem recordar que nosaltres tenim competència
exclusiva en aquest àmbit i en aquesta legislació, de moment a l’avantprojecte
espanyol a Euskadi se li ha respectat i, en canvi, a Catalunya no; també volem
destacar que si el que volen és més eficiència i més eficàcia, no parla de
finançament, que per nosaltres és molt important decidir quines competències
tenim i d’on arriba el finançament de cada cosa, més que res perquè el 33% de
les competències que estem assumint són impròpies i les estem pagant sense
finançament associat. Per tant, si fan un avantprojecte nou, per nosaltres el
més important és el finançament i no el recull. També cal esmentar que sembla
que ens estan donant lliçons sobre el tema i parlen de la mancomunació de
serveis i Catalunya fa 30 anys que els mancomuna través dels consells
comarcals i moltes de les comunitats autònomes que tenim més properes ara
s’hi estan fixant, però ja fa anys que ho fem.
Voldríem afegir unes línies abans de la part dispositiva, que expliquen que el
deute públic, si el que volem arreglar, que quedi constància a la moció que el
53% del deute públic és de l’Estat; que el 33% del deute públic és de les
comunitats autònomes, que d’aquí ve que nosaltres reclamem que se’ns rebaixi
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un terç el dèficit, i que només el 14% és dels municipis i, en tot cas, que
Madrid té un 25% de deute públic major que la suma de tots els municipis de
Catalunya que són 947. Per tant, acceptem el nou text de la moció, però
creiem interessant d’afegir-hi aquesta matisació que he esmentat.
El Sr. alcalde comenta que, de fet, també s’hi afegeixen els punts del acords
que vosaltres proposàveu a la vostra moció i d’aquesta manera es recull d’una
manera més explícita algun dels temes que més ens preocupen als ens locals.
A continuació, la Sra. Montes explica que, el dia abans de les comissions
informatives ICV va presentar una moció pel tema de les bales de goma i es va
exposar a la resta de grups per tal de presentar-la de manera conjunta. Per
tant, penso que fent els plens cada dos mesos, tenim el temps suficient per
presentar la mocions, parlar-ne entre tots i consensuar-ho per poder-les
presentar de forma conjunta, que és de la manera que tenen més força, en lloc
de que cada grup vagi afegint ara un punt ara una coma. El tema d’aquesta
moció és prou important i greu per als municipis, sobretot pels que tenen
menys de 20.000 habitants, com per haver de debatre els acords en el moment
del Ple.
La Sra. Costa matisa que la moció de CIU va entrar en forma i a les Comissions
Informatives es va posar aquesta altra moció sobre la taula, amb la qual hi
estem d’acord, només hi hem afegit una frase.
La Sra. Montes reitera que es podia haver fet un dia abans per parlar-ho entre
tots.
El Sr. alcalde diu que si tots els grups hi estan d’acord, s’afegirà l’explicació que
ha comentat la Laura Costa abans de la part dispositiva.
Després d’aquestes intervencions i vist que,
En el Consell de Ministres del dia 15 de febrer de 2013 es va presentar un
informe del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques sobre
l’Avantprojecte de Llei per a la racionalització i sostenibilitat de l’administració
local.
Aquest document, amb l’objectiu de racionalitzar l’administració local i
aconseguir un suposat estalvi econòmic, contempla mesures que afecten
l’autonomia local i signifiquen la intervenció dels ens locals, modificant i
vulnerant l’actual model territorial de les nostres comarques.
Aquesta reforma s’ha basat exclusivament en la Llei d’estabilitat pressupostària
i sostenibilitat financera, sense tenir en compte els principis d’autonomia i de
subsidiarietat, ignorant les necessitats de la ciutadania i els nivells de qualitat,
eficàcia i eficiència dels serveis que presten avui els governs locals.
Atès que l’article 160 de l’Estatut de Catalunya dictamina que correspon a la
Generalitat la competència exclusiva en matèria de règim local, aquest
avantprojecte suposa una invasió total de l’Estat espanyol en les
competències de la Generalitat de Catalunya.
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El Govern de la Generalitat, en exercici de les competències que té en
exclusiva, està treballant en una nova Llei de governs locals, que regularà el
marc legal de l’administració local catalana, i que serà presentada al Parlament
de Catalunya properament.
A més, l’Avantprojecte de Llei per a la racionalització i sostenibilitat de
l’administració local no preveu cap millora en el finançament de les hisendes
locals, la gran assignatura pendent del nostre model territorial. Ans al contrari,
l’objectiu final del Govern de l’Estat és recentralitzar i controlar al màxim els
municipis, limitant la capacitat d’acció d’aquests, convertint-los en mers
executors de la voluntat del Govern Espanyol.
Es pretén transmetre a l’opinió pública que els ajuntaments són uns
malbaratadors. Si la voluntat és reduir els costos caldria començar per la pròpia
administració de l’Estat ja que aquesta representa el 53% del conjunt de la
despesa pública, més de la meitat del total, mentre que el de les comunitats
autònomes és del 33% i el de les administracions locals és només del 14%,
tenint en compte que el deute de l’Ajuntament de Madrid és un 25% superior al
de la suma dels 947 municipis de Catalunya. Però tampoc no preveu, per tal de
racionalitzar l’assignació de competències, la supressió d’alguns ministeris que
tenen transferides les seves competències en exclusiva a les comunitats
autònomes.
Traspassar competències dels ajuntaments a les diputacions allunya el centre
de decisió del ciutadà. És l’ajuntament qui coneix millor les mancances i
necessitats de la seva comunitat i qui pot prestar més eficientment els serveis
que els ciutadans precisen. La proximitat significa eficiència i difícilment una
corporació supramunicipal podrà substituir el coneixement de la problemàtica
local i la sensibilitat d’un ajuntament.
Estem davant d’una proposta que generarà desequilibris territorials i socials
importants, comportant greus discriminacions entre administracions, però
també entre la ciutadania, amb l’existència de ciutadania de primera i
ciutadania de segona, atenent al lloc de residència.
Tenint en compte la diversitat de cada territori i les peculiaritats de cada
població, la fixació d’uns costos standard per als serveis que presten les
administracions locals amb l’objectiu d’avaluar la seva eficiència, comportarà,
sens dubte, manca de rigor i situacions de tractament desigual, i fins i tot
injust, en molts ajuntaments.
La mateixa Diputació de Barcelona, l’administració supramunicipal que dóna
suport al món local de les comarques de Barcelona, serà controlada
directament en el serveis que presta al territori pel propi Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques i passarà a ser un mer apèndix d’aquest.
La proposta del Govern Central a qui realment perjudicarà serà al conjunt de la
ciutadania, que veurà afectats els seus drets a l’accés públic dels serveis i a les
seves garanties recollides en l’ordenament legal vigent.
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En conseqüència, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal
ACORDA:
1. Rebutjar totalment l’Avantprojecte de Llei per a la racionalització i
sostenibilitat de l’administració local, presentada pel Ministre d’Hisenda i
Administracions Públiques del Govern Espanyol, pel que suposa de vulneració
de l’autonomia local, de les competències que l’Estatut de Catalunya atorga a la
Generalitat i al Parlament, i d’intent de recentralització del model
d’administració local català.
2. Exigir al Govern Central que no s’extralimiti en les seves competències i no
vulneri la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya sobre
organització territorial i règim local (articles 151 i 160 de l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya), ja que és potestat del Govern i del Parlament de Catalunya
proposar, deliberar i acordar models territorials i competencials que facin que
l’arquitectura institucional respongui a la realitat del país.
3. Instar el Govern de la Generalitat a defensar fermament les competències
que li atorga l’Estatut de Catalunya en matèria de règim local i expressar el
suport explícit d’aquesta Corporació en totes aquelles mesures que calgui
emprendre per exercir aquesta defensa.
4. Demanar a la Generalitat de Catalunya que acceleri el desenvolupament de
la nova Llei de governs locals com el marc competencial sòlid i estable que ha
de posar les bases d’una administració local pròpia, eficient i eficaç, que
garanteixi la prestació de serveis de qualitat i eviti la duplicitat i confusió de
competències entre administracions, seguint els principis de subsidiarietat i de
proximitat.
5. Instar els Governs de l'Estat i de la Generalitat a l'elaboració d'un nou marc
de finançament per al món local, més just, més eficaç i més eficient al servei
de les polítiques locals.
6. Reclamar al Govern Central que deixi d’envair i vulnerar les competències de
la Generalitat i els ens locals i que, per contra, compleixi amb el pagament de
les aportacions econòmiques establertes en les diferents lleis, reglaments i
sentències que afecten el desenvolupament de les competències de la
Generalitat i dels ens locals, especialment, en matèria social i educativa.
7. Comunicar aquests acords al Govern de l’Estat Espanyol, al Govern de la
Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya,
als grups parlamentaris del Congrés de Diputats, a l’Associació catalana de
municipis i a la Federació de municipis de Catalunya.
17. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL DE CiU EN DEFENSA DEL MODEL PROPI DE COMERÇ I DE
SUPORT A LA PROPOSICIÓ DE LLEI D’HORARIS COMERCIALS.
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La Sra. Costa explica que aquesta moció també està relacionada amb l’ofensiva
de l’Estat espanyol en contra de l’autonomia legislativa de Catalunya.
Nosaltres –diu- tenim un model de comerç amb singularitat pròpia i com a tal
també tenim una legislació pròpia de la qual ens hem dotat i en la qual tots
hem participat i fins al moment d’aquesta crisi que estem patint, ha estat
donant uns resultats molt positius.
Moltes vegades s’ha dit que Catalunya és un país de botiguers i, entre moltes
altres coses, s’ha dit perquè el comerç forma part de la nostra identitat. En el
cas de Sant Celoni també és així, però malauradament estem veient com
moltes botigues es veuen abocades al tancament i ho estan passant malament.
Per això, motivats per tot aquest context, hem presentat aquesta moció que ve
a recordar que la Generalitat de Catalunya té competència exclusiva en matèria
de comerç, que el govern de l’Estat el 13 de juliol es va treure de la butxaca un
Reial Decret, amb urgència i extraordinari, que envaïa totalment les nostres
competències i que proposava els horaris que li semblaven convenients i totes
les condicions que convenen a l’Estat espanyol, però no a Catalunya. Nosaltres
seguim apostant pel comerç de proximitat que vertebra una mica tot el nostre
país. Posteriorment, hem presentat al Parlament una proposta d’horaris
comercials per blindar aquest model.
El Sr. Corpas manifesta el vot favorable de la CUP i apunta que també s’hi
podria afegir que una manera de millorar i protegir el petit comerç és deixar de
fer grans superfícies comercials fora del nucli urbà que contribueixen a anihilar
el petit comerciant.
Després d’aquestes intervencions i atès que,
Catalunya, per motius històrics i socioeconòmics, disposa d’un model de
comerç amb singularitat pròpia que cal preservar i adaptar-lo a les noves
necessitats socials, econòmiques i territorials del sector comercial.
La competència en matèria de comerç, d’acord amb l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya, és exclusiva de la Generalitat de Catalunya.
El Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, aprovat pel Govern espanyol i
convalidat pel Congrés dels Diputats, pel que fa a la modificació de la Llei
estatal d'horaris comercials i la Ley de ordenación del comercio minorista,
envaeix clarament competències exclusives de la Generalitat, apart d’haver
estat tramitat com un Decret-Llei, sense existir l’extraordinària urgència i
necessitat.
Com a país no ens podem permetre els efectes irreparables de la manca d’una
regulació adequada del sector comercial català, basat en bona part en el
comerç urbà de proximitat, vertebrador del territori.
CiU i ERC han presentat al Parlament de Catalunya una Proposició de Llei
d’horaris comercials per tal de preservar el nostre model i la competència
exclusiva de la Generalitat de Catalunya en matèria de comerç.
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Per tot això, a proposta del grup municipal de CiU i previ dictamen de la
Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 17 regidors
presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Instar el Govern central a que no s’extralimiti en les seves competències i
no vulneri la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya en matèria
de comerç (article 121 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya), tot retirant el
recurs d’inconstitucionalitat presentat davant el Tribunal Constitucional contra
la llei catalana.
2. Donar ple suport a la tramitació de la Llei d’horaris comercials pel
procediment d’urgència extraordinària, per tal de preservar el model català i
bloquejar les ingerències estatals, així com també al recurs
d'inconstitucionalitat que presentarà el Govern de la Generalitat de Catalunya
contra el Reial Decret-Llei d'horaris comercials del govern espanyol.
3. Donar trasllat de la present moció al president de la Generalitat de
Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya, a la Secretaria d’Estat
de Comerç del Ministeri d’Economia i Competitivitat, així com a les associacions
de comerciants del municipi.
18. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL DE LA CUP EN DEFENSA DE LA SALUT I CONTRA L’ÚS
D’HERBICIDES I PLAGUICIDES AGROTÒXICS EN ELS ESPAIS PÚBLICS.
El Sr. Corpas comenta que en el darrer ple van preguntar quins tipus de
substàncies, herbicides i plaguicides, feia servir l’ajuntament en els espais
verds. Primerament se’ns va fer arribar la informació relativa als herbicides
utilitzats i posteriorment ens van informar que entre els herbicides hi ha una
substància anomenada Glifosat 36% i en els plaguicides el Fastac, ambdues
substàncies tòxiques. Són productes que es fan servir sobretot en parcs,
jardins, marges i vials, als quals estan exposats els treballadors que l’utilitzen i
també els usuaris d’aquests espais.
En poblacions properes, com Santa Maria de Palautordera, ja s’han aprovat
mocions en aquest sentit i el que volem, sobretot, és aturar l’ús d’aquestes
substàncies, per tal de buscar alternatives a aquests productes.
A part de tot això, hi ha una plataforma anomenada “Som el que sembrem”,
que ja fa anys que treballa en aquest sentit, i ens agradaria molt que
l’ajuntament de Sant Celoni s’adherís a la campanya.
A partir d’aquí, demanem que s’aturi temporalment l’ús d’aquests productes i
mirar si hi ha altres alternatives.
Seguidament, la Sra. Coll explica que els herbicides s’apliquen amb molta cura i
en llocs molt concrets, però no en parcs infantils. Tenim un mapa, que us
podem passar, en què s’indica en quins llocs s’apliquen i amb quina freqüència,
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que en alguns casos només és una vegada a l’any. Ja s’està treballant per
buscar algun producte substitutiu, però encara no s’ha trobat.
Pel que fa els plaguicides, se n’utilitzen molt pocs, de 3400 arbres que tenim al
municipi es fa tractament a 192, que representa un 5,51% de l’arbrat. També
cal esmentar que s’utilitza la indoteràpia en alguns arbres, que és un
tractament totalment innocu pels éssers humans, pels animals i pel
mediambient.
Dit això, cal comentar que ja s’ha començat a parlar del tema i properament es
formalitzarà la comissió de seguiment corresponent. De tota manera us passaré
per correu electrònic tota la informació.
El Sr. alcalde matisa que aquests productes s’apliquen poc i en poques
quantitats, i si hi ha altres alternatives a aquest tipus de productes ja s’estan
aplicant.
La Sra. Montes manifesta que ICV hi vota a favor perquè la utilització d’aquests
productes, encara que estiguin aprovats, té unes conseqüències. A vegades, la
utilització d’un producte o d’un altres ve condicionada pel cost, perquè
normalment com més biològic és el producte més alt és el preu, però és un bon
moment per començar-se a mentalitzar de la necessitat d’utilitzar productes
biològics que no deixin residus perjudicials per les persones i pels animals.
El Sr. Deulofeu diu que el grup de CIU també hi vota a favor. La toxicitat de
qualsevol producte segurament depèn de la quantitat que s’aplica, del grau
d’exposició i d’altres factors que hi intervenen. De fet, hi ha moltes substàncies
que d’entrada ens poden semblar innòcues, però que poden resultar tòxiques
utilitzades amb excés. Per tant, si aquests productes estan autoritzats, la
manera com s’utilitzen segurament és tan important com el fet de que
s’utilitzin. De tota manera, ens sembla correcta buscar alternatives que no
suposin cap mena de risc i per això hi votem a favor.
Després d’aquestes intervencions i vist que,
Els plaguicides i herbicides són productes químics de síntesi qualificats com de
risc per a l’ésser humà, la fauna, la flora i tots els ecosistemes en general. La
normativa referent a aquests productes els classifica segons la seva toxicitat
per la salut i el medi ambient i la seva possible degradació.
L’ús d’agrotòxics implica severs impactes en el medi ambient, atès que gran
part d’ells són persistents, no es descomponen naturalment i poden romandre
llargs períodes (fins i tot anys) en l'ambient abans de desintegrar-se,
possibilitant, a més, que es vagin acumulant en els teixits humans i animals,
concentrant-se i superant les quantitats que es detecten en l'ambient.
En base a la informació facilitada per l’Àrea de Territori de l’Ajuntament, hem
sabut quins són els herbicides i plaguicides de que fa ús aquest Ajuntament.
Segons la informació tramesa es fa ús concretament de l’herbicida Clinic –
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Glifosat 36% i del plaguicida Fastac – Alfa Cipermetrin 10%, en espais públics,
com jardins i parcs infantils, marges de vials i arbrat públic.
L’Ajuntament té la responsabilitat de vetllar pel manteniment d’un entorn
saludable per a la vida de les persones, així com per la sostenibilitat
mediambiental, ja que té atribuïdes competències en salut pública i medi
ambient.
Les vies més importants d'entrada d’agrotòxics a l'organisme de les persones
són la pell i la via respiratòria, així com també poden penetrar per via ocular o
per via oral, en ser ingerits accidental o voluntàriament.
D’estar contaminats, l'aire, la pols, l'aigua, el sòl, la sorra o els aliments poden
ser una font d'exposició a agrotòxics. Aquesta exposició pot causar
intoxicacions agudes o cròniques, depenent del temps de la mateixa i de la
quantitat d’agrotòxic a la qual la persona s'exposa.
Tenint en consideració els riscos directes per a la salut humana que suposa l’ús
tant de Glifosat com de Cipermetrin, i els danys que generen ambdues
substàncies tòxiques sobre l’ecosistema natural, estant classificats els
productes emprats com a perillosos per al medi en el registre de productes
fitosanitaris,
A proposta del grup municipal de la CUP i previ dictamen de la Comissió
informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 17 regidors presents,
el Ple municipal ACORDA:
1. L’Ajuntament, en defensa de la salut pública i del medi ambient, es
compromet a revisar el model de manteniment dels parcs i jardins, marges de
camins i vials i arbrat públic, i a estudiar l’ús de pràctiques alternatives de
jardineria fonamentades en l’ús de productes biològics acceptats en la pràctica
de l’agricultura ecològica.
2. Per realitzar aquest estudi es constituirà una comissió integrada per una
persona designada per cadascun dels grups municipals, la regidora i els tècnics
competents, i cercarà el suport i assessorament de l’Ajuntament de Santa
Maria de Palautordera, que porta uns mesos treballant en aquest tema. En un
període inferior a 1 semestre des de la data en que s’ha pres aquest acord, la
comissió trametrà els resultats i conclusions de l’estudi i les propostes de gestió
alternativa al Ple municipal.
3. L’Ajuntament, mentre estudia la possibilitat d’implementar formes
alternatives, suspendrà de forma immediata i cautelar totalment l’ús
d’herbicides i plaguicides agrotòxics, concretament els productes emprats a
l’actualitat que inclouen en la seva composició química glifosat i cipermetrina,
en particular Clinic N i Fastac, en àrees d’esbarjo infantil i parcs i jardins
públics, als marges de superfícies conreades i de camins i vials i, per tal
d’evitar la contaminació de les aigües, en terrenys situats en cotes superiors de
rierols, aigües freàtiques i altres aqüífers.
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4. Per tal de promoure la salut pública, l’Ajuntament difondrà aquest acord
entre el conjunt de la població, en un termini inferior a 4 mesos. En el mateix
termini iniciarà una campanya per advertir, a través dels mitjans de
comunicació municipals, dels perills per a la salut i dels riscos per al medi
ambient que es deriven de l’ús d’herbicides i plaguicides agrotòxics.
5. L’Ajuntament s’adhereix a la campanya de Som lo que sembrem, contra els
herbicides amb glifosat.
19. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ QUE PRESENTA LA JOVENTUT
NACIONALISTA DE CATALUNYA PER POSAR UNA ESTELADA
PERMANENT A SANT CELONI.
Pren la paraula el Sr. Garcia per felicitar, en primer lloc, la iniciativa de la JNC
conjuntament amb la secció territorial de l’Assemblea Nacional de Catalunya,
no només per aquesta moció en particular, sinó pel lideratge i per l’empenta a
nivell social amb tot el que fa referència a la sensibilització i a la mobilització
ciutadana envers temes com el dret a decidir i la sobirania nacional. Per tant –
diu- enhorabona per la feina que feu en un temps en què la nostra sobirania
està lligada amb la pervivència del nostre estat del benestar.
També ens sembla important fer visible aquesta majoria sobiranista que es
manifesta amb els resultats electorals. Si fem cas del resultats dels darrers
comicis, en què els partits portaven programes manifestant la seva posició
envers la sobirania nacional i el dret a decidir, la majoria de la població s’ha
mostrat a favor d’aquests conceptes. Per tant, és bo visualitzar-ho, no entendre
l’estelada com una guerra de banderes, sinó com un tema didàctic, un tema de
manifestació d’un símbol, d’un sentiment i d’una ideologia.
Seguidament, la Sra. de la Encarnación comenta que el grup del PSC presenta
una esmena a la moció que modificaria el primer punt en què diu “Portar a
terme el requeriment administratiu i tècnic necessari per tal d’instal·lar una
asta i hissar una bandera estelada”. La nostra proposta –diu- és que en lloc de
l’estelada s’hi hissi la senyera, perquè el nostre estatut, aprovat per la
ciutadania el 18 de juny de 2006, recull literalment que la bandera de
Catalunya és la tradicional de 4 barres vermelles sobre un fons groc. Nosaltres
com a grup municipal i com a equip de govern apostem pel pacte i pel diàleg,
per la convivència i el respecte mutu. No defensarem prendre mesures
unilaterals ni que cap partit polític s’apropiï de la voluntat dels ciutadans i
ciutadanes de Sant Celoni. Sant Celoni és un poble plural i divers, i la
composició d’aquest ple és una bona prova del que diem. Estem convençuts
que hem d’establir ponts i llocs de trobada, també amb els símbols que com a
catalans ens han de representar i el nostre grup considera que la senyera és
justament un punt de trobada on tots, malgrat les diferències, ens podem
sentir identificats. Creiem que hem de treballar plegats per defensar el dret a
decidir de tots, tal com ja està fent el nostre Parlament i hem de deixar que
siguin els ciutadans els que lliurement expressin la seva voluntat. Quan aquest
dret es faci efectiu sabrem sense dubtes quina bandera vol la majoria dels
veïns i veïnes de Sant Celoni que estigui exposada al municipi.
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Intervé la Sra. Montes per dir que el grup municipal d’ICV no està d’acord amb
col·locar l’Estelada a l’entrada del municipi, perquè sembla voler establir una
sobirania quan potser una gran part de la població reconeix només la senyera,
tal com ha dit el grup del PSC. Nosaltres, per tant, estaríem d’acord amb
l’esmena que ha presentat el PSC.
El Sr. Masferrer diu que la CUP pensa que aquest és un tema més complex del
que a primera vista sembla. Tant en Dani com jo –diu- som independentistes,
el nostre grup és independentista, no ens n’amaguem, portem l’Estelada al logo
de la nostra candidatura, però pensem que voler imposar una bandera com a
símbol a l’entrada del municipi, amb un màstil de 10 metres, una mica marcant
paquet, no és la manera de fer nous independentistes. Per això, des de la CUP,
com que ens agrada l’Estelada i la defensem, proposem una esmena canviant
tot l’acord número 1, i que es posi una Estelada en el màstil que ja existeix en
el monument de l’11 de setembre.
El Sr. alcalde apunta que el grup del PSC ja ha manifestat que la Senyera és el
símbol aprovat per l’Estatut i per la immensa majoria de la població, la Senyera
ha estat sempre la nostra bandera i tal com s’ha dit no es tracta de fer una
guerra de banderes. Per tant, nosaltres pensem que la senyera ha d’onejar al
monument de l’11 de setembre, ha d’estar a la Sala de Plens, al despatx de
l’alcalde, a la Rectoria Vella, a la plaça, etc. Nosaltres sempre hem donat el
nostre suport a que la senyera estigui arreu i que tothom se la senti seva. Per
això hem presentat aquesta esmena tal com en el seu dia vàrem honorar la
diada de l’11 de setembre instal·lant un monument com a mostra de
reafirmació nacional.
A continuació, pren la paraula el Sr. Deulofeu per dir que la moció la presenta
la JNC i per tant proposar una esmena a la moció presentada per un altre
col·lectiu no sembla massa correcte. Per tant, crec que en tot cas s’ha de votar
la proposta que es presenta i si algun altre grup vol presentar una altra moció a
posteriori ja tindrà l’oportunitat de fer-ho. Jo opto perquè no es votin les
esmenes i es voti directament la moció presentada per la JNC.
Estic totalment d’acord amb que la Senyera és la nostra bandera i és la que ens
ha d’unir a tots. En el seu moment vàrem considerar que era important que a
la Plaça de la Vila hi onegés la Senyera i, de fet, va ser una de les primeres
decisions que vàrem prendre com a equip de govern, però també és cert que
estem vivint moments històrics molt especials i únics. Per tant, si creiem que
hem d’anar cap a un estat propi, això requereix prendre algunes decisions i els
símbols i les imatges són significatius, i tenen importància.
Jo crec que, tal com altres ajuntament han fet, cal posar-la en un lloc molt
visible i la seva ubicació a l’entrada del poble compleix l’objectiu de fer-la
evident i això no es produiria si s’ubiqués en el monument de l’11 de setembre.
Nosaltres pensem que aquesta és una bona ubicació, perquè tothom qui passi
per Sant Celoni la pugui veure. Si hi ha una majoria suficient en aquest
ajuntament per tirar-ho endavant, jo crec que s’ha de poder fer, amb el
recolzament de que sabem que el resultat electoral que es va produir a Sant
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Celoni en les darreres eleccions al Parlament dóna una majoria social clara a
favor de la independència, de la sobirania i del dret a decidir, sense cap mena
de dubte. Per tant, el nostre vot és favorable, però entenc que modificar una
moció presentada per un col·lectiu que en aquests moments no la pot defensar,
no em sembla que sigui el més correcte.
El Sr. Corpas comenta que si representés el col·lectiu que ha presentat aquesta
moció s’hauria quedat per defensar-la. El moment de debat –diu- es produeix
ara i crec que hauria estat un debat enriquidor. Tal com ha dit en Gerard, tant
ell com jo som independentistes des de fa molts anys, però és cert que per
anar cap a un procés de sobirania s’ha de buscar una estratègia i potser
compartim estratègies diferents. Nosaltres ara mateix apostem més per l’acció
que per la simbologia. I sí que és veritat que una àmplia majoria de Sant Celoni
va apostar pel dret a decidir.
Des de la CUP, a part de ser independentistes, som d’esquerres i amb unes
connotacions implícites que són la humilitat, i aquests pals de 10 metres són
massa ostentosos per nosaltres. Per tant, pensem que hem de partir, doncs, de
la humilitat i del respecte cap a tota la població.
Nosaltres volem accions, però volem accions valentes i segons el nostre parer
posar una estelada no és una acció valenta; el procés de sobirania està molt
aturat, hi va haver un auge inicial amb el tema de la declaració de sobirania
que ha quedat totalment aturat. Potser els casos de corrupció que han sorgit
darrerament ho han enfosquit tot, però ens agradaria fer passes endavant i
valentes, que vinguin no només de les institucions sinó també des del carrer.
Cal dir que gent com l’ANC i altres col·lectius independentistes estan fent molta
feina en aquest sentit.
Entenc que no es pugui acceptar la nostra esmena i ens sap greu perquè hi
hauria hagut un debat enriquidor si les persones que han entrat la moció
haguessin estat aquí presents.
El Sr. alcalde comenta que les coses a vegades no són tan clares. Fa pocs dies
–diu- des del Consell de Poble de La Batllòria es va demanar que s’hi instal·lés
un màstil amb la Senyera.
Intervé la Sra. Lechuga per aclarir que es va demanar un màstil per la
celebració de l’11 de setembre i el col·lectiu que l’ha demanat no penja la
Senyera sinó l’Estelada.
Seguidament, el Sr. Deulofeu diu que entén la voluntat de presentar esmenes,
però que en aquest cas seria bo votar la moció i en un proper ple es pot
presentar una nova moció que modifiqui aquesta, si es considera oportú. El
reglament no permet que el públic faci ús de la paraula durant la sessió i per
tant el col·lectiu que ha presentat la moció no té opció de rèplica, per això
entenc que el que s’ha de votar és la moció presentada amb el seu redactat
original.
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El Sr. alcalde proposa que es faci un recés de 3 minuts per ordenar una mica el
tema i parlar-ne entre tots abans de passar a la votació corresponent, primer
de les esmenes presentades i després de la moció.
El Sr. secretari aclareix que si es presenten esmenes i no es retiren s’han de
votar.
La Sra. Costa pregunta quina esmena cal votar? La proposta és d’una entitat
que no forma part del Ple i entenc que les esmenes, en tot cas, es poden fer a
posteriori. Presentem una esmena que discutirem nosaltres malgrat que la
moció l’hagi presentat una entitat aliena a nosaltres?
El Sr. alcalde respon que sí, el ple és sobirà.
La Sra. Costa pregunta si és legítim que el Ple esmeni una moció que ha
presentat una altra entitat. Entenc que nosaltres hem de votar SI o NO i a
posteriori es pot esmenar, si cal.
El Sr. Corpas assenyala que si es porta una moció al ple és perquè es debati,
sinó s’hauria pogut entrar una instància sol·licitant l’espai per instal·lar el màstil
amb l’Estelada.
El Sr. secretari explica que, qui dirigeix el Ple és el senyor alcalde, però des del
punt de vista legal jo entenc que per presentar una moció al Ple l’ha d’assumir
algun grup i, en principi, en aquest cas ha estat Convergència i Unió. El Ple és
sobirà per discutir i votar el que cregui convenient. Per tant, si es presenta una
esmena cal votar-la. Una altra cosa hagués estat, tal com ha dit en Dani, que
s’hagués presentat com una instància, però si es presenta en format de moció
al ple, aquest és sobirà per fer les esmenes que tingui per convenient.
El Sr. Deulofeu diu que s’entén que legalment es pot fer d’aquesta manera,
però sembla poc adequat esmenar una moció presentada per una entitat. En
tot cas, es poden presentar alternatives en un altre moment.
Després d’uns minuts de recés, es reprèn la sessió i el Sr. alcalde, abans de
votar la moció, dóna la paraula al Sr. Albert Serrà.
El Sr. Serrà intervé en representació de la JNC per dir que, aquesta és una
moció com moltes altres que s’han presentat en aquest mateix ple, que en
aquest cas comporta una acció. Potser és molt valent fer una declaració de
territori lliure, però és una moció que no es queda al ple, que no surt
d’aquestes 4 parets. Avui nosaltres hem presentat una moció que avança en el
camí del dret a decidir, posant una bandera que no representa res més que la
voluntat democràtica d’un poble, que representa la catalanitat, la lliberta i la
humanitat, que crec que tothom s’hi pot sentir identificat.
En aquest sentit, sí que hi ha valentia i des del nostre punt de vista és una
acció concreta, una acció que té un reflex de cara a tot el poble, i que, a més,
obeeix la voluntat de molta gent que ho ha mostrat públicament i en privat en
els darrers mesos.
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Respecte a les esmenes que heu presentat, pel que fa la que ha presentat el
PSC, cal dir que no respon al que nosaltres hem vingut a fer avui, que és un
acte reivindicatiu d’aquesta voluntat de decidir del poble. Creiem que la
senyera és la nostra bandera i ocupa un lloc tal com es mereix a la Plaça de la
Vila. Quant a l’esmena que presenta la CUP, no és el que ens hauria agradat,
creiem que l’entrada de Sant Celoni és un lloc molt més visible per col·locar
l’Estelada, però l’acceptem. Tot i que és una derrota per nosaltres, és un èxit
per Sant Celoni perquè molta gent que anhelava poder veure aquesta bandera
ara ho podrà fer, però sincerament no entenem com no ens doneu suport en
aquest cas.
A continuació, pren la paraula el Sr. Corpas i diu que entén el posicionament
del Sr. Serrà, però tampoc entrarem a valorar posicions estratègiques –diu-. El
què cal és aconseguir una majoria social en un possible referèndum, el 2014, el
2015 o quan sigui, però hem d’aconseguir aquesta majoria social. Ara l’ANC
està fent una feina d’accions lloables, que és anar a parlar amb tot tipus de
col·lectius per convèncer-los parlant, no mitjançant la imposició d’un símbol. Jo
crec que encara ens falta molta demagògia a fer en tot aquest procés per
sumar encara més majoria social, perquè les enquestes encara no estan donant
uns resultats prou positius. Per tant, encara ens falta molta feina a fer abans
de començar a imposar símbols que poden ser contraproduents per nosaltres o
per tothom que pugui estar a favor d’un procés sobiranista.
Nosaltres som independentistes i no ens cansarem de dir-ho. Des del Casal
Quico Sabaté vàrem ser els primers en portar l’Estelada per Sant Celoni i ara
estem aquí per sumar, i ja ho vam dir al Parlament: “una mà estesa pel
sobiranisme i un puny tancat per les retallades”. És així i seguirem amb aquest
procés, amb accions vàlides, però en aquest moment la imposició d’una
bandera entenem que no és vàlid. Hi ha molta feina fer en aquest sentit però
en cap moment es poden bloquejar possibles adhesions o possibles majories
absolutes per col·locar un màstil de 10 metres a l’entrada del poble.
Pren novament la paraula el Sr. Serrà per puntualitzar que no només l’ANC fa
feina, perquè jo –diu- formo part de 7 entitats que treballen diàriament per
l’alliberament d’aquest país, entre ells Òmnimum Cultural. Fa pocs dies es va
presentar una pàgina que es diu El clauer que aglutina un seguit d’entitats que
treballen per l’Estat propi i per crear un argumentari. És a dir, nosaltres fem un
pas endavant i quan faci falta farem un pas endarrere per sumar. Tenim molt
clar que l’objectiu és aconseguir una majoria totalment favorable a la secessió,
és difícil, però això no treu que nosaltres vulguem fer aquest gest. Per
nosaltres i per molta gent l’Estelada significa llibertat, catalanitat i humanitat.
Aquesta haurien de ser, al meu entendre, valors amb els quals qualsevol
persona que viu a Catalunya s’hi pot sentir identificat, sigui o no sigui
independentista, per l’estima que sent envers la seva terra. Vivim en un país en
què es veu violada fins i tot la seguretat jurídica, en el qual ens obliguen a
aplicar mesures i retallades com a conseqüència de l’asfixia econòmica
provinent del govern central. Hi ha un paper de responsabilitat i està molt bé
fer bandera, però tenim un país que viu el dia a dia i d’això la CUP també n’ha
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de ser conscient. Sense recursos no es pot fer front a moltes coses i per això
cal prendre mesures de reestructuració i, com has dit, aplicar “retallades”. Per
tant, potser caldria tenir una mica d’empatia amb el govern de la Generalitat
que viu uns moments bastant difícils.
Reitero el que he dit, és una bandera de democràcia, simbolitza una voluntat
per decidir i no creiem que això sigui contraproduent, ni pretengui imposar, tot
el contrari, aquest mateix ple ja s’ha manifestat a favor del dret a decidir. Fins i
tot, regidors del propi equip de govern, del PSC d’en Joan Castaño han votat
que Sant Celoni sigui un poble sobirà i lliure, i ara tenim problemes per fer
això? El que passa és que hi ha coses que es queden dins el ple i accions que
es veuen a fora.
No sé quin acabarà sent el resultat, des de la CUP, tal com heu dit, treballeu
per la independència, però la JNC fa més de 30 anys que hi treballa i també
s’ha de recordar. En qualsevol cas, que el ple decideixi el que ha de decidir,
que és qui té la legitimitat per fer-ho.
El Sr. alcalde assenyala que la Senyera també té el qualificatiu de democràcia,
catalanitat i humanitat, és la bandera que ha votat el poble de Catalunya.
L’Estelada –diu- mereix tots els meus respectes i des de l’equip de govern ja
ens hem posicionat pel dret a decidir, però segurament pensem d’una manera
diferent. Cal aclarir també que el PSC no és d’en Joan Castaño, sinó que és el
PSC de Catalunya i ho segurià sent encara que no hi sigui en Joan Castaño.
Tothom ha fet referència a les eleccions al Parlament, hi va haver una majoria
teòricament independentista i el Parlament pot votar el fet de posar una
Estelada al Parc de la Ciutadella, davant de l’edifici del Parlament. Jo
comparteixo la postura de la CUP, perquè penso que cal fer bastants passos i
que com a mínim la gent que viu a Catalunya senti seva la Senyera, perquè hi
ha col·lectius als que costa arribar. Jo crec que aquest és el primer pas per
anar allà on vulgui el poble de Catalunya en l’exercici del seu dret a decidir.
Nosaltres hem presentat una esmena que mantenim i si s’aprova, la Senyera
onejarà a l’entrada del municipi, encara que no sigui amb un màstil de 10
metres, perquè la gent que entri al poble sigui conscient que entra a un poble
de Catalunya i que defensem el nostre país.
El Sr. Deulofeu aclareix que el fet de proposar un màstil de 10 metres obeeix
únicament a un criteri de visibilitat, atès l’entorn i l’espai on s’ha d’ubicar, no té
cap altra pretensió que aquesta. La rotonda de l’entrada del municipi és molt
gran, està en un espai que queda una mica ensotat i aquesta alçada no queda
exagerada.
El Sr. Corpas manifesta que la CUP també manté l’esmena, sense entrar a
discutir tampoc el color de l’Estelada per no allargar més el tema.
El Sr. alcalde diu que, per tant es proposa un esmena que és col·locar la
Senyera a l’entrada del municipi, demanant l’autorització corresponent a la
Generalitat de Catalunya, perquè l’espai pertany al departament de Carreteres
de la Generalitat.
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El Sr. secretari apunta que, prèviament s’hauria de decidir si es posa l’Estelada
o la Senyera.
El Sr. Corpas diu que s’ha entès que la JNC acceptava el canvi d’ubicació de
l’Estelada.
Intervé el Sr. Masferrer per preguntar que si la JNC accepta el canvi d’ubicació,
no es pot votar només l’esmena del PSC, perquè la de la CUP ha quedat
incorporada ?
El Sr. secretari respon que si s’accepta, sí.
El Sr. Deulofeu diu que el grup de CIU hi donaria recolzament.
El Sr. alcalde manifesta que el grup del PSC retira la seva esmena i es passa a
votar la presentada per la CUP, que queda aprovada per 9 vots a favor, 6
abstencions i 2 vots en contra.
Després d’aquestes intervencions i atès que,
Sant Celoni ha mostrat el seu compromís amb la independència de la nació
catalana en diverses ocasions, com en la consulta sobre la independència de 13
de desembre de 2009, en successius Plens municipals que han portat a
l’aprovació de la moció que va presentar la Joventut Nacionalista de Catalunya
(JNC)per adherir-nos a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), o
més recentment, el suport i assumpció de la Declaració de Sobirania que va
aprovar el Parlament de Catalunya.
Des de la JNC pensem que cal donar suport a les iniciatives socials que
promoguin actes pedagògics i reivindicatius, i més en un context com el que
tenim actualment en el qual l’Estat espanyol actua de forma deslleial amb la
resta d’administracions públiques, incomplint els compromisos econòmics que
té contrets amb el nostre país, intentant portar-nos cap a l’asfíxia econòmica,
perllongant una situació d’espoli fiscal insostenible i retallant drets socials i de
ciutadania que han costat molts anys d’aconseguir.
Els motius pels quals es va crear aquesta bandera avui segueixen sent més
vigents que mai. Creiem fermament que cal continuar treballant en favor de les
llibertats catalanes a través d’iniciatives que fomentin la consecució d’aquest
objectiu. Recordem que fa pocs anys commemoràvem els 300 anys de l’inici de
la pèrdua de les llibertats del poble català amb la derrota d’Almansa el 1707 i
amb l’antecedent del 1659 amb la pèrdua de la Catalunya Nord.
El símbol que mostra la voluntat del poble català de ser lliure és l’estelada, una
bandera de llibertat, de democràcia, de tolerància i respecte, que representa
els anhels d’assolir la independència del poble català.
Per aquest motiu, creiem que mereix ser hissada en un lloc preferent i
permanent a la nostra població fins a l’assoliment d’un Estat.

68

En aquest sentit, a proposta de la JNC i previ dictamen de la Comissió
informativa de Serveis Comunitaris, per 9 vots a favor de les senyores Costa i
Lechuga, i dels senyors Deulofeu, Garcia Ramírez, Perapoch, Garcia Sala,
Moles, Corpas i Masferrer; 6 abstencions de les senyores Miracle, Coll, Montes i
dels senyors Castaño, Bueno i Tardy, i 2 vots en contra de la senyora de la
Encarnación i del senyor Capote, el Ple municipal ACORDA:
1. Hissar una bandera estelada blava a l’asta ubicada al costat del monument
11 de setembre d’aquesta vila.
2. Assumir el compromís de mantenir-la de forma permanent, substituir-la si
sofreix algun desperfecte o posar-ne una altra si desapareix.
3. Enviar aquesta moció a totes les entitats de Sant Celoni.
20. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ CONJUNTA DE TOTS ELS
GRUPS MUNICIPALS PER A L’ABOLICIÓ DE L’ÚS D’ARMES AMB
PROJECTILS DE BALES DE GOMA A LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE
CATALUNYA I AL TERME MUNICIPAL DE SANT CELONI I LA BATLLÒRIA.
La Sra. Montes explica que aquesta moció fa referència a un tema prou viu a la
nostra societat, la premsa en parla i hi ha tota una campanya en contra de la
utilització d’aquest tipus de projectils. Per això es va considerar adient
presentar aquesta moció i aprovar-la per ple. L’objectiu d’aquesta moció, per
tant, és evitar l’ús d’armes amb projectils de bales de goma a Sant Celoni i per
extensió a tota Catalunya, que provoquen lesions físiques greus a les persones.
El Sr. alcalde apunta que el grup del PSC també s’hi suma.
Seguidament, el Sr. Corpas diu que, la CUP també s’ha sumat a la presentació
conjunta de la moció, però ens agradaria afegir un altre punt. He sabut que
dins el cos de Mossos d’Esquadra hi ha un grup que representa un 2% o 3%
anomenat BRIMO, (brigada mòbil), que són agents que en la seva majoria
utilitzen bales de goma. Es tracta d’una tipologia de policia que, manifestació
rere manifestació, a cada acte que hi ha al carrer, fa un ús abusiu de la seva
força. Com que no volem posar en el mateix paquet la resta d’agents del cos de
Mossos d’Esquadra, ens agradaria que quedés constància en aquesta moció que
hem d’apostar per la dissolució d’aquesta brigada mòbil que, com he dit, fa un
abús del poder i un ús desproporcionat de la força davant de les persones.
El Sr. Garcia manifesta que el grup de CIU dóna suport a la moció amb el seu
redactat original sense tenir en compte aquesta incorporació. De fet, es tracta
d’una moció que es presenta de manera conjunta i ens agradaria respectar
l’escrit consensuat, si bé que en el títol de la moció podríem substituir
comunitat autònoma de Catalunya per Catalunya.
Volem recordar que el Parlament, a instància i proposta de CIU i ERC, el 27 de
febrer va crear una comissió d’estudi sobre les mesures de seguretat i ordre
públic, i l’ús de material antiavalots en els esdeveniments de masses, de la
qual se n’ha de derivar un informe final que determini com s’ha de gestionar tot
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això. Nosaltres volem donar el nostre suport a la Policia nacional de Catalunya,
perquè la seva tasca no és fàcil, però això no vol dir que no hagi d’assumir les
responsabilitats que puguin ocasionar-se en moments concrets.
Està bé que ICV presenti aquesta moció, tenint en compte que va tenir durant
4 anys la responsabilitat del Departament d’Interior i podia haver fet alguna
cosa al respecte.
El Sr. Corpas apunta que la CUP retirem l’afegit i ja presentarà una moció en el
proper ple.
El Sr. secretari matisa que, per una qüestió d’ordre, es va acordar a la Comissió
informativa que el punt 1 de radicar l’ús de les armes amb projectils quedava
suprimit.
Després d’aquestes intervencions i atès que,
Segons dades de l’Associació Stop Bales de Goma, de l’ONG Justícia i Pau, de la
Federació Catalana d’ONG’s pels Drets Humans i de la Coordinadora Catalana
per la Prevenció i Denuncia de la Tortura, des de l’any 1990 a l’Estat espanyol
24 persones han perdut un ull i una ha resultat morta a causa de l’ús d’armes
amb projectils de bales de goma per part de les forces i cossos de seguretat de
l’Estat. Concretament a Catalunya, l’ús per part de la policia autonòmica
d’aquestes armes a la ciutat de Barcelona des de 2001 ha causat la pèrdua
d’un ull a en Carles Guillot l’any 2001, l’Edgar Lopez, en Gerard Molins, en Jordi
Naval i l’Óscar Alpuente el 2009, en Nicola Tanno l’any 2010 i l’Angelo Cilia i
l’Ester Quintana l’any 2012. Tanmateix, l’ús d’aquestes armes per part dels
Mossos d’Esquadra els primers sis mesos de 2012 va implicar que a dues
persones se’ls hagués d’extirpar la melsa i a una altra se li perforés un pulmó
per la fractura de dues costelles.
L’evidència de tots els cassos esmentats, nombrosos estudis mèdics i científics,
així com la recomanació de prohibició del seu ús als Estats membres de la Unió
Europea per part de la Comissió Europea, demostren la seva alta perillositat i el
seu potencial letal, desvirtuant el que estableix la instrucció i el respectiu
protocol que les regula.
En aquest sentit, el mateix Síndic de Greuges de Catalunya conclou en la seva
Resolució de l’actuació d’ofici número 2358/2011, relativa a l’ús de les pilotes
de goma suggerint al Departament d’Interior que “estableixi una moratòria en
l’ús de les pilotes de goma. Aquesta suspensió preventiva hauria de fer-se
extensiva fins que el Govern lliuri al Parlament de Catalunya l’informe que li va
sol·licitar sobre l’ús de les pilotes de goma i aquest es pronuncií.”
En l’àmbit europeu, el Parlament Europeu l’any 1982 ja va instar a tots els
Estats membres a que prohibissin aquest tipus d’armes contra la població civil
després que el seu ús causes la mort de 12 persones (entre elles, 7 nens
menors de 15 anys) a Irlanda del Nord, pronunciant-se en el mateix sentit l’any
1984 i el 1997. D’altra banda, un estudi de STOA (Scientific and Technologic
Options Assessement) òrgan pertanyent al Parlament Europeu, va publicar
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l’any 2000 que qualsevol arma cinètica que traspassés els 122 jules s’havia de
considerar letal i que, per tant, no s’havia d’utilitzar en casos de control de
masses.
D’acord amb tot el que s’ha exposat i atès que aquest tipus d’armes, en
concret, les armes llargues del calibre 12 (SDASS PRO FORCES, amb una força
cinètica de 830 jules), així com les escopetes LL-06 (els llançadors de 40 mm i
amb una velocitat de projectil de 300 km/h) són emprades pels Mossos
d’Esquadra.
Atès que l’ús d’aquest tipus d’armes és potencialment letal i pot produir des de
lesions permanents en òrgans vitals fins a decessos en la població civil.
Atès que l’ús d’aquest tipus d’armes compromet greument el principi de
proporcionalitat que ha d’inspirar l’actuació dels cossos policials atès que
causen un dany superior a aquell que es pretén evitar.
Atès que l’ús d’aquest tipus d’armes implica un difícil control del resultat del
seu maneig generant un alt nivell d’arbitrarietat, tant pel que fa a la zona del
cos que es fereix com per la persona que rep el tret, fent que puguin resultar
ferides persones que no estan participant en cap acte vandàlic.
Els poders públics de l’Estat tenen l’obligació d’evitar l’ús arbitrari o excessiu de
la força per fer complir la llei així com evitar en l’ús de la mateixa un dany o
dolor innecessari, així com les actuacions policials s’han de subjectar de forma
obligatòria i en tot moment als principis de congruència, oportunitat i
proporcionalitat previstos a la llei de Policia.
Considerant que l’ús d’aquest tipus d’armes situen en un elevat risc de
vulneració els drets fonamentals de les persones com ho són el dret a la
integritat física, el dret a la llibertat d’expressió o el dret a la llibertat de
circulació recollits tant a la Declaració Universal dels Drets Humans com a la
Constitució Espanyola.
En relació als antecedents exposats, a proposta del grup municipal d’ICV-EUiAEPM i previ dictamen de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per
unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya, així com al Parlament de
Catalunya que aboleixi l’ús de les armes amb projectils de bales de goma per
part de qualsevol cos policial de la Comunitat Autònoma de Catalunya i de
l’Estat mitjançant la seva prohibició i retirada efectiva i immediata.
2. Demanar al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat de
Catalunya que revisi el procediment de treball PNT 217/03/11 per tal
d’adequar-lo als paràmetres següents:
- Establir un ordre d’actuació clar i enumerat amb els passos o fases a seguir
en l’ús de material antiavalot per la dissolució d’una concentració o
manifestació.
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- Establir que davant concentracions i manifestacions s’insisteixi en la pràctica
de la mediació, que faci compatible l’exercici del dret de reunió dels assistents
amb el de la protecció de la seguretat ciutadana.
3. Demanar al Parlament de Catalunya que estudiï mesures alternatives a les
bales de goma que siguin efectivament garants dels principis de
proporcionalitat, congruència i oportunitat, així com dels drets fonamentals de
les persones.
4. Que es revisi la formació que reben els agents de les unitats especials que
poden fer ús del material antiavalot, als efectes de la seva adequació i millora.
5. Demanar al Parlament de Catalunya que constitueixi una comissió
d’investigació sobre l’actuació de la Conselleria d’interior de la Generalitat de
Catalunya i dels Mossos d’Esquadra en tots els cassos en que han resultat
afectades persones per l’ús d’armes amb projectils de bales de goma.
6. Donar trasllat efectiu d’aquesta moció i els acords adoptats en ella a l’Estat
Espanyol, al Govern de la Generalitat de Catalunya, a tots els grups polítics que
conformin el Parlament de Catalunya i Espanyol, al Parlament Europeu, a la
Comissió Europea, a l’Associació Stop Bales de Goma, a l’ONG Justícia i Pau, a
la Federació Catalana d’ONG’s pels Drets Humans i a la Coordinadora Catalana
per la Prevenció i Denúncia de la Tortura.
****
Abans de passar als punts relatius al control de l’equip de govern municipal, el
Sr. alcalde comenta que va enviar una proposta de suport als veïns i veïnes de
Mataró pel tema de les preferents, que és on hi ha un gruix més important
d’afectats i on tenia la seu la Caixa Laietana, i si us sembla –diu- la treballem
conjuntament i l’aprovem a la Junta de Govern Local.
****
21. INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDIA I
PEL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA EN ELS MESOS DE GENER I
FEBRER DE 2013.
La corporació PREN CONEIXEMENT de les resolucions dictades per l’Alcaldia i
pel regidor de Seguretat Ciutadana en els mesos de gener i febrer de 2013,
l’extracte de les quals es relaciona a continuació:
RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES DE GENER DE 2013
Dia
2
2
2
2

Extracte
Aprovar la despesa per organitzar el Concert de Nadal 2012
Autoritzar el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal
Autoritzar el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal
Aprovar la despesa per contractar treballs d’impressió d’un programa de Festes
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2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
11
11
11
11
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

Prorrogar el pressupost de l’exercici 2012
Aprovar la despesa per contractar un servei d’analítiques d’aigua
Declarar la caducitat d’una activitat comercial
Acceptar un ajut de la Diputació de Barcelona
Autoritzar el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal
Autoritzar el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal
Autoritzar el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal
Aprovar la despesa per contractar un servei de muntatge i desmuntatge de carrosses dels
Reis
Aprovar la despesa per contractar un servei de muntatge de la llotja dels Reis
Aprovar la despesa per contractar un servei de col·laboració per la Festa de Reis
Estimar una reclamació de responsabilitat patrimonial
Comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
Comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
Comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
Donar resposta a un escrit de reclamació
Adjudicar el contracte per a la prestació del servei de recollida d’animals abandonats
Aprovar la despesa per contractar el lloguer d’un mòdul
Aprovar la despesa per contractar el subministrament d’un ordinador
Prendre coneixement d’un informe emès per l’interventor accidental
Declarar el caràcter essencial i urgent d’un servei
Atorgar una llicència per a l’ocupació temporal d’un hort públic
Atorgar una llicència per a l’ocupació temporal d’un hort públic
Aprovar la liquidació del servei de grua municipal
Considerar acomplerts els requisits per a la justificació d’una subvenció
Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb disminució
Aprovar la despesa per contractar un servei
Reclamar una indemnització a les persones responsables de danys al mobiliari urbà
Aprovar les quotes dels usuaris del servei de Teleassistència
Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Aprovar la despesa per contractar un servei de manteniment
Aprovar la despesa per contractar un servei de manteniment
Aprovar la despesa per contractar l’adaptació de màquines validadores de targetes
Concedir una pròrroga per a l’acabament d’unes obres
Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola bressol municipal
Incoar un expedient de responsabilitat patrimonial
Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Atorgar ajuts socials per a l’adquisició de material escolar
Concedir una bestreta del salari a un treballador municipal
Aprovar la despesa per contractar un servei
Concedir una llicència per obres de connexió de gas natural
Aprovar la despesa per contractar un servei
Desestimar una reclamació de responsabilitat patrimonial
Incoar un expedient de responsabilitat patrimonial
Aprovar la despesa per contractar un servei
Ordenar la inhumació d’un cadàver
Concedir una llicència d’obres menors
Aprovar els contractes de publicitat de l’emissora municipal de ràdio
Ratificar l’essencialitat i la urgència d’un servei
Desestimar una reclamació de responsabilitat patrimonial
Ordenar la suspensió provisional d’unes obres
Donar de baixa una llicència de gual
Concedir una autorització d’ocupació de la via pública amb finalitats comercials
Requerir la legalització d’una activitat
Concedir una llicència municipal per a la tinença i conducció d’animals perillosos
Aprovar la concessió de bonificacions de l’Escola bressol municipal
Declarar la caducitat d’unes inscripcions al Padró municipal d’habitants
Aprovar la despesa per contractar un servei
Aprovar les liquidacions de la taxa d’ocupació de la via pública
Aprovar la despesa per contractar un servei
Aprovar la despesa per contractar un servei
Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Donar de baixa una llicència de gual
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17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
19
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24

Concedir una autorització d’ocupació de la via pública amb finalitats comercials
Aprovar una liquidació de la taxa per instal·lació de parades a la via pública
Suspendre la resolució d’un retorn de dipòsit de runes
Concedir una bestreta del salari a un treballador municipal
Concedir una bestreta del salari a un treballador municipal
Actualitzar les retribucions de l’Alcaldia
Aprovar la despesa per contractar una assegurança
Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Aprovar la despesa per contractar un servei
Aprovar la despesa per contractar un servei
Aprovar una relació d’obligacions reconegudes
Aprovar la despesa per contractar un servei
Aprovar la despesa per contractar un servei
Pagar una quantitat en concepte d’antiguitat a diversos treballadors
Aprovar la compensació del deute d’una empresa amb l’ajuntament
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Declarar adjudicat un contracte per a la prestació d’un servei
Sol·licitar un ajut de finançament
Aprovar la despesa per contractar un servei
Autoritzar el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal
Autoritzar el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal
Incoar un expedient d’ordre d’execució relatiu al mal estat d’una finca
Incoar un expedient de responsabilitat patrimonial
Aprovar la despesa per contractar el manteniment de zones infantils
Aprovar la despesa per contractar treballs de reedició de tríptics informatius
Desestimar un recurs de reposició
Desestimar una reclamació de responsabilitat patrimonial
Incoar un expedient de responsabilitat patrimonial
Donar de baixa una llicència de gual
Estimar un recurs de reposició interposat contra una resolució d’Alcaldia
Estimar un recurs de reposició interposat contra una resolució d’Alcaldia
Estimar un recurs de reposició interposat contra una resolució d’Alcaldia
Estimar un recurs de reposició interposat contra una resolució d’Alcaldia
Estimar un recurs de reposició interposat contra una resolució d’Alcaldia
Estimar un recurs de reposició interposat contra una resolució d’Alcaldia
Estimar un recurs de reposició interposat contra una resolució d’Alcaldia
Estimar un recurs de reposició interposat contra una resolució d’Alcaldia
Estimar un recurs de reposició interposat contra una resolució d’Alcaldia
Estimar un recurs de reposició interposat contra una resolució d’Alcaldia
Aprovar una llicència de parcel·lació d’una finca
Aprovar un Pla de seguretat i salut
Aprovar un aportació econòmica a una fundació cultural
Aprovar la gestió econòmica d’activitats i cursos
Aprovar una factura de despeses de la depuradora
Aprovar una factura de despeses de la depuradora
Ratificar l’essencialitat i la urgència d’un servei
Imposar una multa per infracció de l’Ordenança reguladora d’animals de companyia
Incoar un expedient de responsabilitat patrimonial
Prendre coneixement d’un informe emès per l’interventor accidental
Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Facilitar còpia d’una llicència d’activitats
Concedir una llicència d¡obres menors
Aprovar la modificació d’una divisió poligonal
Inadmetre una reclamació de responsabilitat patrimonial
Donar de baixa una factura de la comptabilitat municipal
Donar de baixa una factura de la comptabilitat municipal
Donar de baixa una factura de la comptabilitat municipal
Sol·licitar un ajut per al desenvolupament d’actuacions contra el canvi climàtic
Aprovar les despeses per a la concessió de beques de menjador escolar
Concedir una bestreta del salari a un treballador municipal
Denegar la concessió de bonificacions a la taxa d’escombraries
Prendre coneixement d’un informe emès per l’interventor accidental
Aprovar el pagament de gratificacions extraordinàries al personal de l’ajuntament
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24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
26
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

Aprovar la despesa per contractar treballs d’impressió de programes de la Festa Major
Aprovar la despesa per contractar un servei de lloguer d’un equip de so
Aprovar la despesa per contractar un servei de lloguer d’un mòdul
Aprovar una factura de despeses per millores a l’EDAR
Aprovar una factura de despeses per millores a l’EDAR
Aprovar una factura de despeses per millores a l’EDAR
Aprovar una factura de despeses per millores a l’EDAR
Aprovar una factura de despeses per millores a l’EDAR
Aprovar la nòmina del personal laboral, funcionari i polític
Aprovar el pagament d’un complement de productivitat al personal de l’ajuntament
Prendre coneixement d’un informe emès per l’interventor accidental
Aprovar la despesa per contractar una ballada de gitanes
Atorgar una llicència d’ocupació temporal gratuïta d’un equipament municipal
Aprovar la despesa per contractar un servei
Aprovar la despesa per contractar una activitat cultural
Aprovar la despesa per contractar un servei
Aprovar la despesa per contractar un servei
Aprovar un projecte d’urbanització
Reconèixer l’antiguitat d’un treballadora municipal
Concedir el fraccionament d’una quota de contribucions especials
Aprovar la despesa per contractar la revisió d’un vehicle municipal
Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Incoar un expedient da baixa al Padró municipal d’habitants
Aprovar la despesa per contractar un servei de manteniment
Desestimar una sol·licitud de cobrament de paga d’assistència
Considerar acomplerts els requisits per justificar una subvenció
Concedir una llicència d’obres menors
Concedir una llicència d’obres menors
Desestimar una sol·licitud de cobrament de paga d’assistència
Aprovar la modificació d’un projecte d’obres
Prendre coneixement d’un informe emès per l’interventor accidental
Declarar el caràcter essencial i urgent d’un servei
Aprovar la liquidació del servei de grua municipal
Declarar la caducitat d’una activitat
Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb disminució
Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb disminució
Aprovar la concessió d’ajuts socials per a activitats educatives
Prendre coneixement d’un informe emès per l’interventor accidental
Aprovar la despesa per contractar l’assegurança d’un vehicle municipal
Aprovar la despesa per contractar una assegurança de responsabilitat civil
Concedir una llicència municipal d’obres
Aprovar una relació de liquidacions de la taxa pel servei de grua municipal
Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb disminució
Aprovar la despesa per contractar una assegurança contra incendis
Aprovar la despesa per contractar una assegurança contra incendis
Concedir una bestreta del salari a una treballadora municipal
Aprovar la concessió d’una bonificació del 90% de la taxa de recollida d’escombraries
Aprovar la despesa per contractar personal de seguretat pels actes de Festa Major
Aprovar un pressupost d’obres de reparació d’un dipòsit d’aigua potable
Aprovar la liquidació de 2012 de l’Oficina Local d’Habitatge
Retornar un aval dipositat com a garantia d’unes obres
Aprovar una proposta de baixa de vehicles del padró de l’impost de vehicles
Donar de baixa del pressupost municipal una quantitat no justificada
Efectuar la compensació entre deutes a favor de la hisenda municipal
Autoritzar el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal
Incoar expedient per donar de baixa diverses persones del Padró d’habitants
Aprovar la despesa per contractar un servei de manteniment
Prendre coneixement d’un informe emès per l’interventor accidental
Aprovar una relació d’obligacions reconegudes
Autoritzar una persona a poder disposar d’una plaça d’aparcament reservada
Concedir una llicència d’entrada i sortida de vehicles
Comunicar el cost que cal assumir relatiu a les despeses de l’Escola de Música
Comunicar el cost que cal assumir relatiu a les despeses de l’Escola de Música
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31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola de Música
Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola de Teatre
Aprovar la liquidació d’un cànon demanial
Aprovar la liquidació del cànon d’explotació del tanatori
Aprovar el compte de la gestió recaptatòria de l’exercici 2013
Aprovar el compte de la gestió recaptatòria de multes de l’exercici 2013
Regularitzar les diferències entre saldos a la Comptabilitat municipal
Concedir una autorització per ocupar la via pública amb finalitats comercials
Requerint l’acreditació de la vigència de la titularitat d’un vehicle
Notificar el tràmit d’audiència d’un expedient
Desestimar una reclamació de responsabilitat patrimonial
Aprovar la despesa per contractar un curs de prevenció de violència
Aprovar la despesa per contractar un servei de transport escolar

RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL
MES DE GENER DE 2013
Dia
16
16
16
16
17

Extracte
Estimar al·legació Sra. MCB
Estimar al·legació Sr. JCG
Desestimar al·legació Sr. AGR
Estimar al·legació Sra. MALE
Resolució per acord d'incoació

RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES DE FEBRER DE 2013
Dia
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6

Extracte
Donar de baixa una autorització de venda al mercat setmanal
Donar de baixa una autorització de venda al mercat setmanal
Donar de baixa una autorització de venda al mercat setmanal
Decretar la caducitat d’un expedient
Aprovar una certificació d’obres
Aprovar la gestió econòmica d’un curs organitzat per l’ajuntament
Aprovar la despesa pel lloguer de les grades pel Ball de gitanes
Aprovar les quotes dels usuaris del servei de teleassistència
Aprovar les quotes dels usuaris del servei de teleassistència
Aprovar les quotes les usuaris del servei d’atenció domiciliària
Aprovar una sol·licitud d’ampliació d’una parada de venda al mercat setmanal
Aprovar una sol·licitud d’ampliació d’una parada de venda al mercat setmanal
Aprovar el canvi de nom d’una parada de venda del mercat setmanal
Aprovar una sol·licitud de reducció d’una parada de venda al mercat setmanal
Donar de baixa una llicència de gual
Incoar un expedient de protecció de la legalitat urbanística
Aprovar una liquidació de la taxa per parades de venda ambulant
Aprovar una liquidació de la taxa per parades de venda ambulant
Concedir una llicència municipal per a la tinença d’animals potencialment perillosos
Concedir una llicència municipal per a la tinença d’animals potencialment perillosos
Donar de baixa una autorització de venda al mercat setmanal
Donar de baixa una autorització de venda al mercat setmanal
Desestimar una reclamació de responsabilitat patrimonial
Donar de baixa una llicència de gual
Aprovar una liquidació de la taxa per parades de venda ambulant
Aprovar una liquidació de la taxa per parades de venda ambulant
Aprovar una liquidació de la taxa per parades de venda ambulant
Aprovar una liquidació de la taxa per parades de venda ambulant
Atorgar una subvenció per dur a terme un projecte solidari
Atorgar una subvenció per dur a terme un projecte solidari
Facilitar còpia dels plànols d’una llicència d’obres majors
Atorgar una llicència d’ocupació temporal d’un equipament municipal
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6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
18

Aprovar la modificació d’una obra
Concedir una llicència d’entrada i sortida de vehicles
Declarar com a residu sòlid urbà un vehicle abandonat a la via pública
Concedir drets funeraris sobre un nínxol de cementiri municipal
Corregir un error incorregut en una resolució d’Alcaldia
Concedir una llicència municipal d’obres
Aprovar la despesa per contractar un subministrament de material d’enllumenat
Incoar un expedient de responsabilitat patrimonial
Sol·licitar assistència jurídica a la Diputació de Barcelona
Desistir d’un procediment de licitació d’un contracte de servei
Declarar la caducitat de diverses inscripcions en el Padró municipal d’Habitants
Concedir una permís de compactació de lactància a una treballadora municipal
Concedir una llicència municipal d’obres
Concedir una llicència municipal d’obres
Aprovar una relació d’obligacions reconegudes feta per l’interventor
Desestimar una reclamació de responsabilitat patrimonial
Aprovar la despesa per contractar un subministrament de carpes per a fires
Atorgar ajuts socials als alumnes del Centre de formació i ocupació
Concedir una bestreta del salari a una treballadors municipal
Cancel·lar un aval bancari dipositat com a garantia d’unes obres
Concedir drets funeraris sobre un nínxol de cementiri municipal
Concedir una llicència municipal d’obres
Generar crèdits a les partides de l’Estat de Despeses del pressupost municipal
Declarar adjudicat un contracte de subministrament
Retornar un dipòsit de runes
Notificar el tràmit d’audiència d’un expedient de responsabilitat patrimonial
Aprovar l’augment de preus del servei de transport de viatgers
Concedir una excedència voluntària a un treballador municipal
Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb disminució
Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb disminució
Procedir a l’obertura d’un compte dipòsit
Aprovar la despesa per contractar unes obres d’adequació i millora
Aprovar els contractes de publicitat a l’emissora municipal de ràdio
Retornar dipòsits urbanístics
Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà i retirar-lo de la via pública
Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola bressol municipal
Concedir una autorització per ocupació de la via pública amb finalitats comercials
Requerir el pagament d’una quantitat a les persones concessionàries d’una adjudicació
Donar de baixa una llicència de gual
Estimar un recurs presentat contra una resolució de l’ORGT
Estimar un recurs presentat contra una resolució de l’ORGT
Declarar la continuïtat d’un contracte per a la prestació d’un servei públic
Declarar aprovada una ordenança
Atorgar una subvenció
Delegar a un regidor la competència per celebrar un matrimoni civil
Manifestar la conformitat amb l’estat final d’unes obres
Atorgar una llicència d’ocupació temporal d’un equipament municipal
Considerar suspeses les condicions de jornada laboral dels treballadors municipals
Desestimar una reclamació de responsabilitat patrimonial
Atorgar un termini per a la presentació de documentació complementària
Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà i retirar-lo de la via pública
Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà i retirar-lo de la via pública
Desestimar una sol·licitud de reconeixement de serveis prestats
Declarar adjudicat un contracte de prestació de serveis
Encomanar tasques de coordinació a una treballadora municipal
Autoritzar el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal
Concedir una llicència municipal d’obres
Cessar de l’encomana de tasques de coordinació a una treballadora municipal
Concedir una ampliació del termini per presentar documentació
Contractar un docent per a cursos de formació ocupacional
Contractar un docent per a cursos de formació ocupacional
Concedir una autorització per ocupació de la via pública amb finalitats comercials
Aprovar el Pla de seguretat i salut d’unes obres

77

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
25
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
27
27
27

Aprovar la despesa per contractar l’assegurança d’un vehicle municipal
Aprovar la despesa per contractar l’assegurança d’un vehicle municipal
Aprovar la despesa per contractar l’assegurança d’un vehicle municipal
Aprovar la despesa per contractar l’assegurança d’un equipament municipal
Aprovar la despesa per contractar l’assegurança d’un equipament municipal
Requerir a una empresa la legalització de la seva activitat industrial
Concedir una llicència municipal d’obres
Concedir una llicència municipal d’obres
Aprovar la despesa per contractar un servei de monitoratge
Desestimar un recurs de reposició
Aprovar la despesa per contractar treballs de reparació d’un vehicle
Requerir l’aportació de documentació complementària d’un expedient
Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà i retirar-lo de la via pública
Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Aprovar la despesa per contractar un servei de transport escolar
Prendre coneixement d’un informe emès per l’Interventor
Sol·licitar un ajut al Departament de Governació i Relacions Institucionals
Sol·licitar un ajut al Departament de Governació i Relacions Institucionals
Sol·licitar un ajut al Departament de Governació i Relacions Institucionals
Prendre coneixement d’un informe emès per l’Interventor
Aprovar la despesa per contractar un espectacle cultural
Delegar a un regidor diverses atribucions específiques
Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2012
Aprovar les liquidacions de la taxa d’ocupació de terrenys d´ús públic
Requerir l’aportació de documentació complementària a un expedient
Aprovar una relació d’obligacions reconegudes
Aprovar les quotes dels usuaris d’atenció domiciliària
Resoldre els reparaments formulats per l’Interventor accidental
Resoldre els reparaments formulats per l’Interventor accidental
Aprovar les liquidacions de la taxa per tancament de carrers
Concedir una autorització per ocupació de la via pública amb finalitats comercials
Aprovar la despesa per contractar un curs
Incorporar a l’Estat de despeses del Pressupost romanents de crèdit
Estimar una reclamació de responsabilitat patrimonial
Aprovar la liquidació de la taxa per parades de venda al mercat setmanal
Donar de baixa una autorització de venda al mercat setmanal
Designar una persona com a administradora d’usuaris municipals de l’OAC
Autoritzar el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal
Prendre coneixement d’un informe emès per l’Interventor
Aprovar el pagament de gratificacions al personal laboral i funcionari
Arxivar un expedient de sol·licitud per abocar aigües residuals a l’EDAR
Concedir una llicència d’obres menors
Aprovar el pagament de complements de productivitat al personal de l’Ajuntament
Aprovar la despesa per contractar treballs de reparació d’un vehicle
Autoritzar una persona a poder estacionar el seu vehicle en una zona restringida
Autoritzar una persona a poder disposar d’una plaça d’aparcament reservada
Aprovar el canvi de nom d’una parada al mercat setmanal
Aprovar el canvi de nom d’una parada al mercat setmanal
Aprovar una liquidació de la taxa per parades al mercat setmanal
Aprovar la nòmina del personal laboral, funcionari i polític
Autoritzar una persona a poder disposar d’una plaça d’aparcament reservada
Aprovar les quotes dels usuaris del servei de teleassistència
Retornar un dipòsit per a la gestió de runes
Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Aprovar la concessió d’una bonificació
Aprovar la concessió d’una bonificació
Concedir una llicència d’activitats
Aprovar la despesa per contractar la reparació d’un sistema de climatització
Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb disminució
Designar les persones responsables d’emergències a l’equipament Sax Sala
Aprovar la despesa per contractar treballs d’atenció psicològica
Aprovar la despesa per contractar treballs de reparació d’un vehicle
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27
27
27
27
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola de Música
Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola de Teatre
Aprovar la revisió del preu d’un contracte
Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà i retirar-lo de la via pública
Acceptar la cessió d’un nínxol del cementiri municipal
Aprovar la compensació del deute d’una empresa amb l’Ajuntament
Aprovar la despesa per contractar una garantia
Aprovar la despesa per contractar serveis complementaris
Aprovar la despesa per contractar un espectacle cultural
Aprovar la despesa per contractar un espectacle cultural
Aprovar la despesa per contractar treballs d’impressió d’una guia educativa
Aprovar la despesa per contractar un subministrament de mobiliari
Aprovar la despesa per contractar un servei extern de suport
Reclamar una quantitat als responsables de danys en el mobiliari urbà
Aprovar una relació d’obligacions reconegudes
Generar crèdits entre partides de l’Estat de despeses del Pressupost
Aprovar la despesa per contractar un servei de neteja
Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Aprovar la despesa per contractar un subministrament

RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL
MES DE FEBRER DE 2013
Dia
1
1
5
5
13
13
13
13
25
25

Extracte
Arxiu per sentencia Sr. DR
Arxiu de l'expedient Sr. PSI
Resolució per acord d'incoació
Proposta de sanció
Estimar al·legació Sra. AMAR
Estimar al·legació Sr. DPH
Estimar al·legació Sr. CRP
Estimar al·legació Sr. DRG
Resolució per acord d'incoació
Proposta de sanció

22. DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS URGENTS DE PERSONAL
REALITZADES PER L'ALCALDIA EN ELS MESOS DE GENER I FEBRER DE
2013.
Durant els mesos de gener i febrer de 2013, i per cobrir necessitats urgents i
inajornables, l’Alcaldia va contractar el personal que es descriu a continuació:
Gener:
1 coordinador del Parc Montnegre Corredor
1 treballadora social per a l’Àrea de Serveis a les Persones (substitució per IT)
1 auxiliar administrativa per al Centre de formació i ocupació Sax Sala
(substitució per IT)
Febrer:
2 docents per impartir cursos de formació ocupacional
Atès el que estableix l'article 291 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya sobre
contractació urgent de personal, el Ple municipal PREN CONEIXEMENT de les
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contractacions temporals del següent personal, efectuades durant el mesos de
gener i febrer de 2013:
Gener:
Oliver Sánchez Camacho
Susanna Martín Boullon
Selene Córdoba López

coordinador de parc
treballadora social
auxiliar administrativa

Febrer:
Josep Valentí Garcia
Raquel Ribalta Muñoz

docent
docent

23. PRECS I PREGUNTES.
Preguntes que formula el grup municipal de CIU:
El Sr. Perapoch diu que durant la passada legislatura es va
treballar en un catàleg de masies des de l’àrea de Territori, es va
fer molta feina, es van mantenir reunions amb molts propietaris i
m’agradaria saber com està aquest tema.
El Sr. alcalde respon que la darrera vegada que es va parlar del tema va ser
amb el director general d’Urbanisme, perquè a la revisió que en feia la
Generalitat es canviava tot de dalt a baix, els pactes amb els propietaris, les
facilitats per promoure activitats a la zona de Montnegre, etc, és a dir, es feia
un informe molt restrictiu. D’aquí a uns dies –diu- ens hem de reunir una altra
vegada amb el director general d’Urbanisme de la Generalitat per un altre tema
i la nostra intenció és reprendre aquest tema del catàleg de masies perquè
se’ns va dir que els tècnics de la Generalitat en farien una nova revisió, no tan
restrictiva, tal com s’havia fet en altres territoris de Catalunya.
El Sr. Deulofeu pregunta com està el litigi de límits que tenim
amb Riells Viabrea?
El Sr. alcalde respon que s’han enviat els acords corresponents a la Generalitat
i la Comissió de delimitació n’està fent la valoració.
El Sr. Deulofeu apunta que és un tema prou important, perquè hi ha molts
interessos econòmics pel mig, atès que una bona part de la zona industrial de
Riells correspondria a Sant Celoni. Per tant, estaria bé saber què és que
correspon legalment, perquè es va passar una bona oferta a Riells que van
rebutjar.
El Sr. alcalde diu que cada municipi defensa els seus interessos, lògicament.
El Sr. Deulofeu comenta que es va dir que quan es disposés de
l’informe jurídic amb relació al sistema de gestió de l’Escola de
música l’equip de govern el faria arribar a tots els grups.
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La Sra. de la Encarnación es compromet a passar-lo.
Precs i preguntes que formula el grup municipal de la CUP:
El Sr. Masferrer diu que a la darrera Junta de Govern es va
aprovar un plec pel Servei de neteja de les dependències
municipals que, entre d’altres coses, contemplava millores com
l’augment de sou de les treballadores, i també hi havia el
compromís de l’equip de govern d’estudiar la possibilitat de
municipalitzar el servei. Voldria saber com està el tema.
El Sr. alcalde respon que s’hi està treballant. També cal esmentar –diu- que la
municipalització d’aquest servei és difícil i hem contactat amb altres
ajuntaments per veure quina formula han fet servir alguns d’ells per
municipalitzar el servei, ja sigui fent uns gestió directa o bé creant alguna
empresa pública per gestionar-ho. Una cosa és la voluntat política i l’altra és la
viabilitat tècnica del que es pot fer o el que no es pot fer.
Tal com has apuntat, sí que s’ha inclòs el tema de l’augment de salari per a les
treballadores d’aquest servei.
El Sr. Masferrer pregunta si s’han mantingut el nombre d’hores
de treball. Hi ha hagut alguna modificació respecte a la primera
proposta presentada a la Junta de Govern Local de fa un mes,
respecte de la darrera quant al nombre d’hores del servei ?
El Sr. alcalde respon que no, però aquesta vegada s’ha establert d’una manera
diferent. Abans s’establien un nombre d’hores i a part hi havia els serveis
especials, en canvi ara s’ha reduït el nombre d’hores en algunes dependències,
s’han afegit alguns espais i s’ha fixat una borsa d’hores per serveis especials.
El Sr. Masferrer diu que a finals de gener es va passar un informe
econòmic relatiu a la gestió del servei de recollida de residus,
però estem a l’espera de rebre un altre informe que tingués en
compte molts altres factors per determinar quin tipus de gestió
es pot du a terme.
El Sr. alcalde diu que, de fet, fer un informe tècnic per determinar quin tipus de
gestió és el millor és força complicat. S’han fet diverses visites a altres
ajuntaments per veure quin tipus de gestió duen a terme, quins avantatges i
quins inconvenients hi pot haver, etc. A tot arreu es va destacar que calia que
hi hagués un consens polític si es volia fer un canvi de sistema tan important
com és l’establiment del servei porta a porta per tot el municipi. La idea és
parlar-ne entre tots plegats, després de Setmana Santa, i definir quin é el
model que més s’adequa al nostre municipi.
També cal tenir en compte que estem en un moment d’incertesa. Cal esmentar
que s’ha començat la negociació dels preus dels envasos amb Ecoembres i
Ecovidre i la proposta que ens han fet està a anys llums del que s’estava
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pagant fins ara. Per tant, cal tenir molt en compte l’element econòmic a l’hora
de decidir quin model implantem.
El Sr. Masferrer demana que aquest informe econòmic també es
faci arribar a la resta de grups i, si és possible, que se’ns passi
també en format electrònic. També trobem a faltar –diu- que una
part de l’informe parli de les 3 o 4.000 tones que potser ens
estalviaríem de llençar a l’abocador i altres costos que no només
són econòmics.
En alguna reunió se’ns va fer arribar que la proposta de l’equip
de govern era construir una canonada de La Batllòria fins l’EDAR
de Sant Celoni. Aquesta canonada té uns quants quilòmetres de
llarg i si no recordo malament ha de travessar com tres vegades
la Tordera i hi havia una opció B, que s’havia descartat, que era
connectar amb la depuradora de Riells Viabrea, perquè Riells no
ho acceptava. Des del CUP pensem que això es deu més a temes
polítics que tècnics i creiem que seria molt més fàcil, barat i
sostenible connectar amb l’EDAR de Riells Viabrea. Per això us
demanem que feu el treball polític necessari perquè es pugui fer.
Sembla bastant irracional fer arribar l’aigua de La Batllòria fins
Sant Celoni tenint una depuradora a tocar del nucli que, a més,
està al 50% d’ocupació i té plena capacitat per operar les aigües
de La Batllòria i, fins i tot, l’ajuntament podria fer una aportació
econòmica a Riells per aquest servei, que segurament seria ben
rebuda.
El Sr alcalde explica que s’han mantingut converses amb Riells Viabrea per
aquest tema, aquesta setmana mateix hem parlat amb el regidor corresponent
i amb el que sí que estem d’acord ambdós municipis, que ja s’havia comentat
anteriorment, és que la solució bona i definitiva seria instal·lar una depuradora
a la banda dreta de la carretera comarcal, en direcció Girona, l’aigua residual
vindria rodada des de la majoria d’urbanitzacions de la zona, amb el
corresponent estalvi energètic. En aquest cas, ja hi ha l’acord que l’ajuntament
estaria disposat a qualificar i comprar els terrenys de Sant Celoni que caldria
utilitzar.
El problema greu i gros és l’ACA , que en el seu moment va fer el PSARU, un
pla d’actuació en què les aigües de La Batllòria anaven connectades amb Riells
Viabrea, però tot i que l’ajuntament de Sant Celoni adquireixi el compromís de
fer-se càrrec de les obres necessàries, és l’ACA qui ha de fer les gestions
necessàries per convèncer l’ajuntament de Riells i, si cal, fer l’expropiació de
terreny d’algun tram del recorregut de les canonades. L’ACA, però, ja ha
manifestat que no farà res al respecte i Riells Viabrea el que vol és treure la
seva depuradora del casc urbà, que és on està ubicada actualment.
Per tant, ara estem en aquest impàs, però el més primordial i el que hem de
garantir és que les aigües de La Batllòria es tractin. De tota manera, no s’ha
descartat cap solució.
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El Sr. Perapoch diu que s’han de prendre decisions d’una manera ràpida pel que
fa les aigües de La Batllòria, perquè sinó d’aquí a tres anys encara n’estarem
parlant i amb les responsabilitats penals no s’hi pot jugar.
L’alcalde diu que tots hi estem d’acord.
****
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 00,56 hores del
dia 22 de març 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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