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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 

DEL DIA 30 DE GENER DE 2014 
 

 
 
 
Identificació de la sessió: 
 
Número: 01/2014 
Data: 30 de gener de 2014  
Inici: 21.03 hores 
Fi: 23.54 hores   
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
Caràcter de la sessió: ordinària  
 
Assistents: 
 
President: Joan Castaño Augé  PSC-PM 
Regidors/es: Magalí Miracle Rigalós  PSC-PM 
 Julia de la Encarnación Gómez  PSC-PM 
 Josep M. Bueno Martínez  PSC-PM 
 Maria Isabel Coll Roig  PSC-PM 
 Jaume Tardy Martorell PSC-PM 
 Josep Capote Martín PSC-PM 
 Francesc Deulofeu Fontanillas  CiU 
 Laura Costa Olivé CiU 
 Raül Garcia Ramírez CiU 
 Dolors Lechuga Garcia CiU 
 Marià Perapoch Valls CiU 
 Josep Maria Garcia Sala CiU 
 Óscar Moles Avariento CiU 
 Daniel Corpas Cullet CUP-PA 
 Gerard Masferrer Marfil CUP-PA 
 Maria Carmen Montes Azcutia ICV-EUIA-E 
 
Secretari: Ramon Oriol Grau  
Interventor: Joan Muntal Tarragó 
 
Ordre del dia: 
 
I.- PART DISPOSITIVA 
1. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions plenàries de 26.09.2013 i 06.11.2013. 
2. Ratificació, si escau, de l’acord de la Junta de Govern Local d’aprovació dels preus 

públics dels serveis bàsics del Centre municipal d’esports Sot de les granotes per a 
l’any 2014. 

3. Aprovació, si escau, d’una modificació dels Estatuts del Consorci Localret.  
4. Aprovació, si escau, de l’expedient de contractació del servei de manteniment, 

conservació i explotació del sistema de l’estació depuradora d’aigües residuals de Sant 
Celoni i la Batllòria. 

5. Aprovació, si escau, de l’expedient de contractació del servei de neteja viària del 
municipi de Sant Celoni. 
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6. Aprovació, si escau, de la moció presentada en relació al finançament de les escoles 
de música i dansa de Catalunya. 

7. Aprovació, si escau, de la moció presentada per a la sanció dels immobles 
permanentment desocupats propietat d'entitats financeres i altres grans empreses. 

8. Aprovació, si escau, de la moció presentada de suport a la Proposició de llei per 
delegar a la Generalitat de Catalunya la competència per celebrar un referèndum 
sobre el futur polític de Catalunya. 

9. Aprovació, si escau, de la moció presentada de rebuig a la resolució de la Generalitat 
de Catalunya sobre la distribució als municipis de Catalunya del Fons de cooperació 
local de 2013. 

10. Aprovació, si escau, de la moció presentada sobre la reforma de la Llei de 
l’avortament. 

 
II.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
11. Informació de les resolucions dictades per l'Alcaldia i el regidor de Seguretat Ciutadana 

en els mesos de novembre i desembre de 2013. 
12. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l'Alcaldia en 

els mesos de novembre i desembre de 2013. 
13. Precs i preguntes.  
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
Inicialment i d’acord amb allò acordat el Ple municipal en el seu dia, es fa un minut de silenci 
per una víctima recent de la violència de gènere.  
 
A continuació, el Sr. alcalde ofereix la paraula al públic assistent per si algú vol comentar 
alguna qüestió, relacionada o no amb l’ordre del dia d’avui. 
 
Pren la paraula el Sr. Miquel Olivet, coordinador territorial de l’Assemblea de Catalunya a 
Sant Celoni per manifestar alguns dubtes.  
 
En relació amb l’Estelada que s’ha de posar a l’entrada del municipi, s’han assabentat que 
l’ajuntament encara no disposa de l’autorització corresponent per instal·lar-la i que una 
vegada arribi l’autorització, i es comprovi el compliment de les prescripcions tècniques que 
contempli la instal·lació, aquesta es portarà a terme en el termini d’unes tres setmanes.  
 
Nosaltres considerem –diu- que cal involucrar la societat calongina en aquesta acció i ens 
oferim, juntament amb Òmnium Cultural, per organitzar l’acte de hissada de l’estelada, 
intentant que sigui el més participatiu possible. Per això, demanem una col·laboració més 
estreta per tal de portar a terme aquest acte, fent que la ciutadania s’hi impliqui, fet que ens 
donarà més garanties d’èxit. També demanem que ens passin els estudis corresponents per 
poder comprovar realment si la proposta és correcta.  
 
Tot seguit, el Sr. alcalde explica que es va demanar l’autorització al Servei territorial de 
Carreteres. El dia 20 de desembre –diu- vàrem assistir a una reunió i ens van comunicar 
que tindríem l’autorització corresponent a finals de gener. Posteriorment, ens va arribar la 
taxa que cal pagar per aquest tràmit, que es va liquidar el dia 17 de gener passat. A nivell 
tècnic, es va fer un disseny del possible lloc on ubicar l’Estelada per passar-ho al 
departament de Carreteres i quan estigui definit el tema em comprometo a passar-vos-ho i a 
parlar-ne.  
 
A continuació, intervé un veí de Boscos del Montnegre que es queixa perquè va demanar 
hora per parlar amb el Sr. Capote, li va prendre les dades de contacte i el número de 
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parcel·la, però fins el moment no ha rebut cap més notícia d’ell. Vol parlar del tema del 
perímetre, perquè té una parcel·la petita i ha de pagar el mateix que una altra persona que 
té una parcel·la de 2000 m2.  
 
El Sr. alcalde explica que ja es va discutir políticament el pagament de la taxa per 
manteniment de la franja perimetral de les urbanitzacions, legalment obligatori per un tema 
de prevenció d’incendis forestals. A l’assemblea que es va dur a terme, la majoria dels 
assistents van votar que la taxa es pagués per parcel·la i això és el que s’ha aplicat.  
 
Seguidament, pren la paraula un representant de la Plataforma d’afectats per la Hipoteca 
del Baix Montseny per explicar al Ple i a la ciutadania que la moció que avui es presenta, 
aprovada ja en desenes de municipis del país, ha estat elaborada per la PAH per instar les 
administracions locals, les que viuen de forma més directa la greu situació d’emergència 
d’habitatge en la que ens trobem per culpa dels bancs i dels mercats, en connivència amb 
els partits polítics que han governat en els darrers 40 anys, a que facin una cosa que 
sembla tan òbvia com fer servir totes les eines que la pèssima legislació vigent posa al seu 
abast perquè l’habitatge existent compleixi la funció social que sempre hauria d’haver tingut. 
Tal com denuncia l’informe d’emergència habitacional a Espanya, elaborat per l’observatori 
DESC i la PAH l’estat espanyol és el país d’Europa amb més habitatge buit, un 13,7% del 
parc total, 3, 5 milions de pisos, segons el darrer cens estatal d’habitatge del 2011. I amb un 
parc social d’habitatge clarament insuficient, menys d’un 2% de l’habitatge existent.  
 
Aquesta moció no pretén només multar els bancs, sinó rescatar les famílies, assenyalar els 
pisos buits en mans de les entitats financeres i obligar-les a obrir-los a les famílies.    
 
Confiem en que l’aprovació d’aquesta moció sigui només un primer pas. No dubtin en què 
estem aquí perquè així sigui. També és important deixar constància de que la PAH no vol 
que aquesta moció es vinculi a cap partit polític. Si no l’hem presentat nosaltres mateixos al 
Ple és perquè les normatives actuals, poc participatives, no ens ho permeten.  
També volem celebrar que avui es debati una altra moció en relació amb l’habitatge, que 
posa en evidència que es tracta d’un problema de primer ordre. 
 
Abans de tractar els punts de l’ordre del dia, el Sr. alcalde comenta que recentment s’ha 
entrat un escrit en què es demana que es comenti al Ple el tema de la coberta del cafè de 
l’Ateneu. L’arquitecte municipal ha elaborat un projecte perquè la coberta del cafè de 
l’Ateneu no compleix amb la normativa vigent de seguretat. S’ha fet més d’una reunió amb 
entitats i se’n farà una altra el dia 4 de febrer, a la qual també estan convidats els grups 
polítics i en què s’explicaran els informes dels arquitectes; també hi assistirà, a part dels 
arquitectes que han fet els informes, el tècnic de Cultura Josep Abril, especialista en temes 
patrimonials i històrics. S’exposarà tota la informació i es recolliran totes les opinions que hi 
hagi per tal de poder tirar endavant l’obra. Per tant, qui hi estigui interessat, ja sigui a nivell 
d’entitat o particular, pot assistir a aquesta reunió.  
 
Pren la paraula el Sr. Bordoy per demanar una explicació sobre les futures obres en el cafè 
de l’Ateneu. Segons sembla s’ha projectat l’obra de la coberta del cafè, que no sabem si és 
realment necessària o no, però ens ha alarmat el fet de que es digui que es retirarà el 
magnífic sostre decoratiu, una obra d’art i un orgull pel poble. Avui en dia, amb els mitjans 
tècnics de què es disposa, és totalment factible, fàcil i econòmic, reparar la teulada tot 
respectant aquesta obra artística. Quins són els motius que obliguen a tenir tancat l’Ateneu 
sent l’únic recinte públic amb capacitat del poble ?  
Aquesta decisió municipal ens afecta a tots els ciutadans i ciutadanes que paguem tots els 
impostos i taxes. Demanem que posi tots els mitjans al seu abast perquè no es destrueixi 
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una de les poques obres d’art que es conserven al poble, perquè la propera generació no 
s’hagi d’avergonyir en dir que va ser el Consistori de l’any 2014 qui ho va permetre.  
 
El Sr. alcalde comenta que el proper dia 4 de febrer es farà una reunió, perquè el cafè de 
l’Ateneu és un tema prou important. La teulada –diu- s’ha de reparar per poder complir amb 
la normativa de seguretat vigent i pel que fa l’ús de la sala, és motiu de debat i entre tots 
plegats, grups polítics, entitats i ciutadania, decidirem quin ús en fem. 
 
El Sr. Masferrer diu que avui hi ha hagut Junta de Govern Local i un dels punts de l’ordre del 
dia era la contractació de les obres de reparació de la coberta de l’Ateneu. Això quedarà 
pendent de la reunió del dia 4 de febrer? El que s’ha aprovat fins ara ja contempla salvar 
aquest fals sostre decoratiu? En quin timming estem d’aquest procés ?  
 
La Sra. de la Encarnación respon que el que es faci amb el fals sostre no impedeix iniciar 
les obres, perquè es tracta primerament d’enretirar el sostre d’uralita existent i això, segons 
els tècnics municipals, és independent del que es pugui fer amb el fals sostre. 
 
El Sr. Masferrer pregunta quan està previst que comencin les obres? 
 
El Sr. alcalde respon que avui s’ha aprovat el document de coordinació de seguretat. La 
setmana vinent es fa una reunió tècnica per veure de quina manera es pot conservar 
aquesta estructura del fals sostre, però això no impedeix l’inici de les obres. El dia d’inici de 
les obres no està fixat, però pot ser d’aquí a una setmana o 15 dies. 
 
Després d’aquestes intervencions es procedeix a tractar els punts continguts a l’ordre del 
dia de la sessió. 
 
 
1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSION S PLENÀRIES DE 
26.09.2013 I 06.11.2013. 
 
El Sr. alcalde pregunta als membres de la corporació si han de formular alguna observació a 
les actes de les sessions plenàries dels dies 26.09.2013 i 06.11.2013, l’esborrany de les quals 
s'ha distribuït per correu electrònic a tots els regidors.  
 
Intervé el Sr. Deulofeu i diu que, pel que fa l’acta del dia 6 de novembre, en aquella sessió hi va 
haver un debat motivat per la renúncia del Sr. Manuel Bueno, que va ser prou interessant el 
diàleg que es va produir com perquè s’incorporés a l’acta del Ple, si més no en forma d’annex, 
atès que el Ple era extraordinari i aquest debat no formava part de l’ordre del dia. Entenem que 
hauria de ser d’aquesta manera i per això demanem que es faci constar en acta.  
 
El Sr. secretari explica que, des del punt de vista estrictament formal, el ple es va donar per 
acabat amb el darrer punt de l’ordre del dia i per això el diàleg posterior no hauria de formar 
part de l’acta del Ple. Altra cosa, seria fer la transcripció corresponent de les intervencions 
com un document a part. De tota manera, si es demana que s’incorpori a l’acta, es pot 
recollir en el torn de precs i preguntes i fer-ho.  
 
El Sr. Deulofeu diu que, caldria recollir-ho en acta i si es considera que la manera de fer-ho 
és incorporant-ho en l’apartat de precs i preguntes d’aquest ple, ho podem fer així. De tota 
manera, creiem que s’hauria d’haver buscat la fórmula d’incorporar-ho a l’acta corresponent.  
 
El Sr. alcalde demana que Sr. secretari digui si pot formar part de l’acta del ple del 6 de 
novembre o d’aquesta.  
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Després d’aquestes intervencions, 
 

• Per unanimitat dels 17 regidors presents s’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta 
del Ple municipal de 26 de setembre de 2013. 

 
• 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 abstencions de les 
senyores Costa i Lechuga i dels senyors Deulofeu, Garcia Ramírez, Perapoch, 
Garcia Sala i Moles, s’acorda l’aprovació de l’esborrany de l’acta del Ple municipal 
de 6 de novembre de 2013. 

 
A petició del grup de Convergència i Unió i amb l’assentiment de la resta de grups polítics, es fa 
constar en acta el debat corresponent al tema de la Policia Local del dia 6 de novembre de 
2013, el qual es transcriu tot seguit: 
 
El Sr. alcalde explica que, fa uns dies es va obrir un expedient arran d’una denúncia d’uns 
policies locals en què es manifestava que hi havia un possible consum de begudes 
alcohòliques per part de la Policia Local; es va nomenar el secretari municipal com a 
instructor de l’esmentat expedient per fer la corresponent tramitació. Posteriorment s‘ha 
enviat una sol·licitud a la Diputació de Barcelona per tal de que nomenin un nou instructor, 
aquesta vegada extern a l’Ajuntament.  
 
El Sr. secretari comenta que es tracta d’un expedient d’informació reservada per establir si 
hi ha indicis racionals per iniciar l’expedient disciplinari que pot acabar en sanció o no. 
 
El Sr. alcalde diu que el Sr. secretari ha interpretat que hi pot haver indicis sobre els fets 
denunciats i per això s’ha demanat un instructor a la Diputació de Barcelona. Esperem que 
en pocs dies es designi aquesta persona i es pugui avançar en la resolució d’aquest 
assumpte. 
 
En relació amb la renúncia del Sr. Manuel Bueno, tal com es va explicar a la nota de premsa 
de dilluns passat i a la resta de grups municipals, va venir motivada per la pèrdua de la 
confiança política envers aquest regidor, fet que va provocar que se li demanés la renúncia 
al càrrec per tal de no entorpir en l’expedient obert arran de la denúncia a la Policia Local.       
 
L’any 2009, es va fer una auditoria sobre el funcionament de la Policia Local i durant 
aquesta legislatura ja s’han començat a aplicar alguna de les mesures proposades, com és 
la incorporació del servei de Policia de Proximitat. Aquest servei ja ha començat a funcionar, 
s’ha habilitat una dependència per atendre els usuaris i ens permet una atenció 
personalitzada i una resolució dels problemes ràpida i efectiva.  
 
També cal tenir en compte que hi ha una limitació quant a la creació de nous llocs de treball. 
El decret 11/2011 del Govern de l’Estat limita les plantilles de personal i la incorporació de 
nou personal excepte en casos de caràcter urgent  i essencial pel servei.  
 
El dia 3 d’octubre, es va demanar una reunió amb el conseller d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya. En aquesta reunió,  que va tenir lloc la setmana passada, se li va plantejar al 
conseller el nomenament d’un inspector per la Policia Local. La proposta va ser ben rebuda 
pel conseller que, fins i tot,  ens va manifestar que podíem comptar amb el suport i 
l’assessorament necessari per tal de tirar-ho endavant. 
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A continuació, el Sr. secretari explica que va ser nomenat per l’alcalde per tal d’instruir 
l’expedient d’informació reservada. Jo entenc –diu- que cal obrir un expedient disciplinari i 
així mateix li vaig comunicar al senyor alcalde.  Aquest expedient encara no s’ha iniciat per 
un tema tècnic, perquè hi ha un termini de 6 mesos per fer l’expedient i si s’inicia abans 
d’hora el termini va corrent. Atès que la tramitació és llarga i feixuga, val més esperar a 
iniciar l’expedient en el moment en què ja tinguem nomenat un instructor i un secretari, i que 
estigui tot a punt per iniciar-lo. Per tant, estem en aquest punt, però s’obrirà un expedient 
disciplinari i en aquest sentit hem demanat suport a la Diputació de Barcelona pel 
nomenament de l’instructor. 
 
D’altra banda, s’ha rebut una sol·licitud de consulta de l’expedient i jo he elaborat un informe 
a petició del Sr. alcalde en què manifesto que: 
 
Per ordre de l’Alcaldia he tramitat un expedient d’informació reservada sobre possibles faltes 
disciplinàries del personal de La Policia Local.  La pàgina web de l’ajuntament ha publica 
una nota informativa en la qual, entre d’altres, s’indica que l’alcalde Joan Castaño ha 
acceptat la renúncia de Josep Manel Bueno com a regidor de l’ajuntament de Sant Celoni. 
Manel Bueno va presentar la renúncia a l’alcalde el divendres 1 de novembre amb la 
voluntat de no entorpir l’expedient informatiu obert per l’ajuntament, davant la denúncia de 
dos agents de la Policia Local acusant alguns companys de consumir alcohol en hores de 
servei. Dijous passat, l’alcalde va rebre una documentació per part d’una persona vinculada 
a la Policia Local en què es podia interpretar que el Sr. Bueno estava interferint en la 
investigació. L’endemà mateix, l’alcalde va acceptar la seva dimissió i el dilluns següent el 
va cessar de totes les funcions. L’alcalde ja va traslladar aquesta documentació al secretari 
de la Corporació, que ja l’ha incorporat a l’expedient. Per tant, tota aquesta documentació 
integra l’expedient d’informació reservada.        
 
El regidor del grup municipal de CIU, Sr. Francesc Deulofeu, ha presentat un escrit, amb 
registre d’entrada 11080/2013 de 5 de novembre, en què sol·licita consultar la informació 
incorporada a l’expedient en relació a la suposada interferència que ha motivat la renúncia 
al càrrec del Sr. Bueno i el cessament a les seves responsabilitats.  
 
Cito la normativa legal : La llei de bases de règim local, el text refós de la Llei municipal  i el 
decret pel qual s’aprova el reglament de personal al servei de les entitats locals,  i la Llei 
30/92 de Règim jurídic de les administracions públiques. L’informe diu que d’acord amb 
l’article 164 del decret 2/2003 s’estableix que tots els membres de les corporacions locals 
tenen dret a obtenir de l’alcalde  tots els antecedents, les dades o les informacions que són 
en poder dels serveis de la Corporació i que són necessaris pel desenvolupament de llur 
funció. Llevat de casos taxats, com podria ser la documentació que integra els expedients 
del ple, que són directament consultables, la sol·licitud d’informació s’entén com a 
acceptada per silenci administratiu si no es dicta resolució denegatòria en el termini de 4 
dies, que la reforma de la Llei 7/1985 va ampliar a 5, a comptar des de la data de 
presentació de la sol·licitud. La denegació només es pot fonamentar en els supòsits que el 
coneixement o la difusió de la informació pugui vulnerar el dret a l’honor, la intimitat personal 
o familiar, o a la pròpia imatge de les persones afectades. D’altra banda, l’article 37 de la 
Llei 30/92 exclou l’accés a expedients no acabats i a documents de caràcter sancionador o 
disciplinari. Així mateix, cal tenir en compte que una informació reservada té precisament 
aquest caràcter de reserva, sens perjudici del resultat dels expedients disciplinaris que 
poguessin tramitar-se i pels quals ja s’ha demanat assistència a la Diputació de Barcelona.      
En conclusió entenc que procedeix denegar l’accés a la informació sol·licitada per tractar-se 
d’una informació reservada vinculada a un expedient de caràcter sancionador o disciplinari i 
que pot vulnerar el dret a l’honor, la intimitat personal o familiar, o a la pròpia imatge de les 
persones afectades. 
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Aquest és el meu informe que sotmeto a qualsevol altre millor fonamentat en dret. No 
obstant, la Corporació acordarà el que estimi convenient.  
 
Tot seguit, el Sr. Deulofeu aclareix que el grup municipal de CIU va demanar poder 
consultar i veure la documentació que li van entregar a l’alcalde i que parla de la suposada 
interferència del regidor Manuel Bueno en l’expedient. Entenem –diu- que una causa 
d’aquesta gravetat, que ha generat una situació de crisi de govern com la que s’està 
produint, requereix d’una transparència a nivell de ciutadania, i en primer lloc als grups 
municipals com a representants de la ciutadania per conèixer exactament què és el que està 
passant i per què ha motivat la renúncia d’un regidor, que és prou important. Per tant, ens 
agradaria que se’ns informés sobre aquests fets.  
 
El Sr. alcalde apunta que no accepta l’acusació de manca de transparència en boca del Sr. 
Deulofeu. Ahir mateix –diu- vàrem estar reunits amb el Sr. Garcia pel tema de les 
ordenances i no em va dir res de l’expedient. El Sr. Deulofeu es va adreçar directament al  
secretari, jo no hi vaig intervenir per res, que li va demanar que entrés la petició per escrit. 
De fet, aquest ja era el costum de Convergència i Unió quan estava en el govern, demanar 
que qualsevol petició es fes per escrit i s’entrés per registre. En aquest sentit, el secretari de 
manera imparcial i professional ha dit el què havia de dir.   
 
Jo vaig demanar la dimissió al regidor Manel Bueno, perquè li havia perdut la confiança, i ell 
ho va compartir i va dimitir. No hi ha cap tema personal. El que entenc que no es pot fer és 
publicar al Facebook “a l’ajuntament no m’han deixat revisar la informació”. Aquest és un 
tema tècnic, jurídic i professional. No hi ha res a amagar, l’instructor designat serà qui haurà 
de dir quina informació es pot donar i quina no. Jo no sóc la personal indicada per decidir-
ho.    
 
Nosaltres, com a grup polític, sempre que hi ha hagut problemes o s’ha comès algun error, 
hem tingut molta cura, tant amb la Policia Local com amb les altres àrees de l’ajuntament. A 
vegades, s’han produït fets que nosaltres hem denunciat i després el tribunal corresponent a 
dit que no hi havia cap culpable d’aquells fets. Fa poc temps, es va obrir un expedient que 
va acabar amb una suspensió de sou i feina a un policia local; en aquest cas va ser 
l’instructor de la Diputació qui va plantejar la sanció. També durant el govern de 
Convergència i Unió es va produir algun fet a la Policia Local del qual ens vàrem 
assabentar, però en cap moment ho vam comentar perquè vam pensar que l’equip de 
govern ja portaria a terme la investigació corresponent i actuaria de la manera que 
considerés més convenient.   
 
Si a un regidor del meu equip li perdo la confiança per qualsevol tema jo li traslladaré i 
llavors ell decidirà si considera oportú dimitir del càrrec, tal com ha passat amb el regidor 
Manel Bueno.  
 
Tot seguit, el Sr. secretari aclareix que, tal com s’explica en el seu informe, s’ha pronunciat a 
nivell tècnic, tal com va demanar el Sr. alcalde. Jo entenc –diu- que les actuacions que 
resultin ara de l’expedient seran les que siguin, d’acord amb el que proposi l’instructor de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Intervé el Sr. Capote per explicar que, el dijous 31 d’octubre l’alcalde va rebre una 
informació de la qual ell també en va rebre una còpia. El dia 1 de novembre –diu- vàrem 
contactar amb el company Manel Bueno, l’alcalde li va demanar la dimissió i el va cessar de 
totes les funcions. Aquesta mateixa informació es va traslladar el dia següent al secretari de 
l’ajuntament. No hi ha res a amagar i tant de bo que no hi hagués aquesta informació 
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reservada. Jo no tinc cap problema en ensenyar tota la informació, però hi ha dades 
personals que s’han de preservar. Podeu criticar el que considereu, però s’ha actuat amb 
rapidesa i transparència. La renúncia del Sr. Bueno es va produir el dia 1 de novembre, dia 
festiu, l’endemà mateix de rebre la informació que consta a l’expedient i que va motivar el 
seu  cessament. Aquesta informació està continguda en un escrit i en una gravació, però hi 
ha dades d’altres persones implicades que no es poden donar a conèixer per qüestions 
legals. Nosaltres hem assumit la nostra responsabilitat política i hem actuat en 
conseqüència, altra cosa són els temes jurídics, com ha explicat el secretari.  
 
Seguidament, el Sr. Deulofeu agraeix l’aclariment del Sr. Capote, però no pretenem jutjar a 
ningú –diu- sinó que hem demanat la informació. Si un regidor ha estat cessat de les seves 
funcions per interferir en una investigació i se l’ha forçat a dimitir del seu càrrec, crec que 
tant la ciutadania com els grups polítics hauríem de conèixer les circumstàncies de fons que 
ho han motivat. De la mateixa manera que ho heu traslladat al secretari, que em sembla 
molt bé, entenc que també l’hauríeu d’haver compartit amb la resta de grups perquè és un 
cas que afecta a un càrrec públic i polític. Això ja es podia haver fet en el moment en que  
vàreu rebre la informació. Tota la documentació entregada és la documentació que teniu ? 
És a dir, l’alcalde té alguna documentació que no s’hagi entregat ? 
 
El Sr. alcalde respon que tota la informació s’ha entregat al secretari. Una part se li va 
passar per correu electrònic –diu- i la resta es va lliurar físicament, el diumenge a la tarda, 
tan aviat com el secretari va tornar, perquè era fora del municipi. Per tant, tota la informació 
que se’m va fer arribar està dins de l’expedient. 
 
Pren la paraula la Sra. de la Encarnación per preguntar al Sr. Deulofeu què està demanant? 
Que fem una irregularitat? –diu-. Tu demanes una informació, el secretari ha manifestat que 
aquesta informació no es pot donar perquè la llei no ho permet i tu ens demanes que 
incomplim la llei ? 
 
El Sr. Deulofeu diu que aquesta informació es podia haver traslladat abans si s’hagués 
volgut que hi hagués una transparència. Darrera d’aquesta confidencialitat de l’expedient –
diu- jo veig que s’està amagant informació, ho veig claríssim. Els polítics tenim la 
responsabilitat de la transparència.  
 
La Sra. de la Encarnación reitera que s’està demanant que s’obviï un informe tècnic del 
secretari, que és el màxim responsable jurídic de l’ajuntament, i s’entregui aquesta 
informació. Digues clarament que estàs demanant que infringim la llei –diu, estàs en el teu 
dret, però demanes que fem una irregularitat. 
 
El Sr. Corpas comenta que la confiança que el Sr. alcalde ha esmentat que tenia vers el 
regidor Manel Bueno és la mateixa que té la CUP vers els grups del PSC i de CIU, és a dir, 
nul·la. En aquest sentit –diu-, ens sentim fora de lloc perquè tenim poquíssima o nul·la 
informació de tot el que està passant. Per tant, nosaltres sortim amb desavantatge respecte 
el PSC i CIU que saben el què passa dins de la Policia Local. El nostre model de societat 
passa per més educadors socials al carrer i menys policia, per fer polítiques preventives, no 
repressives. En aquest tema concret de la Policia Local, nosaltres estem totalment al marge 
de la opinió de CIU i del PSC.  
 
Demanem transparència i informació, perquè nosaltres donem la cara al carrer i sovint ens 
demanen informació, i comentaris malintencionats de segons qui, amagats darrera d’una 
opinió, poden condicionar la opinió de la resta de la gent. La barreja entre la manca 
d’informació i les opinions tendencioses és una bomba que cal evitar. 
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La dimissió del Sr. Bueno, sumada a un seguit d’irregularitats que han sorgit darrerament a 
la Policia Local, evidencia que hi ha problemes. Nosaltres ho hem anat dient i no ens podeu 
negar que la CUP ha posat sobre la taula en els darrers anys i en diverses ocasions la 
necessitat de revisar el model de Policia. Sempre hem proposat estudiar, debatre i revisar el 
model de Policia local. La resposta, però, sempre ha estat NO, comprar un vehicle policial 
nou, ampliar la plantilla amb nous agents, etc.  
 
En aquest sentit, creiem que tant CIU com el PSC sou responsables de tot el què ha anat 
passant, perquè ningú hi ha posat remei quan tocava.  
A partir d’aquí, aquesta tarda hem fet una nota de premsa en què exigim tres coses: 
  

- Màxima transparència i informació a partir d’ara, perquè la remor que es genera al 
carrer és complicada de gestionar per tothom;   
 

- Mà ferma. Si s’acaba veient que hi ha hagut pràctiques malintencionades, demanem 
mà ferma i que cadascú assumeixi les responsabilitats que li pertoquin. No sabem 
des de quan hi ha problemes a la policia, però volem que els encarregats de l’àrea 
de Seguretat Ciutadana dels darrers anys assumeixin les seves responsabilitats.  
 

- Actuar d’ofici. Si hi ha el mínim indici de mala praxi, s’ha d’actuar d’ofici.  
 

Per tant, tenim nul·la informació del que està passant, de l’informe que es va fer el 2009 a 
través d’una auditoria que va encarregar CIU quan estava al govern, un informe que vàrem 
demanar veure durant dos anys i se’ns va negar sistemàticament. Vàrem estar tot un matí 
d’un lloc a un altre demanant veure aquest informe i ens van passejar d’una àrea a l’altra de 
l’ajuntament sense arribar a veure’l. I en aquests dos o tres anys de la legislatura del PSC 
ha passat el mateix, tot just fa 10 dies que hem rebut l’informe que es va redactar el 2009. 
Ho trobem vergonyós. El 2011 hi va haver un canvi de govern i misteriosament va 
desaparèixer aquest informe. Demanem explicacions, com pot ser que es perdi un informe 
policial? Ens mereixem una explicació, tant els grups municipals com la gent de Sant Celoni. 
 
Nosaltres si ens hem de saltar la legalitat ens la saltem sense cap problema. No volem 
veure noms, però volem saber el perquè d’aquesta dimissió, què ha fet aquesta persona 
que l’hagi forçat a dimitir. Us recomano que des de la humilitat expliqueu mínimament què 
ha fet aquesta persona i així calmar els ànims, tot facilitant la informació que ens mereixem 
com a representants d’una part de la població de Sant Celoni. També volem que ens 
expliqueu tots els passos a seguir, els heu avançat però ens agradaria que ens 
mantinguéssiu informats de tots els que vagi passant i de cada decisió que aneu prenent 
respecte a aquest tema. Demanem responsabilitat amb les opinions públiques, amb certs 
comentaris que poden fer malentendre coses i que poden generar aquesta remor que no és 
gens positiva per Sant Celoni. La Policia Local és la cara pública de l’ajuntament de Sant 
Celoni. Per això i sabent que el tema portarà cua, demanem que l’equip de govern i la resta 
de grups municipals es comprometin, quan hi hagi temes resolts, a fer una audiència pública 
perquè tots els veïns i veïnes de Sant Celoni puguin venir a escoltar què ha passat i què 
passarà.     
 
També ens ha arribat que aquest nou model de Policia de proximitat, que no és el que 
nosaltres vàrem demanar perquè nosaltres demanàvem que fos tot el cos de Policia qui fes 
el servei de proximitat, comporta una contraprestació econòmica i volem que ens ho 
expliqueu. 
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El Sr. alcalde comenta que comparteix moltes de les coses que s’han dit i que a la policia hi 
ha d’haver un canvi. Es va fer una auditoria d’aspectes a millorar –diu- i amb això hem 
començat a treballar, amb les limitacions que hi pugui haver. És cert que la policia presta un 
servei a la ciutadania a peu de carrer i la majoria d’ells són molt bons professionals. Per 
això, si algun d’ells no actua adequadament també pensem que cal mà ferma. Per aquest 
mateix motiu, es va obrir un expedient arran d’una denúncia feta per uns agents. Fa un any i 
mig també es va obrir un altre expedient a un policia local per una falta, que va acabar amb 
la corresponent sanció.  
 
En la mesura que es pugui anar fent, es donarà tota la informació que es pugui donar i quan 
l’expedient s’hagi resolt, es passarà tota la informació, perquè ni jo ni ningú més de l’equip 
de govern té res a amagar. En aquest sentit, estem ben tranquils. 
 
Ja ho vaig manifestar a la nota informativa, vaig demanar la dimissió del regidor Manuel 
Bueno perquè es podia interpretar que estava interferint en la investigació sobre el consum 
de begudes alcohòliques a la Policia Local. Jo vaig demanar a tots els regidors que fossin 
curosos a l’hora de manifestar opinions o tenir contactes per no distorsionar el procés 
normal de l’expedient que hi havia obert. Això es va transgredir i vaig actuar en 
conseqüència. No es tracta de cap tema personal, sinó d’una pèrdua de confiança política. 
Cadascú ha d’assumir les seves responsabilitats.    
 
A continuació, el Sr. Capote reitera la necessitat de crear una comissió de seguiment per 
tractar aquest tema. Jo crec –diu- que la Policia és una de les cares més visibles de 
l’Ajuntament i per això seria bo fer una comissió de seguiment de tot el què està passant a 
la Policia. Tenim l’informe, apliquem-lo i a partir d’aquí veiem com acaba tot el tema.  
Pel que fa la Policia de Proximitat ja va quedar aclarit amb el Comitè d’empresa que els 
agents que presten aquest servei no tenen cap plus, sinó que fan una prolongació de 
jornada.  
 
Jo ja he mantingut reunions amb algun grup de la oposició per informar dels passos que 
s’estaven seguint pel que fa el tema de la Policia, inclosa la reunió amb el Conseller 
d’Interior, qui va recolzar la proposta d’incorporar un inspector a la Policia Local, tot seguint 
l’auditoria que es va fer en el seu moment. Per aquest motiu, fa 15 dies ja vaig proposar de 
crear aquesta comissió de seguiment, per donar compte de tot el que s’està fent i fer els 
aclariments oportuns. Jo puc donar la meva opinió, però el què no penso fer és treure aquí 
tots els draps bruts. Jo no vull amagar res i el què cal evitar és que la ciutadania tingui 
aquesta percepció, per això proposo fer la comissió de seguiment per arribar a implantar un 
nou model policia consensuat entre tots els grups. La transparència hi és, he fet un primer 
contacte amb un dels grups polítics de l’oposició i ara ho faré amb la resta, perquè vull 
donar tota la informació de què disposo.  
 
Ja fa un any que sóc regidor de Seguretat Ciutadana i el primer que vaig fer com a regidor 
va ser demanar a l’alcalde l’auditoria que es va fer. La vaig revisar juntament amb el cap de 
la Policia Local per veure què és el que podíem implantar i hem començat per la Policia de 
proximitat. Jo vaig treure aquesta auditoria del calaix.  
 
Hi ha gent que té molt interès amb què determinades informacions surtin a la premsa de 
manera malintencionada. Per això, insisteixo en la necessitat de crear aquesta comissió de 
seguiment perquè puguem parlar tots obertament del què pensem amb la màxima 
transparència. Cal aplicar aquesta auditoria i aplicar les mesures oportunes per assolir el 
model de policia que volem per Sant Celoni i això ha de ser ara que tenim obert aquest 
escàndol de la Policia Local, que a mi em fa molta vergonya. Jo penso que aquest és el 
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camí que cal seguir i, si cal, a cada ple donarem les explicacions de tots els passos que 
s’estan fent, perquè això és una bomba que ens afecta a tots, polítics i ciutadans. 
 
La Sra. Montes es queixa de que fa estona que es parla d’una carpeta de la qual ningú en 
coneix el contingut. Tothom vol transparència fins on arribi la legalitat –diu-, no volem jutjar a 
ningú perquè els d’ICV, concretament, no sabem res i per això no pensem ni opinem sobre 
el tema fins que no tinguem tota la informació.M’ha sorprès que es digui que això va tenir el 
seu inici al mes de setembre i ara ja estem a novembre i l’única cosa que s’ha fet 
administrativament ha estat nomenar un instructor extern per iniciar l’expedient. Per tant, el 
què està passant a dins de la Policia Local és greu. 
  
El què hagi fet el Sr. Bueno ho sabrem o no, potser no té cap importància o potser en té 
molta, però el que realment em preocupa és que un problema greu que està succeint a la 
Policia Local pot trigar mesos en aclarir-se. Mentrestant estem parlant d’aplicar un auditoria 
de l’any 2009, amb un inspector nou. Sembla que fem un quadrat amb informacions 
diferents per distorsionar la situació real que hi pugui haver.  Jo estava a l’espera de rebre 
més informació i si fem una comissió de seguiment que aquesta serveixi per donar la 
informació que es pugui facilitar o per dir que el secretari ja donarà la informació quan toqui, 
però en tot cas que s’informi d’alguna cosa. 
 
Aquesta tarda m’he assabentat que en el Facebook hi sortia més informació sobre aquest 
tema, per tant, com més aviat es resolgui millor, perquè si encara hem de trigar tres mesos 
més a solucionar-lo no sé quanta més informació pot haver corregut per les xarxes socials 
mentre nosaltres continuem donant voltes i discutint sobre què cal fer. Això és el que més 
em preocupa.  Per tant, anem per fer aquesta comissió de seguiment i no donem tantes 
voltes, ara que sembla que estem d’acord tots en donar la màxima transparència al tema de 
la Policia Local. 
 
El Sr. alcalde comenta que el pitjor és alimentar aquests mitjans anònims de les xarxes 
socials, escampant rumors amb un caire tremendista. És un tema de responsabilitat –diu-. 
L’expedient ha de seguir un procés de tramitació i el secretari ha fet en cada moment el què 
ha cregut convenient. Ara s’ha demanat un instructor a la Diputació de Barcelona, però el 
ritme de la tramitació l’anirà marcant el propi procés, no el podem accelerar a voluntat. 
Vetllarem, però, perquè el nomenament d’aquest instructor es faci el més aviat possible i 
l’expedient pugui tirar endavant.  Si són certes les acusacions de consum de begudes 
alcohòliques l’expedient ho dirà i hi haurà la sanció corresponent, però d’entrada hi ha 
d’haver la presumpció d’innocència perquè a la Policia Local hi ha bons professionals que 
ara mateix s’han de sentir incòmodes amb aquesta situació.  
 
No hem de fer partidisme d’un tema que és municipal. Fa més de 20 anys, quan vaig entrar 
d’alcalde, jo vaig demanar a la Generalitat que designessin un comandament de Mossos per 
portar la Policia Local durant un temps; hi havia una crisi interna a la policia molt greu i una 
part de la plantilla va marxar a altres llocs. És a dir, al llarg d’aquests anys han passat 
moltes coses i també s’ha obert algun altre expedient. Si hi ha algú que ha comès alguna 
falta tindrà la sanció corresponent, tal com es faria amb qualsevol àrea de l’ajuntament, això 
ho tenim clar. 
 
Si tots el grups nomeneu una persona ja podem donar per constituïda avui mateix la 
Comissió de seguiment per revisar el Pla de millora i qualitat de la Policia Local i veure què 
es pot anar implementant. Us explicarem tot el servei que ja està prestant la Policia de 
proximitat, les accions, els tràmits i les resolucions que estan fent, etc. La policia presta un 
servei 24 hores al dia i tots els dies de l’any, i sembla que hi hagi algun interès en voler 
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amagar la bona feina que fa la Policia. Per tant, continuem fent camí amb les aportacions de 
tots i busquem un model amb el qual tots hi estiguem d’acord. 
 
La Sra. Montes pregunta si l’equip de govern dóna credibilitat al material que ha arribat des 
de fora de l’ajuntament ? 
 
El Sr. alcalde respon que el què no es pot fer és ignorar-la i per això s’ha traslladat 
d’immediat a la persona que porta l’expedient. 
  
La Sra. Montes pregunta si aquests documents han sortit d’algú de dins de la Policia Local. 
 
El Sr. Capote diu que han sortit d’algú proper a la Policia Local.  
El Sr. alcalde apunta que cal tenir clar que no hi ha res a amagar i quan l’instructor consideri 
que es pot donar tota la informació, es farà. 
  
El Sr. Capote afegeix que hi ha proves d’una persona a qui han parat una trampa i ha dit el 
què ha dit. Això està a l’expedient. 
 
Intervé la Sra. Costa per dir que, el grup de CIU diferencia clarament el procediment tècnic i 
administratiu, i ho respecta. Tots estem d’acord –diu- en treballar-hi més i si convé fer una 
comissió també perquè sigui garantista de que les coses es facin bé i que hi hagi seguretat 
pel mateix cos de Policia. Una altra cosa, però, és el tema polític al qual nosaltres volem 
donar relleu. S’ha fulminat un regidor que avui no ha vingut al ple i ho trobem greu. El 
procediment tècnic ja l’entenem i ja s’anirà fent, hi contribuirem i no tenim cap problema en 
aquest sentit, però la implicació política  d’un regidor que és representant del poble, que ha 
estat votat per la gent i que ni tan sols avui ha vingut al ple, és el que volem aclarir, perquè 
estem aquí per garantir els drets de la ciutadania i que la feina es faci bé políticament.  
    
El Sr. alcalde reitera que, arran d’uns fets ocorreguts jo he perdut la confiança en aquest 
regidor, li he manifestat i per això ell ha presentat la dimissió.  
 
El Sr. Deulofeu comenta que a la Policia Local hi ha moltes persones que fan molt bona 
feina. S’ha parlat de repressió –diu-, perquè en algunes ocasions la tasca de la policia és 
aquesta, però una policia local també fa molta feina de prevenció, propera al ciutadà i que 
és molt important. Amb això hi estic d’acord, aquests assumptes fan malbé la imatge de tot 
el cos policial i nosaltres tenim la responsabilitat de corregir-ho.    
 
En els anys en què jo vaig ser el màxim responsable de la policia, com a alcalde del 
municipi, probablement hi va haver coses que van quedar per resoldre o que no vaig ser 
capaç de resoldre, però sí que vaig detectar una problemàtica i per això es va encarregar un 
estudi que ens ajudés a resoldre-la. Aquesta auditoria es va fer pública en aquesta mateixa 
sala, prèvia convocatòria de tots els grups polítics i, per tant, no accepto que es digui que 
s’ha amagat. Sí que és cert que no volíem que es fessin còpies d’aquest informe, perquè 
volíem evitar fer-ne difusió precisament perquè no es mal interpretés o se’n fes un mal ús, i 
això sí que és cert. Ara bé, l’accés a la informació hi va ser i crec que el PSC el va consultar 
en el seu moment. Jo en tenia una còpia al despatx i si ha desaparegut no he estat jo qui se 
la va endur, però en tenia una altra còpia en format electrònic que l’alcalde em va demanar i 
li vaig passar, perquè entenc que és un document útil. Algun dels passos que s’hi proposen 
es van engegar; es van fer alguns estudis pel que fa el funcionament de la Policia de 
proximitat i s’estava pendent que tornessin dos agents que encara estaven a l’acadèmia de 
policia per tenir el volum d’efectius suficient per iniciar el servei. Per tant, hi ha diverses 
iniciatives que es van anar engegant, algunes d’elles més complicades d’aplicar que 
d’altres.   
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Estic totalment d’acord en crear una comissió per parlar i debatre sobre quin model de 
policia volem, si som capaços de posar-nos d’acord tots plegats. Jo assumeixo la meva 
responsabilitat, però vosaltres també la teniu com a regidors, perquè també heu tingut la 
clau de la governabilitat i en aquest moment teniu la de continuïtat de l’actual govern. En 
algun moment podeu tenir la possibilitat d’entrar a governar, de tenir la responsabilitat de 
portar una àrea, podeu fer-ho o no, però teniu la responsabilitat de prendre aquesta decisió. 
Jo ja assumeixo la meva responsabilitat però la resta de regidors no us amagueu darrera la 
oposició per no assumir la vostra. Al final, la solució no és només la crítica, un es pot 
arremangar per fer coses.  Nosaltres vàrem fer moltes coses, altres no les vam fer i potser 
algunes les vàrem fer malament i ho assumim, ja us encarregueu de criticar-les, però en 
qualsevol cas assumim la nostra responsabilitat de la gestió. Per tant, demano un respecte 
per aquesta assumpció de responsabilitat que a vegades no hi és. 
 
A continuació, el Sr. Masferrer s’adreça al Sr. Deulofeu per demanar-li que, quan ens diguis 
que no assumim la nostra responsabilitat ens especifiquis quina responsabilitat que haguem 
tingut no hem assumit. Pel que fa la clau de la governabilitat, et recordo que fa menys d’un 
any em vas dir que l’únic grup que podia presentar una moció de censura és CIU perquè fan 
falta 5 regidors per fer-ho. Per tant, la CUP no és qui té aquesta responsabilitat, sinó 
vosaltres. 
 
El Sr. alcalde conclou el debat demanant que cada grup municipal comuniqui al regidor 
Josep Capote el nom dels representants per crear la Comissió de seguiment, per començar 
a treballar i anar fent els canvis que siguin oportuns.  
 
 
2. RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD DE LA JUNTA DE  GOVERN LOCAL DE 
19.12.2013 D’APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS DELS SERV EIS BÀSICS DEL CENTRE 
MUNICIPAL D’ESPORTS SOT DE LES GRANOTES PER A L’ANY  2014 
 
El Sr alcalde explica que, tal com estableix el Plec de clàusules administratives es fa la 
revisió anual dels preus d’acord amb l’IPC del mes de setembre, que en aquest cas ha estat 
del 0,5%. Això suposa un augment d’entre 20 i 40 cèntims al mes.  
 
El Sr. Masferrer diu que la proposta no els hi sembla bé, perquè tal com ja ha manifestat en 
les darrers comissions de seguiment del servei, la CUP aposta per la creació d’una quota 
social a l’estil de la que poden tenir les persones jubilades, que en el seu cas és de 26 
euros, per a les persones aturades. Tot i que en les comissions de seguiment aquesta 
proposta ha tingut una bona acceptació, de moment no s’ha fet res per tirar-la endavant. Per 
aquest motiu –diu- votem en contra d’aquest increment de preu.  
 
El Sr. alcalde diu que, ja queda establert que hi ha una tarifa especial per a persones amb 
discapacitat i famílies monoparentals, així com quotes infantils i quotes socials per a casos 
concrets, que en alguns casos és gratuïta (per necessitats mèdiques o per manca de 
recursos) i que es gestiona des de l’àrea de Serveis a les persones. Per tant, ja s’han 
incorporat diversos col·lectius per tal de fer accessible aquest servei a més sectors de la 
població.  
 
Cal esmentar que es tracta d’un servei en què si l’equilibri econòmic no es realitza,  
l’ajuntament ha de compensar-lo.   
 
El Sr. Masferrer diu que, des de la CUP estan convençuts que amb aquesta tarifa que s’ha 
comentat els ingressos augmentarien en comptes de disminuir, perquè la gent que ara 
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mateix no té feina, probablement no es pot gastar 43 euros mensuals per anar al gimnàs, 
però potser sí que es podria permetre pagar-ne 26 d’euros. 
 
La Sra. Montes comenta que ICV tampoc està d’acord amb aquest augment de tarifa i a 
més aquest servei municipal és tan car com un de privat. Nosaltres –diu- som partidaris 
d’establir una quota més accessible a tota la població.   
 
El Sr. Deulofeu diu que CIU hi vota a favor, perquè el contracte ja marca aquest increment 
de l’IPC i encara que el ple no ho aprovés probablement s’hauria d’aplicar igualment. De 
tota manera –diu- comparteixo el què s’ha esmentat de que aplicant una tarifa més social 
per a determinades situacions probablement suposaria un augment del nombre de socis i, 
per tant, serien uns ingressos que s’incorporarien. Per tant, demanem a l’equip de govern 
que faci l’estudi corresponent per veure si això és viable, que li plantegi a l’empresa que 
actualment gestiona el servei i es valori aquesta possibilitat. També cal dir que  la reducció 
de tarifes segurament té més sentit en altres tipus de serveis, potser més bàsics, en què es 
podria fer aquest esforç de reducció de les taxes. 
 
El Sr. alcalde explica que l’increment de preus per a les persones que utilitzen el servei és 
molt baix, però ja s’està estudiant la possibilitat d’establir una tarifa especial per a altres 
col·lectius que actualment no es contemplen. Quan ho tinguem, farem una reunió amb tots 
els grups polítics per plantejar-ho i arribar a un consens, si s’escau.  
 
Després d’aquestes intervencions i atès que,  
 
La UFEC (Unió de Federacions Esportives de Catalunya), empresa concessionària de la 
gestió del Centre municipal d’esports Sot de les granotes, ha sol·licitat a l’Ajuntament de 
Sant Celoni l’aprovació de nous preus públics per a l’any 2014 dels serveis contemplats com 
a bàsics:quotes d’inscripció, quotes d’abonaments generals i entrades puntuals. 
 
La clàusula 13 del Plec de clàusules administratives particulars regulador de la concessió 
estableix que les tarifes anuals s’actualitzaran prenent com a referència l’Índex de Preus al 
Consum (IPC) del mes de setembre de cada any referit a Catalunya i als darrers dotze 
mesos i publicat el mes d’octubre per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) o qualsevol altre 
que el substitueixi. L’augment aprovat s’aplicarà el mes de gener.  

 
L’IPC del mes de setembre a Catalunya, publicat el mes d’octubre per l’INE, ha estat del 
0,5%, essent aquest, per tant, el percentatge d’increment aplicable. 
 
A proposta de la regidora d’Esports, la Junta de Govern Local, en sessió de 19.12.2013, va 
aprovar els preus públics dels serveis contemplats com a bàsics del Centre municipal 
d’esports Sot de les Granotes per a l’any 2014, que s’indiquen a continuació: 
 
QUOTES D'INSCRIPCIÓ 

 
Preu 2013 Preu 2014 

Adults (de 26 a 59 anys)  75,15 €   75,55 €  

Quota familiar (els 2 membres de la parella)*  125,25 €   125,90 €  

Familiar infantil (fill de 0 a 5 anys)** exempt exempt 

Familiar infantil (fill de 6 a 15 anys)**  37,35 €   37,55 €  

Familiar juvenil (fill de 16 a 25 anys)**  62,70 €   63,00 €  

Infantil (de 6 a 15 anys)  37,55 €   37,75 €  

Juvenil (de 16 a 25 anys)  62,70 €   63,00 €  

Gent gran (més de 60 anys) i pensionistes  37,55 €   37,75 €  
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Persones amb discapacitat***  37,55 €   37,75 €  

Famílies monoparentals****  37,55 €   37,75 €  

QUOTES D'ABONAMENTS GENERALS 

 
Preu 2013 Preu 2014 

Adults (de 26 a 59 anys)  42,55 €   42,75 €  

Quota familiar (els 2 membres de la parella)*  79,30 €   79,70 €  

Familiar infantil (fill de 0 a 5 anys)** exempt exempt 

Familiar infantil (fill de 6 a 15 anys)**  20,20 €   20,30 €  

Familiar juvenil (fill de 16 a 25 anys)**  31,30 €   31,45 €  

Infantil (de 6 a 15 anys)  26,40 €   26,55 €  

Juvenil (de 16 a 25 anys)  33,90 €   34,05 €  

Gent gran (més de 60 anys) i pensionistes  26,40 €   26,55 €  

Persones amb discapacitat***  26,40 €   26,55 €  

Famílies monoparentals****  26,40 €   26,55 €  

SERVEIS COMPLEMENTARIS (entrada puntual)  

Preu 2013 Preu 2014 

Adults  7,85 €   7,90 €  

Infantil (de 6 a 15 anys)  5,30 €   5,35 €  

Jove (de 16 a 25 anys)  6,55 €   6,60 €  

Gent gran (més de 60 anys) i pensionistes  5,30 €   5,35 €  
 
* Caldrà presentar fotocòpia del Llibre de família o certificat d'inscripció al Registre municipal d'unions civils 
** Fills d'abonats. Caldrà presentar fotocòpia del Llibre de família 
*** Caldrà acreditar la discapacitat, reconeguda per la Generalitat de Catalunya, amb un grau igual o superior al 33% 
**** Caldrà presentar el títol individual emès pel Departament de Benestar Social i Família (Generalitat de Catalunya) de la persona que 
vol inscriure's com abonada.  

 
Malgrat que l’aprovació dels preus públics dels serveis bàsics del Centre municipal d’esports 
Sot de les granotes no està delegada a la Junta de Govern Local, l’acord va ser adoptat per 
aquest òrgan per no demorar la seva aprovació fins al proper Ple municipal i atès els preus 
havien d’entrar en vigor el gener de 2014. 
 
Per això, la mateixa Junta de Govern Local va acordar que els nous preus  públics fossin 
ratificats pel Ple municipal en la primera sessió que tingués lloc, per ser l’òrgan competent 
per a la seva aprovació. 
 
En conseqüència, a proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la Comissió informativa de 
Serveis Comunitaris, per 14 vots favor de les senyores Miracle, De la Encarnación, Coll, 
Costa i Lechuga i dels senyors Castaño, Bueno, Tardy, Capote, Deulofeu, Garcia Ramírez, 
Perapoch, Garcia Sala i Moles, i 3 vots en contra de la senyora Montes i dels senyors 
Corpas i Masferrer, el Ple municipal ACORDA: 
 
Únic.- Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de 19.12.2013 d’aprovació dels preus 
públics de les diferents modalitats dels serveis contemplats com a bàsics del Centre municipal 
d’esports Sot de les granotes per a l’any 2014, tal i com s’han transcrit.  
 
 
3. APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA MODIFICACIÓ DELS ESTA TUTS DEL CONSORCI 
LOCALRET.  
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El Sr. alcalde comenta que aquest és un tema de tràmit. Estem adherits al Consorci Localret 
–diu-, que ens ha proposat l’aprovació d’una modificació, aprovada prèviament per 
l’Assemblea general del Consorci i que ha de ser aprovada per tots els municipis que en 
formen part. Aquesta modificació, entre d’altres, consisteix en permetre que s’hi puguin 
incorporar les diputacions catalanes, els consells comarcals, l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. 
Arran d’això cal canviar els òrgans de govern perquè hi tinguin representació aquestes 
noves entitats i adequar els estatuts del Consorci a la normativa vigent.  
 
Cal esmentar també, que la Llei que va aprovar el govern central, l’ARSAL, també ens 
obligarà a modificar altres coses, que es farà mitjançant l’Assemblea de Localret i 
posteriorment es traslladarà als municipis. 
 
Després d’aquesta explicació i  
 
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret, del que 
l’Ajuntament de Sant Celoni en forma part com a ens consorciat. 
 
L’Assemblea general del Consorci Localret, en sessió de 23 de novembre de 2013, va 
adoptar, entre d’altres, els acords següents: 
 

“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni 
al·legacions, definitivament, la modificació dels estatuts del Consorci Localret, d’acord 
amb la redacció donada en el text refós que s’adjunta. 
  
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels 
estatuts i donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la notificació 
perquè presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin convenients, amb el 
benentès que si no se’n presentessin, es donaria per aprovat definitivament l’acord un 
cop transcorregut l’esmentat termini. 
 
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública, 
mitjançant anunci en el Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el 
termini establert a l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, a 
efectes d’efectuar, en el seu cas, les al·legacions i les esmenes corresponents”. 
 

La proposta de modificació dels estatuts es basa en els següents criteris: 
 
1. Possibilitar la integració en el Consorci Localret de les entitats locals catalanes de 
caràcter territorial, de manera que el consorci quedaria integrat per: 
 

• Municipis catalans que han expressat la seva voluntat d'integrar-se en el consorci. 
• Entitats locals catalanes de caràcter territorial que hagin expressat la seva voluntat 
d'integrar-se en el consorci. En aquest sentit podran formar part del consorci les 
Diputacions Provincials catalanes, els Consells Comarcals i l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. 
• L'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, 
segons el règim actual. 

 
2. Actualització dels objectius i finalitats del consorci: sense modificar la finalitat i àmbit 
material d’actuació de Localret, que continua ubicat en el camp de les comunicacions 
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electròniques, les noves tecnologies i l’administració electrònica, s’aprofita la modificació 
estatutària per actualitzar moltes de les tasques que s’estan desenvolupant.  
 
3. Òrgans de govern: la possible integració de noves entitats locals de caràcter territorial, en 
el termes que s’ha indicat anteriorment, obliga a modificar la composició dels òrgans de 
govern del Consorci, per tal de que totes les entitats que el puguin integrar tinguin 
representació en els òrgans de govern. 
 
4. Correccions i adequacions legals: s’aprofita la modificació estatutària per corregir algunes 
qüestions d’ordre tècnic i adequar els estatuts a les darreres modificacions normatives. 
 
Examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes s’ajusten al que 
disposa el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats 
i serveis dels ens locals, 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, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la resta de 
disposicions legals aplicables als consorcis. 
 
L’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que la 
modificació dels estatuts d’un consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de govern, ha de ser 
ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes formalitats que per a la seva 
aprovació. 
 
L’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que els 
acords per aprovar i modificar els estatuts d’un consorci s’han d’adoptar amb el vot de la 
majoria absoluta de membres de la corporació. 
 
L’acord de ratificació, juntament amb la modificació dels estatuts proposada, s’ha de 
sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anunci en el Diari oficial 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
És per tot això que, 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 la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret, acordada per 
l’Assemblea general del consorci en sessió plenària de 23 de novembre de 2013, segons 
consta a l’expedient administratiu. 
 
2. Donar trasllat del precedent acord al Consorci local Localret, per al seu coneixement i 
efectes escaients. 
 
 
4. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL 
SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I EXPLOTACIÓ DEL  SISTEMA DE 
SANEJAMENT DE SANT CELONI I LA BATLLÒRIA 
 
El Sr. alcalde explica que l’Ajuntament de Sant Celoni és administració actuant sobre la 
depuradora d’aigües i l’ACA és la que aporta els fons per al seu manteniment. En aquest 
cas, es tira endavant l’expedient de contractació corresponent, atès que s’ha esgotat la 
vigència de l’anterior contracte. Ara es farà un nou contracte per dos anys amb una possible 
pròrroga d’un any més un any.  
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Intervé el Sr. Corpas per dir que, el vot de la CUP és favorable, sobretot perquè la situació 
contractual així ho requereix. No obstant –diu- no volem deixar passar l’ocasió per tornar a 
denunciar un dels fraus més gran que ha tingut aquest país en els darrers anys, la 
mercantilització d’un bé públic com és l’aigua. Parlem, bàsicament, de dues coses : la 
vergonyosa privatització de l’ATLL per part de l’actual govern de la Generalitat de 
Catalunya, CIU, i també de les retallades que ha tingut l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). 
Aquesta mateixa agència, en temps del tripartit i de vaques grasses no dubtava en gastar-se 
milions d’euros en una canonada arran de la Tordera, que actualment està en desús. Aquest 
és un exemple claríssim de malbaratament de diner públic. Un malbaratament i unes 
retallades que s’han anat sumant i que han tingut conseqüències directes sobre el territori. 
Estem parlant d’una ACA que fins el 2011 finançava el 100% de totes les Estacions 
Depuradores d’Aigües Residuals, però a dia d’avui encara no sabem què finançarà el 2013, 
ni tenim cap informació de la seva liquidació. L’ACA finançava la construcció de totes les 
EDARs, però actualment no dóna ni cinc per als problemes que tenim a les EDARs. Per 
tant,  hi votem a favor, però volem activar la memòria i recordar cap a on ens han portat i 
ens estan portant les classes dirigents d’aquest país amb la privatització d’un bé públic com 
és l’aigua. 
 
La Sra. Montes també manifesta el vot favorable d’ICV, atesa la necessitat de formalitzar un 
nou contracte. Creiem –diu- que el Plec de condicions és molt acurat i representa una molt 
bona proposta. Demanem, però, que s’estudiï la possibilitat de presentar una denúncia 
contra l’ACA per l’incompliment de les aportacions econòmiques al municipi, que entenem 
que és la seva obligació.  
 
El Sr. alcalde apunta que aquest és un servei molt específic, però molt ben definit. S’ha fet 
una molt bona feina tècnica –diu- i el Plec de condicions incorpora tot un seguit d’aspectes 
referits al seguiment de la qualitat dels processos i amb unes sancions molt determinades 
per als possibles abocaments irregulars a la xarxa de clavegueram. Hem de tenir en compte 
que a dia d’avui encara no sabem quin és el pressupost que l’ACA destinarà a la 
Depuradora. Actualment, doncs, no tenim fons per fer funcionar la Depuradora, però és un 
servei que ha de continuar funcionant, perquè sinó estaríem abocant aigua al riu sense el 
corresponent tractament i amb la conseqüent alteració del medi ambient, fet que òbviament 
comportaria responsabilitats penals.  
 
Cal esmentar que, fins ara, l’ACA cada any incorporava una partida de millores i canvi de 
material que va quedant obsolet, i a dia d’avui ja ens hauria d’haver comunicat la 
corresponent per l’any 2014. L’any passat, al mes de juliol, es va canviar un dels tres 
cargols d’Arquímides, que estava a punt de trencar-se i posteriorment s’han canviat els 
altres dos a càrrec de l’Ajuntament, perquè l’ACA de moment només ha assumit la despesa 
del primer. Aquest any hem dotat una partida de 60.000 euros per poder fer les reparacions 
mínimes a la instal·lació, en el cas de que l’ACA no faci cap aportació econòmica en aquest 
sentit.     
 
També cal esmentar que aquest expedient de contractació ha tingut una petita demora 
perquè s’havien estat fent unes negociacions amb el Consorci per a la defensa del riu 
Besós, per tal de poder incorporar la nostra depuradora, juntament amb la de Santa Maria 
de Palautordera, en el Consorci. Vàrem estar a punt de fer-ho, però com que no hi havia la 
garantia d’aportacions de l’ACA al sistema, el Consorci del Besòs prudentment va de decidir 
posposar-ho.  De tota manera, serà possible poder entra-hi encara que el contracte 
d’explotació i manteniment estigui adjudicat a una empresa externa, sempre que es donin 
les garanties oportunes per fer-ho. Això ens permetrà gaudir de tot un equip de control i 
d’una experiència que creiem que és molt positiva per nosaltres. L’ACA també veu amb 
bons ulls que el Consorci del Besós gestioni les depuradores properes a la Tordera.    



 19 

El pressupost puja a 639.000 euros d’explotació i manteniment anuals, més els 60.000 
euros que s’aporten com a fons destinat a les possibles millores que es puguin requerir, 
perquè hem de garantir que la Depuradora continuï funcionant com fins ara.  
 
La Sra. Costa comenta que, per ser rigorosos, cal recordar que el deute de l’ACA l’any 2003 
era de 837 milions d’euros i 7 anys més tard, l’any 2010, va passar 2.426 milions d’euros. El 
2006, el Consell d’Administració d’ATLL va fer un pla d’inversions de 620 milions d’euros per 
mirar d’arreglar la despesa que s’havia fet, amb un pla d’increment tarifari pel període de 
2007 a 2023 de fins un 315%, del qual el Tripartit no va aplicar ni un 1%. Es van gastar 
diners en obres que no existeixen i que estan investigades pel Tribunal de Cuentas, com la 
que portava l’aigua del Segre pel túnel del Cadí, amb una despesa de 30 milions d’euros i 
que encara no ha aparegut. 
 
Cal ser una mica curosos amb el llenguatge, perquè no s’ha privatitzat l’aigua. L’aigua és un 
bé públic i en tot cas el que es privatitza és la gestió del servei.  
 
Després d’aquestes intervencions i atès que,  
 
El sistema de sanejament de Sant Celoni es gestiona actualment a través d’un contracte 
administratiu signat amb l’empresa Aquology Medio Ambiente SA. 
 
El contracte actual s’ha prorrogat excepcionalment mentre es duien a terme les gestions, 
amb el vistiplau de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), per a que el Consorci per a la 
Defensa del Riu Besòs es pogués fer càrrec del servei, tenint en compte que es un ens 
públic especialitzat en la gestió del sanejament. Tanmateix a l’últim moment, les importants 
restriccions pressupostàries de l’ACA han impedit el passat mes de desembre culminar el 
procés, per la qual cosa, és imprescindible dur a terme de manera immediata una nova 
contractació del servei. 
 
Aquestes mateixes restriccions pressupostàries fan que a hores d’ara no es tingui la certesa 
de quin import podrà aportar l’ACA en compliment de les seves obligacions de finançament 
del servei, per la qual cosa la Intervenció municipal ha formulat el corresponent reparament. 
 
Tanmateix la interrupció d’aquest servei no és possible atès que pot posar en perill o 
perjudicar la salut i/o el benestar de la totalitat o de part de la població, ja que respon a la 
necessitat essencial d’assolir un bon estat de les aigües superficials i subterrànies. 

Els serveis tècnics municipals han elaborat el Plec de prescripcions tècniques i la Secretaria 
el Plec de clàusules administratives particulars, que han de regir el contracte. 
 
Atesos els següents fonaments de Dret: 

- Reial Decret  Legislatiu 3/2011 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic 

- Reial Decret 817/2009 pel qual es desenvolupa parcialment la Llei de contractes del 
sector públic 

- Reial Decret 1098/2001 pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de 
contractes de les administracions públiques, en tot allò no derogat expressament o 
que contravingui les previsions de rang legal vigents 

- Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, en especial l’article 217 

- Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local 
- Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de 

règim local de Catalunya 
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Vistos els informes tècnics, de Secretaria i d’Intervenció municipals, 
 
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 l’expedient de contractació, per tramitació ordinària mitjançant procediment obert 
subjecte a regulació harmonitzada, del servei d’explotació, conservació i manteniment, del 
sistema de sanejament de Sant Celoni i la Batllòria, que inclou el Plec de prescripcions 
tècniques i el Plec de clàusules administratives particulars que han de regir la contractació, i 
procedir a la licitació mitjançant la publicació dels anuncis corresponents, sens perjudici del 
que estableix l’article 26.2 de la Llei 7/1985 en la redacció donada per la Llei 27/2013. 
 
2. Aprovar la despesa que comporta la pròrroga de l’actual contracte, aprovada per 
resolució de l’Alcaldia de 14 de febrer 2013, fins a l’adjudicació del nou contracte. 
 
3. En cas que la dotació econòmica de l’Agència Catalana de l’Aigua a favor de l’Ajuntament 
de Sant Celoni sigui insuficient per completar el finançament del contracte, l’Ajuntament de 
Sant Celoni adopta l’obligació de dotar la corresponent partida pressupostària amb l’import 
necessari per al total finançament del contracte, supeditant l’autorització de les despeses 
corresponents a l’existència del crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius 
pressupostos. 
 
4. Condicionar suspensivament l’adjudicació del contracte a l’existència de consignació 
adequada i suficient al pressupost municipal. 
 
5. Comunicar aquests acords a la Diputació de Barcelona als efectes del que estableix 
l’article 26.2 de la Llei 7/1985 en la redacció donada per la Llei 27/2013. 
 
6. Facultar l’alcalde tant àmpliament com de Dret sigui necessari per adoptar les actuacions 
i acords necessaris per a la efectivitat i execució del contracte. 
 
 
5. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTA CIÓ DEL SERVEI DE 
NETEJA VIÀRIA DEL MUNICIPI DE SANT CELONI 
 
El Sr. alcalde explica que el contracte del servei de neteja viària també ha exhaurit el termini 
de vigència. Ara –diu- es planteja contractar aquest servei incrementant-ne la freqüència, tot 
millorant el servei a diversos indrets del municipi. S’ajusta el servei a la xarxa actual, perquè 
quan va començar el servei fa 10 o 12 anys hi havia molts carrers que encara no estaven 
asfaltats i amb els anys s’han anat incorporant a la xarxa viària que cobreix el servei. Per 
tant, la intenció és prestar un servei de qualitat i que aquesta sigui la percepció que en tingui 
la ciutadania. Volem aconseguir el millor grau de neteja del municipi, sempre amb els 
recursos humans i pressupostaris disponibles, tendir a l’eficiència incorporant criteris de 
sostenibilitat i utilitzant nova maquinària més eficaç a nivell energètic, i menys contaminant a 
nivell acústic. Per primera vegada s’incorpora també un sistema de control de millora del 
servei, que permet imposar sancions en el cas de que el servei no es presti adequadament.  
 
Es dóna una puntuació màxima de 70 punts pel criteri econòmic i 30 punts per la proposta 
tècnica (maquinària, sostenibilitat, descripció del servei i autoregulació de la qualitat). Hem 
de felicitar els tècnics de l’ajuntament que han treballat en l’elaboració d’aquest Plec, perquè 
s’ha fet una feina mot acurada de la qual se’n derivarà un millor servei.   
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Tot el personal queda adscrit al servei i la revisió de preus vindrà també donada per 
l’EUROIBOR, perquè hi ha un tema d’amortització de maquinària i si aquest índex baixa, 
també baixaria el cost del servei per part de l’ajuntament.  
 
El preu és molt similar al que ja hi havia i s’incorpora com a servei fix: la neteja ordinària en 
diumenges i festius a les zones de més afluència de públic (tant a Sant Celoni com a La 
Batllòria); neteja després d’actes festius; neteja de pintades i retirada de cartells, i neteja 
dels xiclets adherits al paviment amb maquinària especial. S’amplia el servei en alguns llocs, 
com en el polígon industrial Molí de les Planes, que es netejarà cada 15 dies amb una 
màquina més potent; s’incorpora el mercat setmanal; a l’entorn del local social de la 
urbanització de Boscos del Montnegre i de Royal Park s’hi faran actuacions especials; es 
manté el servei d’hidropressió per aquelles zones que estiguin brutes arran d’algun 
abocament i el manteniment de les papereres de la via pública.  
 
A continuació intervé el Sr. Deulofeu i també felicita als tècnics perquè s’ha fet un plec de 
clàusules tècniques i administratives molt ben treballat. Pensem –diu- que suposarà una 
millora per la tasca que fins ara es venia fent, gràcies a molts dels aspectes que ja s’han 
comentat. De tota manera, però, no tenim un element comparatiu de cost econòmic del que 
representarà la tasca que es farà a partir d’ara respecte a la que s’ha estat fent fins ara. El 
desembre del 2003, es va adjudicar el contracte de la prestació d’aquest servei, juntament 
amb el de recollida d’escombraries i, en aquest cas, podem saber quin és el cost econòmic 
de les dues coses, però ara només sabem quin és el cost del servei de neteja viària, perquè 
el de recollida de residus encara no s’ha fet. Per tant, se’ns fa difícil valorar quina serà la 
diferència econòmica amb el nou contracte i quin serà el cost que es repercutirà als veïns.  
Ens sorprèn la separació dels dos contractes. A la proposta de l’expedient es fa constar que 
fa uns dos anys l’equip de govern va encetar un procés de reflexió i d’estudi  per avaluar els 
diferents models de prestació del servei de recollida de residus i diu que, per la seva 
complexitat, aquest procés s’està allargant en el temps, fins el punt que s’han esgotat totes 
les pròrrogues i portem més d’un any enllà de la darrera pròrroga. Atès que a dia d’avui no 
s’ha adoptat un criteri ferm sobre el model més adequat de recollida de residus, l’equip de 
govern ha valorat que la opció més adequada és contractar separadament el servei de 
recollida de residus i el de neteja viària. Per tant, això ens sorprèn perquè, no fa massa dies, 
l’equip de govern en una reunió va presentar l’estudi fet pels tècnics de l’ajuntament, en què 
es proposava el model que l’equip de govern considerava que s’havia d’aplicar; es 
descartava el porta a porta, que és el que s’havia estat debatent des de feia més d’un any i 
mig, i es proposava un model similar al que ja tenim, amb algunes ampliacions, i amb alguns 
canvis en les zones d’aportacions. Per tant, ens sorprèn que la justificació de la divisió sigui 
aquesta. Entenem que la decisió de l’equip de govern ja està presa i molt probablement un 
contracte que englobés els dos àmbits, des del punt de vista de la gestió, segurament ens 
podria sortir més econòmic pel municipi. Per això, ens agradaria que ens aclaríssiu aquest 
tema.       
 
El Sr. alcalde apunta que l’equip de govern es reuneix amb tots els grups aproximadament 
cada mes i mig per tractar temes de l’àrea de Territori; el de la neteja viària ha sorgit en 
diverses ocasions i els tècnics ja han fet les explicacions oportunes relatives al servei. 
Estem parlant –diu- d’un servei que requereix una plantilla de 9 treballadors i la part més 
important del servei correspon als salaris dels treballadors, i aquests continuaran sent els 
mateixos que ja estan prestant el servei actualment. La maquinària es canvia, perquè 
l’actual ja té 10 anys, per una que fa menys soroll, té més potència, és més eficient i té unes 
millors prestacions. Això ens permetrà prestar un millor servei, amb un equipament més 
pràctic per fer els recorreguts entre els diferents punts de neteja d’una manera més ràpida i 
eficient. Aquesta nova maquinària també resoldrà el problema de la recollida de fulles, 
especialment a la tardor, perquè té una capacitat de neteja més eficaç. Per tant, el fet de 
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canviar la maquinària actual per una de més moderna suposarà un salt qualitatiu molt 
important.   
 
El cost no ha de ser necessàriament diferent, no s’incorporen costos administratius afegits, 
perquè això va a càrrec de les despeses generals de l’empresa que gestioni el servei. Per 
tant, no s’incorpora cap cost afegit en aquest servei respecte al que teníem fins ara. El cost 
de personal és el mateix, la maquinària és més moderna, però el cost global anual calculat 
pels tècnics és similar al que hi havia. És a dir, tenim un millor servei al mateix preu. 
També cal esmentar que el salari dels treballadors es manté i que està equiparat al salari 
dels treballadors de l’Ajuntament. El conveni col·lectiu està inclòs a l’expedient i sigui quina 
sigui l’empresa adjudicatària haurà de respectar els salaris.  
     
Seguidament, el Sr. Masferrer apunta que per la CUP el millor seria un model de gestió 
directa, però actualment sembla ser que amb la normativa que ens arriba per part del 
govern de Madrid això no és possible. Creiem –diu- que el plec que s’ha fet és correcte, que 
permet una optimització del servei i per això hi votem a favor. El que sí que ens sobta, en 
certa manera, és el fet de que no us acabeu de decidir respecte al model de recollida de 
residus i això ens genera una incertesa que us demanem que resolgueu d’una vegada. Sí 
que és cert que a la darrera reunió en què es va presentar l’informe fet pels tècnics es va dir 
que s’apostava per un model, però en un passat ple també vàreu acceptar que el model 
porta a porta era el millor. Per tant, aquesta incertesa sobre el model pel qual aposteu ens 
mereixem que sigui resolta.  
 
Pel que fa els plecs, agrairíem que de tant en tant es faci alguna campanya per motivar que 
la gent sigui més endreçada, de manera que això repercuteixi en un estalvi econòmic que es 
pugui destinar a altres serveis que pateixen greus necessitats. 
 
El Sr. alcalde diu que, tal com s’ha comentat, els recursos que es destinen a aquests serveis 
són els mateixos, precisament per evitar haver de retallar diners en altres serveis.  
Nosaltres -diu-,  com a grup, ja vàrem exposar que creiem que s’ha d’anar cap al servei 
porta a porta, perquè quan aquest està implantat del tot en un municipi, la recollida selectiva 
augmenta força, que és bo des del punt de vista de la sostenibilitat i el medi ambient. 
També, tenint en compte les impressions que ens han fet arribar des de diversos municipi, 
hem copsat que la despesa que representa aquest model de recollida, quant a personal, 
campanyes, etc, és d’una magnitud que no es pot assumir, ateses les altres prioritats que 
tenim actualment. 
 
S’està estudiant la manera de poder augmentar la recollida selectiva amb el model que 
tenim ara mateix per arribar a uns percentatges bastant més alts dels que tenim actualment. 
Això també vol dir despesa en inspeccions, campanyes i contenidors. Ho posem sobre la 
taula per poder-ne parlar amb temps. Responsablement, però, creiem que avui en dia un 
canvi de sistema a nivell econòmic i de gestió és complex i difícil. 
 
El Sr. Masferrer comenta que la CUP no creu que el tema econòmic sigui un impediment. 
Nosaltres –diu- hem fet diversos estudis, abans de fer la nostra proposta, i aquests ens 
diuen que el model porta a porta fins i tot pot generar un estalvi econòmic. També hi ha un 
estudi de la Generalitat de Catalunya que diu que econòmicament aquest model és igual de 
viable, o més, que la recollida amb contenidors. Per tant, creiem que l’argument de la falta 
de recursos és una excusa, que descarteu el model porta a porta i el que voleu aplicar és un 
sistema de contenidors millorat.  
 
El Sr. alcalde aclareix que  aquest nou contracte té un recorregut més llarg i, pel que fa la 
recollida d’escombraries, la nostra intenció és fer-lo de més curt recorregut, perquè podem 
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continuar utilitzant els mateixos camions, no hi ha amortització i el cost de les escombraries 
ja tindrà un augment atès el desplaçament que s’haurà de fer fins a Mataró.  
 
El contracte, per tant, serà de curt recorregut perquè en el termini de 2 anys més 1 de 
pròrroga es puguin estudiar els diferents sistemes possibles; veure alguna experiència pilot 
que es vol fer a la comarca amb contenidors amb càrrega lateral i espais on s’hi ubiquin tots 
els contenidors de reciclatge junts, perquè la gent no s’hagi de desplaçar tant per llençar els 
residus. Creiem que estem en un moment de canvi de sistemes i de models de recollida de 
residus que ens pot anar bé per acabar de decidir què implementem finalment a Sant 
Celoni. Per això, proposem un termini de contracte més curt que no impliqui la necessitat 
d’adquirir camions nous, que potser després s’haurien de tornar a canviar.       
  
El Sr. Masferrer pregunta si durant aquesta legislatura es descarta el servei porta a porta. 
 
El Sr. alcalde respon afirmativament. 
 
A continuació, la Sra. Montes apunta que, s’ha fet un plec que inclou un seguit de punts 
d’implementació d’avantatges i millora. A la reunió de Territori –diu- ja es va dir que aquests 
treballs ja es feien encara que no estiguessin inclosos en la concessió. Ara, el que es fa és 
incloure aquestes mateixes feines a la concessió i per això no considerem que sigui una 
millora. Pensem que al poble hi ha una percepció de que la neteja és insuficient, 
especialment en alguns barris, i el plantejament que es fa amb aquest nou Plec és molt 
continuista. Potser hi haurà una petita millora arran de la utilització de nova maquinària més 
eficient, però no ens acaba de convèncer l’efectivitat d’aquesta millora. Quant als torns de 
persones i a les rotacions previstes del servei, pensem que no suposarà cap millora 
substancial.  
 
Atès que hi ha ciutadans que ens han fet arribar les seves queixes quant a la neteja viària, 
especialment als barris perifèrics, no estem d’acord amb el plantejament de continuïtat del 
mateix tipus de servei.  
 
Per tot això hi votem en contra.     
 
El Sr. alcalde comenta que potser el temps donarà la raó al que s’ha discutit en les darreres 
reunions de Territori. La majoria de nosaltres –diu- confiem amb que aquest servei sigui 
millor que l’actual, amb una major freqüència de servei. Els tècnics ens poden explicar que 
realment els recorreguts s’augmenten bastant amb el mateix pressupost. Ja estem 
acostumats a rebre menys recursos d’altres administracions i si augmentem els costos dels 
serveis, això derivarà en una manca de recursos per destinar als serveis més prioritaris.   
Com ja s’ha dit, l’avaluació i els controls que s’han establert en el Plec ens permetrà poder 
imposar les sancions que corresponguin en el cas de que l’empresa adjudicatària no presti  
adequadament el servei. 
  
La Sra. Montes comenta que a la darrera reunió de Territori ja es va explicar com es faria el 
servei, però també es va dir que en funció del temps i del recorregut el servei finalitzaria en 
el punt que toqués. És a dir, potser el servei acaba a l’Avinguda de la Pau i a partir d’allà 
queda interromput, deixant zones per netejar. Venim d’una reducció del 50% del pressupost, 
a l’inici d’aquest Consistori, que va representar l’acomiadament d’un treballador, que es va 
plantejar com una reducció necessària i actualment tenim la sensació que potser s’ha 
retallat massa per l’eficiència del servei. La proposta actual és continuista en aquest sentit i 
ja es veurà si realment és efectiva, però d’entrada hi ha un dèficit substancial quant a la 
prestació del servei de neteja en determinades zones del municipi.         
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El Sr. alcalde comenta que quan et passeges per altres municipis moltes vegades tens la 
percepció d’una mancança important quant al servei de neteja perquè hi destinen pocs 
recursos. En el cas de Sant Celoni, hem d’intentar mantenir i millorar el servei.  
 
El Sr. Deulofeu diu que els Plecs de condicions tècniques i administratives són correctes i 
ens permetran contractar un servei amb millores pel municipi. Certament –diu- l’element que 
jugarà més a favor de la millora serà el tecnològic, perquè el personal és el mateix. Si és 
certa la informació que tenim, la nova maquinària pot contribuir de manera prou important a 
millorar la neteja. En alguns llocs, com per exemple el polígon Molí de les Planes, en què 
s’acumula més brutícia, és on més es notarà aquesta millora perquè la maquinària que 
s’utilitzava fins ara no té ni la capacitat ni la força d’aspiració  adequada per  fer una neteja 
acurada de l’espai. En el cas de les urbanitzacions de Sant Celoni i La Batllòria també es 
notaran d’una forma clara les millores. Per tant, entenem que el fet d’incorporar nova 
maquinària és un element positiu.  
 
En quin termini de temps està previst que es presenti la licitació corresponent al servei de la 
recollida de residus? 
 
El Sr. alcalde diu que, cal esmentar que el polígon Molí de les Planes no estava fixat en el 
servei regular de neteja, sinó que es feia puntualment i de manera escadussera. Ara, però, 
la neteja es farà cada 15 dies amb màquina.  
 
Els tècnics estan treballant en els plecs de la recollida de residus i de seguida que estiguin a 
punt es portaran a aprovació del Ple. Aquesta és una tasca laboriosa i, per això, no podem 
donar una data exacta, però esperem que amb un parell de mesos pugui estar enllestit. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que,  
 
El Ple municipal, en sessió de 29.12.2003 va adjudicar a la mercantil Concesionaria 
Barcelonesa SA (transformada posteriorment en SL) el contracte de gestió dels serveis 
públics de recollida i transport de residus sòlids urbans, matèria orgànica, objectes 
voluminosos, paper-cartró i de la neteja viària de Sant Celoni, pel termini comprès entre la 
signatura del contracte i el 31.12.2010, preveient-se possibles pròrrogues per dos anys i sis 
mesos, transcorreguts els quals el contractista podrà abandonar el servei sense cap més 
tràmit que comunicar-ho per escrit a l’Ajuntament amb un mes d’antelació. Per acord de les 
parts, s’han dut a terme les pròrrogues previstes. 
 
Des de fa un temps, l’equip de govern ha encetat un procés de reflexió i estudi per avaluar 
els diferents models de prestació del servei de recollida de residus i els respectius costos, 
als efectes de determinar quin seria el millor sistema aplicable al municipi de Sant Celoni.  
 
Per la seva complexitat, aquest procés s’està allargant en el temps, motiu pel qual per 
resolució de l’Alcaldia de 10.06.2013 es determinà que, en aplicació d’article 5 del Plec de 
condicions jurídiques, econòmiques i administratives particulars que regeix el contracte i del 
que disposa l’article 235.a) del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de 
Catalunya, procedeix la continuïtat del contracte formalitzat amb Concesionaria Barcelonesa 
SA (actualment SL), amb efectes a partir del dia 01.07.2013 i fins que un nou contractista es 
faci càrrec del servei. 
 
Atès que a dia d’avui no s’ha adoptat un criteri ferm respecte del model més adequat de 
recollida de residus, l’equip de govern ha valorat que l’opció més adequada és contractar 
separadament aquest servei i el de neteja viària.  
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D’acord amb tot l’anterior, per resolució de l’Alcaldia de 8 de novembre de 2013 es va incoar 
expedient administratiu als efectes de la concertació, prèvia licitació en legal forma, d’un nou 
contracte per a la prestació del servei de neteja viària del municipi de Sant Celoni, deslligat del 
contracte per a la gestió del servei de  recollida i transport de residus sòlids urbans, matèria 
orgànica, objectes voluminosos i paper-cartró.   
 
En la mateixa resolució es declarava que el contracte adjudicat pel Ple municipal de 
29.12.2003 a Concesionaria Barcelonesa SL expirarà, en la part referida a la neteja viària, 
en el moment en què un nou contractista es faci càrrec del servei. No així la part del 
contracte referida a la gestió del servei de recollida de residus sòlids urbans, que serà 
objecte de licitació diferenciada un cop determinat políticament el sistema més adequat de 
recollida. 
 
Des de l’Àrea de Territori (àmbit d’Espai Públic) s’ha redactat el corresponent Plec de 
prescripcions tècniques que defineix l’objecte del contracte, amb el dimensionat dels espais 
a netejar, el seu mesurament, les tasques a realitzar i la seva freqüència. 
 
Des de la Secretaria municipal s’ha elaborat el corresponent Plec de clàusules administratives 
particulars que ha de regular la contractació del servei, d'acord amb el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, aprovat per Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
La Intervenció de fons ha emès informe en el sentit que existeix finançament per subvenir 
les despeses d'aquest contracte.  
 
Segons informe del secretari municipal i atès el valor estimat del contracte, el procediment 
d’adjudicació aplicable és l’obert, amb regulació harmonitzada, i correspon al Ple municipal 
l’aprovació de l’expedient de contractació i la posterior adjudicació del contracte.  
 
A proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, 
per 16 vots a favor i l’únic vot en contra de la Sra. Montes, el Ple municipal ACORDA:  
 
1. Aprovar l’expedient per a la contractació, mitjançant licitació pel procediment obert, 
tramitació ordinària i regulació harmonitzada, del servei de neteja viària del municipi de Sant 
Celoni. 
  
2. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions 
tècniques que han de regir la contractació del servei. 
  
3. Publicar el corresponent anunci al Diari oficial de la Unió Europea i a altres publicacions 
oficials que legalment correspongui, per tal que les persones físiques o jurídiques 
interessades es puguin presentar a la licitació del contracte. 
 
4. Comunicar aquests acords a la Diputació de Barcelona als efectes del que estableix 
l’article 26.2 de la Llei 7/1985 en la redacció donada per la Llei 27/2013. 
 
5. Facultar l’alcalde tant àmpliament com de Dret sigui necessari per adoptar les actuacions 
i acords necessaris per a la efectivitat i execució del contracte. 
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6. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA EN R ELACIÓ AL 
FINANÇAMENT DE LES ESCOLES DE MÚSICA I DANSA DE CAT ALUNYA. 
 
La Sra. de la Encarnación explica que aquesta moció va arribar a petició de l’Associació 
Catalana d’Escoles de Música, arran del problema de finançament de les escoles de 
música, per la reducció que hi ha hagut de la subvenció que rebem del departament 
d’Ensenyament i de la incertesa pel que fa la quantitat que rebrem per aquest curs i el 
vinent.  
 
El Sr. alcalde apunta que en aquesta moció es demana : 
 
1. Que es pagui el deute pendent del curs 2011-12. 
 
2. Que el finançament dels cursos 2012-13 i 2013-14 sigui, com a mínim, amb el mòdul 230 
€ i 150 €, de música i dansa respectivament. 
 
3. Que s’exigeixi trobar una solució de futur que garanteixi la viabilitat de les escoles 
municipals de música i dansa a Catalunya. 
 
Seguidament, la Sra. Costa comenta que les entitats municipalistes es van reunir el dia 20 i 
han posat en marxa la Comissió per veure com es fa el sosteniment futur. Els imports dels 
cursos es van aprovar amb la Llei de pressupostos, mitjançant acord amb ERC.  
 
El Sr. alcalde diu que, esperem que tinguem la garantia de poder mantenir aquestes 
escoles. Normalment, el pacte que hi havia quant a les escoles bressol i de música era que 
la Generalitat de Catalunya assumia un terç del cost, l’altre l’ajuntament i el darrer terç les 
famílies. Això ha anat canviant i ara una petita part del cost es repercuteix a les famílies, que 
intentem que sigui el mínim possible, i l’altra part l’assumeixen els ajuntaments. Esperem, 
però, que aquesta sigui una situació temporal.   
 
Després d’aquestes intervencions i  
 
Havent estat informats de la reunió extraordinària del passat 23 de desembre de 
l’Associació Catalana d’Escoles de Música i Dansa (ACEM), en la que es va parlar de l’estat 
precari de finançament de les escoles municipals de música i del deute pendent del curs 
2011-12, el grup municipal del PSC, davant la preocupant perspectiva per als municipis, 
com ho és Sant Celoni, de mantenir el Centre municipal d’expressió (Escola de música i 
teatre), s’hi adhereix i demana al Ple l’aprovació de la següent MOCIÓ:  
 
L’Associació Catalana d’Escoles de Música i Dansa, en data 23 de desembre de 2013, ha 
reunit a representants de 124 municipis, dels quals 81 són alcaldes i/o regidors, en relació a 
les darreres informacions sobre el finançament de les escoles municipals de música i dansa. 
 
L’any 1993 la Generalitat de Catalunya va signar un conveni de finançament amb els 
municipis, en el qual reconeixia l’esforç que les administracions locals havien fet per establir 
l’oferta pública d’aquests ensenyaments. Gràcies a aquest procés es va anar creant una 
xarxa d’escoles de música i dansa a diferents pobles i ciutats amb un objectiu comú: 
socialitzar l’accés a la cultura. 
 
Al 2008 es va dissenyar un nou model de finançament que seguia tenint el mateix objectiu: 
facilitar l’accés de la població a la música i a la dansa per contribuir així a l’educació integral 
de les persones, a la formació artística al llarg de la vida i a la cohesió social. 
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Les escoles de música i dansa sempre han desenvolupat un doble paper: la pràctica 
artística i la cohesió social, però també la professionalització, si s’escau, dels seus alumnes. 
Poder acomplir expectatives tan diverses de tot tipus d’usuaris ha estat un gran repte. 
 
Fins ara, l’objectiu havia estat establir un mapa d’escoles finançades seguint uns criteris 
bàsicament demogràfics, geogràfics i de comunicació i, per això, el Departament 
d’Ensenyament ha contribuït al cofinançament dels costos de les despeses de funcionament 
i de personal docent. 
 
L’educació artística és un dels sectors de més importància en la possibilitat de crear valors, 
habilitats i competències per a l’autoexpressió i la comunicació, alhora que per fomentar 
noves formes de convivència en contextos de diversitat i desigualtat culturals. 
 
Una societat més culta i artística és una societat més capaç, més emprenedora i més rica 
en tots els sentits, fins i tot, en l’econòmic. 
 
En conseqüència, a proposta del grup municipal del PSC i previ dictamen de la Comissió 
informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple 
municipal ACORDA: 
 
1. Que es pagui el deute pendent del curs 2011-12. 
 
2. Que el finançament dels cursos 2012-13 i 2013-14 sigui, com a mínim, amb el mòdul 230 
€ i 150 €, de música i dansa respectivament. 
 
3. Que s’exigeixi trobar una solució de futur que garanteixi la viabilitat de les escoles 
municipals de música i dansa a Catalunya. 
 
 
7. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PER A LA SANCIÓ DELS 
IMMOBLES PERMANENTMENT DESOCUPATS PROPIETAT D'ENTIT ATS 
FINANCERES I ALTRES GRANS EMPRESES. 

 
El Sr. alcalde explica que aquesta moció la presenta la PAH (Plataforma d’Afectats per 
l’Hipoteca), però la resta de grups ens la fem nostra. 
 
Ahir –diu- es va presentar la memòria de l’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny explicant 
totes les actuacions que s’havien fet en els diferents municipis. Una altra cosa són les 
accions que els diversos ajuntaments poden fer a nivell individual, però Déu ni do les coses 
que s’han fet i s’estan fent. Es tracta de treballar conjuntament amb la PAH i hi ha el 
compromís de fer reunions periòdiques per tractar els temes que es porten relatius a 
l’habitatge. 
 
L’any 2006, es va redactar un pla d’habitatge que es va tramitar i el març del 2013 es va 
aprovar el Pla local d’habitatge 2012-2017 del municipi de Sant Celoni. S’està actuant en 
diversos fronts; la setmana vinent es farà una reunió explicativa i anirem posant eines 
interessants per poder disposar de més habitatge social. Ahir mateix, vàrem obrir un nou 
procés de licitació per disposar de dos habitatges més de lloguer segur i un cop finalitzat 
aquest procés ja disposarem d’un total de 8 habitatges de lloguer social. 
 
També hi ha l’encàrrec de preparar l’expedient, que es portarà a aprovació en un proper ple, 
per a l’adquisició d’alguns habitatges amb el patrimoni municipal del sòl de què disposem. 
Es tracta de comprar uns habitatges amb el fons que l’ajuntament té reservat únicament per 
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a temes d’habitatge. D’això ja se’n va parlar el mes de novembre amb la resta de grups. I en 
una reunió mantinguda amb la Diputació de Barcelona ens van comunicar que es faria un 
estudi de possibles habitatges en règim cooperatiu, que cal acabar de perfilar per veure 
quines fórmules hi ha per tirar-ho endavant.   
 
Pel que fa el tema dels habitatges buits, el març del 2013 es va aprovar per Ple un pla per la 
mobilització dels habitatges buits de Sant Celoni i La Batllòria, i el programa d’inspeccions 
anual. Per tant, estem en el bon camí de tirar endavant aquesta proposta.  Es van detectar, 
d’entrada, 33 habitatges buits, propietat d’entitats financeres a qui ja se’ls va enviar la 
comunicació corresponent. Aquest, però, és un procés lent que s’ha de fer bé per evitar 
possibles impugnacions, comprovar que fa més de 2 anys que l’habitatge està desocupat, 
oferir determinades mesures abans d’imposar qualsevol sanció, etc.  
 
A algunes d’aquestes entitats ja se’ls ha comunicat la possibilitat de posar aquests 
habitatges a disposició del lloguer segur gestionat per l’Ajuntament i en cas de que no optin 
per cap de les mesures que ofereix l’Ajuntament, després del període d’audiència 
corresponent, es procedirà a aplicar el recàrrec de l’IBI i després a incoar l’expedient 
sancionador. 
 
D’aquests 33 habitatges que hem esmentat, s’ha comprovat que 12 d’ells ja estan ocupats, 
1 està en construcció i 10 encara no fa 2 anys que estan desocupats. Per tant, n’hi ha 10 
pels quals s’ha incoat el corresponent expedient de tramitació. Hi ha dos d’aquests 
habitatges de la SAREB, dels quals s’està fent un seguiment, i n’hi ha un altre que es va 
vendre a un particular.  
 
A Sant Celoni hi ha 5 habitatges que pertanyen al Fons social d’habitatge, que són 
habitatges de tot l’Estat propietat d’entitats bancàries i destinats a lloguer social, que també 
estem mirant d’incloure’ls en el programa de lloguer segur.  
 
Per tant, estem treballant amb aquest tema i en la propera reunió s’informarà detalladament, 
tants als grups municipals com a la PAH de totes les accions que s‘han fet i s’estan fent. La 
idea és treballar colze a colze per intentar que no hi hagi gent sense habitatge o amb un 
habitatge que no reuneix les condicions òptimes d’habitabilitat.  
 
Aquesta moció ens ha d’esperonar a fer més accions, a vegades innovadores i valentes.  
Per tant, aprovem la moció, tot i que cal ser realistes i potser algunes mesures no es podran 
dur a terme a nivell legal, com per exemple les multes coercitives de fins a 100.000 euros. 
Ens hem de carregar de raó per fer-ho ben fet i que no es pugui discutir la sanció que 
decidim imposar. 
 
De tota manera, agraïm la lluita de la PAH en aquest sentit. 
 
Tot seguit, la Sra. Costa dóna l’enhorabona a la PAH per la feina feta. És obvi –diu- que 
empenyeu amb força i per tant us ho agraïm. En tot cas, crec que ha de ser voluntat política 
el fet de que si s’acaba imposant alguna taxa, que l’import d’aquesta es destini a evitar 
l’exclusió social de les famílies de Sant Celoni.  
 
El Sr. Corpas diu que, atès que l’alcalde ha comentat que hi ha 10 casos d’habitatges que ja 
tenen un expedient incoat i que potser en algun cas no seria possible imposar cap sanció 
per temes legals, demanem que siguem valents, perquè estem aprovant una moció i no hem 
de caure en el mer clientelisme aprovant-la i ja està. És a dir, cal ser valents i no esperar 6 
anys a tirar endavant una moció com és la de del recàrrec de l’IBI. Cal calendaritzar tots els 
tràmits a fer i a partir d’aquí tenir clar quan podem començar a aplicar les sancions. 
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La Sra. Montes apunta que, vistes les exposicions fetes, queda clara la importància del tema 
de l’habitatge i manifestem que ICV també dóna suport a la moció. 
 
El Sr. alcalde diu que hi ha el compromís de fer una reunió properament per posar al dia tot 
el que s’està fent des de l’àrea de Territori en aquest sentit, tant pel que fa el nombre 
d’habitatges detectats, l’estat de tramitació dels expedients i els terminis.  
 
Després d’aquestes intervencions i atès que,  
 
L'actual crisi ha impactat de manera dramàtica en la vida de milers de persones, que a 
causa de dificultats econòmiques sobrevingudes no poden cobrir les seves necessitats més 
bàsiques. Aquesta situació ha portat a milers de famílies a la impossibilitat de fer front a les 
quotes hipotecàries o del lloguer de la seva llar.  
 
La seva traducció social ha estat milers de desnonaments a tot l'Estat Espanyol i centenars 
de milers de persones que han vist vulnerat el seu dret a un habitatge digne, enfrontant-se a 
situacions de greu vulnerabilitat, precarietat extrema, pobresa i exclusió social, econòmica i 
residencial.  
 
Segons dades del Consell General del Poder Judicial, des de 2007 i fins al setembre 2013, 
a l'Estat Espanyol ja s'ha arribat a 500.000 execucions hipotecàries, de les quals 96.927 a 
Catalunya. Segons l'informe presentat pel Col·legi de Registradors de la Propietat, només 
durant l'any 2012 la banca va quedar-se més de 30.034 primers habitatges per impagament 
de crèdits hipotecaris. Això suposa 115 desnonaments d'habitatge habitual per dia hàbil. 
Catalunya és la Comunitat Autònoma que encapçala tots els rànquings, tant d'execucions 
hipotecàries com de desnonaments. Segons les dades del Consell General del Poder 
Judicial de 2013 s'executen 45 llançaments al dia de mitjana. 
 
Ens trobem, doncs, davant d’una situació d'emergència habitacional que constitueix una 
autèntica anomalia en el context europeu. Com denuncia l'informe Emergencia Habitacional 
en el Estado Español, elaborat per l'Observatori DESC i la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca, aquesta situació es veu agreujada pel fet que l'Estat Espanyol és el país d'Europa 
amb més habitatge buit, 13,7% del parc total (3 milions i mig de pisos segons el darrer cens 
estatal d’habitatge de 2011) i amb un parc social d'habitatge clarament insuficient (menys 
d'un 2% de l'habitatge existent).  
 
Les administracions locals, infradotades de recursos, són les que reben en primera instància 
l’impacte social d'aquesta situació, en tant que les més properes a la ciutadania. 
 
El context descrit i la situació d'emergència en que es troba gran part de la població s’està 
traduint també en un significatiu augment de les ocupacions d'habitatges als municipis. Una 
forma d'accés a l'habitatge que augmenta el grau de vulnerabilitat social dels qui es veuen 
abocats a recorre-hi.  
 
La manca de recursos de les administracions locals per fer front a la problemàtica contrasta 
amb els milers de pisos en desús que acumulen les entitats financeres i les seves 
immobiliàries, actors principals i part responsable de la bombolla immobiliària. Aquests 
immobles, sovint obtinguts com a conseqüència d'execucions hipotecàries, es mantenen 
buits ja sigui a l'espera de que el preu de mercat torni a elevar-se, o bé perquè es troben a 
la venda o a lloguer a preus inaccessibles per part de la població. El resultat són milers 
d'habitatges destinats exclusivament a una funció especulativa, eludint la funció social que 
segons l'article 33 de la Constitució Espanyola (CE) ha de complir el dret de propietat.  
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Gran part d'aquestes entitats financeres han estat, d'una manera o altra, rescatades amb 
diners públics. Algunes directament gestionades pel Govern de l'Estat a través del Fons de 
Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), i del traspàs d'actius a l’anomenat ”banc 
dolent”, la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració 
Bancària (SAREB). Paradoxalment, però, la forta inversió pública no ha anat destinada a 
cobrir les necessitats de la ciutadania, i els ajuts milionaris a la banca, molts d'ells a fons 
perdut, no han implicat cap contrapartida social.  
 
La situació descrita requereix actuacions per part de l'Administració que possibilitin l'accés a 
l'habitatge de tots aquells ciutadans que se'n veuen exclosos, acomplint el mandat 
constitucional de l'article 47 de la CE. Encàrrec als poders públics que reiteren l'article 26 de 
l'Estatut d'Autonomia de Catalunya (EAC) i 11 del Pacte Internacional de Drets Econòmics, 
Socials i Culturals (PIDESC). 
 
Donada la gran quantitat de població amb necessitats habitacionals i la manca de recursos 
públics per fer-hi front, resulta urgent mobilitzar l’habitatge buit en mans de les entitats 
financeres, tal i com venen reclamant des de fa temps les Plataformes d’Afectats per la 
Hipoteca (PAH). Fomentar i garantir la funció social de l'habitatge, desincentivar-ne la 
utilització anòmala i penalitzar-ne, si s’escau, l’ús antisocial es converteix en un dels pocs 
mecanismes efectius a l'abast de l’Administració per donar resposta a la vulneració del dret. 
 
Davant els intents del Govern central de buidar de competències les Administracions locals, 
cal que els ajuntaments defensin l'autonomia municipal satisfent les necessitats 
habitacionals de la població. És en aquest context que algunes corporacions locals, com ara 
Terrassa, han respost a la iniciativa de la PAH, i havent esgotat les mesures de foment per 
facilitar l'ocupació dels pisos buits en poder de les entitats financeres, han iniciat 
procediments sancionadors.  
 
L'article 41 de la Llei 18/2007, del dret a l'habitatge de Catalunya (LDHC) estableix com a 
utilització anòmala d'un habitatge la seva desocupació permanent i injustificada. Així mateix, 
en el seu punt tercer, disposa que en aquests supòsits l'Administració competent haurà 
d'obrir un expedient administratiu per realitzar els actes d'instrucció necessaris per 
determinar, conèixer i comprovar els fets sobre els que haurà de dictar una resolució.  
 
L’article 42 del mateix text legislatiu enumera diverses mesures que les administracions han 
d’adoptar per evitar la desocupació permanent dels immobles. Tals com: l'aprovació de 
programes d'inspecció; la facilitació de garanties als propietaris d'immobles buits sobre el 
cobrament de les rendes i la reparació de desperfectes; l’impuls de polítiques de foment de 
la rehabilitació d'habitatges en mal estat; la possibilitat de cedir els immobles a 
l'Administració pública per a que els gestioni en règim de lloguer; i l’adopció de mesures de 
caràcter fiscal, tant de foment com penalitzadores.  
 
Alhora, l'article 123.1.h de la LDHC tipifica com a infracció molt greu en matèria de qualitat 
del parc immobiliari mantenir l'habitatge desocupat un cop l'Administració hagi adoptat les 
mesures de foment contemplades al precepte 42. Segons els articles 118.1 i 131 del mateix 
text normatiu, aquesta actuació pot ser sancionada amb multes de fins a 900.000 €. Cal 
destacar que, d'acord amb el que estableix l'article 119 de la LDHC, les quantitats 
obtingudes s’hauran de destinar al finançament de polítiques públiques destinades a 
garantir el dret a l’habitatge.    
 
Finalment, l'article 3 del Codi Civil estableix que les normes s'han d'interpretar d'acord al 
context i a la realitat social en què s'apliquen. Un context, caracteritzat per una situació 
d'emergència habitacional.  
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A la vista d’aquests antecedents i a instàncies de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca 
(PAH), per unanimitat dels 17 regidors presents el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Manifestar el compromís d'endegar mesures municipals en base a la legalitat i 
competències existents i als efectes que assenyala aquesta moció, amb l'objectiu de 
garantir el dret a l'habitatge de la població i fer front a l'emergència habitacional. 
 
2. Elaborar i aprovar un Pla municipal d’habitatge, o actualitzar el planejament existent, que 
contempli i reguli degudament les mesures de foment per evitar la desocupació permanent i 
injustificada d’habitatges enumerades a l’article 42 de la Llei 18/2007. 
 
3. Elaborar i aprovar Programes d'inspecció a fi de detectar, comprovar i registrar els 
immobles que es troben en situació de permanent desocupació, començant pels que són 
propietat d'entitats financeres i altres grans empreses. Aquesta tasca es pot fer a través del 
creuament de dades en disposició de l'Administració i l'atorgament d'audiència a l'interessat, 
o bé realitzant una inspecció física des de l'Administració.  
 
4. Instruir procediments administratius contradictoris on es determinin, coneguin i comprovin 
els fets, un cop detectada la desocupació. Aquest procediments hauran d’acabar amb una 
resolució que declari si s’està produint una situació de desocupació permanent constitutiva 
d’una utilització anòmala de l’habitatge, d’acord amb el que estableix l’article 41 de la LDHC. 
En cas afirmatiu, caldrà requerir al propietari que cessi en la seva actuació en un termini 
concret, tot informant-lo de les activitats de foment que està duent a terme l’Administració 
per facilitar-li la finalització d’aquesta situació.  
 
5. Imposar fins a 3 multes coercitives que poden arribar als 100.000 €, tal i com determina 
l’article 113.1 de la Llei 18/2007, prèvia advertència, si transcorregut el termini fixat no s’ha 
produït l'ocupació de l'immoble. 
 
6. Iniciar un procediment sancionador per infracció molt greu, en cas que es mantingui la 
desocupació de l'habitatge un cop esgotat el termini atorgat per corregir la situació, tal com 
preveu l’article 123.1.h de la LDHC. 
 
7. Instar el Govern de la Generalitat a emprendre accions en aquest àmbit amb la mateixa 
finalitat, dins el marc de les seves competències. 
 
8. Transmetre aquesta moció pel seu coneixement i adhesió a les Entitats municipalistes, al 
Parlament de Catalunya, als diferents grups parlamentaris, a la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca i a les associacions veïnals del municipi.   
 
 
8. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA DE S UPORT A LA 
PROPOSICIÓ DE LLEI PER DELEGAR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA LA 
COMPETÈNCIA PER CELEBRAR UN REFERÈNDUM SOBRE EL FUT UR POLÍTIC DE 
CATALUNYA. 
 
Intervé el Sr. Garcia per explicar que el 16 de gener de 2014, el Ple del Parlament ha 
aprovat per una àmplia majoria de 87 vots a favor  la proposta per presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de Llei orgànica de delegació a la Generalitat de 
Catalunya de la competència per autoritzar, convocar i celebrar un referèndum sobre el futur 
polític de Catalunya. Per simplificar-ho, això és el mateix que ha fet el Regne Unit amb 
Escòcia. Es tracta d’obrir una via legal perquè els ciutadans i ciutadanes de Catalunya 
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puguin expressar lliurement el seu model de país i el Parlament utilitza aquesta via legal per 
fer-ho possible.  
 
La Sra. Montes manifesta l’acord d’ICV amb el dret a decidir i per això el vot és afirmatiu. 
El Sr. Masferrer diu que, la CUP també hi vota a favor, però no perquè aquesta sigui la 
millor via. Nosaltres –diu- creiem que el referèndum s’ha de fer tant sí com no, que és el 
poble català qui ha de decidir i, per tant, no hem de demanar permís a Madrid. Votem que 
sí, però perquè no volem caure en el parany de jugar amb les interpretacions tant de la 
banda espanyolista, que diu que l’independentisme català no està unit, quan la CUP opta 
clarament per la independència sense haver de demanar permís, com de la interpretació 
d’alguns grups més recentment independentistes que volen apartar la CUP d’aquest procés, 
del qual ens en sentim part.  
 
Cal esmentar que la via 150.2 és una via constitucional, d’una Constitució que nosaltres no 
volem acatar ni ens sentim nostra, que allarga el procés i nosaltres estem en desacord en 
allargar més aquest procés. El poble de Catalunya ja ha manifestat en diverses ocasions 
que vol votar i el que hem de fer és possibilitar-ho i deixar-nos de terceres vies i de 
dilatacions que no sabem on ens volen portar. Cal decidir i fer-ho ja. 
 
El Sr. alcalde també manifesta l’acord del grup del PSC amb el dret a decidir i el vot 
afirmatiu.  
 
Seguidament, el Sr. Bueno comenta que el dret a decidir és important i manifesta el seu 
suport  als tres diputats del PSC que han votat a favor d’aquesta proposta en el Parlament. 
 
El Sr. Garcia apunta que, una de les condicions de la proposta de llei és que el referèndum 
s’ha de convocar i celebrar abans que s’acabi l’any 2014. Per tant, entenc que no allarga el 
procés, només contrasta dos models, el democràtic i l’opressor de l’Estat que es resisteix a 
deixar-nos votar.  
 
De tota manera, estem totalment d’acord en què és el poble qui ha d’exercir el seu dret a 
decidir, al marge dels marcs legals que ens volen imposar.  
El Sr. Masferrer diu que la via per la qual s’ha optat, és una via que si el Congrés dels 
Diputats accepta a tràmit pot dilatar el procés fins a 2 anys. Per tant, l’argument de fer tots 
els passos possibles perquè ens diguin que NO de totes les maneres possibles no té massa 
sentit. Tornar a demanar el mateix quan ja ens han dit que NO és allargar el tema quan el 
que s’ha de fer és votar. 
 
El Sr. Garcia comenta que ens estan mirant a nivell internacional i malgrat que diguin que és 
un afer intern es tracta d’un afer bastant internacionalitzat. Per tant –diu- creiem que cal que 
es vegi que és un procés seriós i que esgotem totes les vies legals possibles. Ja tenim totes 
les raons possibles, però cal legitimitzar-ho a nivell internacional. 
 
Després d’aquestes intervencions i vist que,  
 
El 27 de setembre de 2012, mitjançant la resolució 742/IX, el Parlament va constatar la 
necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurement i democràticament el seu 
futur col·lectiu mitjançant una consulta. Aquesta resolució va ser reafirmada de manera clara 
i inequívoca posteriorment a les eleccions al Parlament de Catalunya de 25 de novembre. 
 
En aquesta direcció el 23 de gener de 2013 la Cambra catalana va aprovar la Declaració de 
sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya per iniciar el procés per fer efectiu 
l’exercici del dret dels ciutadans i les ciutadanes a decidir el seu futur polític col·lectiu. 
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En compliment d’aquest mandat i apel·lant a la qualitat democràtica del país, en la darrera 
sessió de 16 de gener de 2014, el Ple del Parlament ha aprovat per una àmplia majoria de 
87 vots a favor, 43 vots en contra i 3 abstencions, la proposta per presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de Llei orgànica de delegació a la Generalitat de 
Catalunya de la competència per autoritzar, convocar i celebrar un referèndum sobre el futur 
polític de Catalunya amb el següent article únic: 
 

1. Es delega a la Generalitat de Catalunya la competència per autoritzar, convocar i 
celebrar un referèndum consultiu perquè els catalans i les catalanes es pronunciïn 
sobre el futur polític col·lectiu de Catalunya, a partir dels termes que s’acordin amb el 
Govern de l’Estat i de les condicions que s’exposen en els apartats següents. 
2. El referèndum s’ha de convocar i celebrar abans que finalitzi l’any 2014, sense que 
coincideixi amb períodes electorals, ni amb una data d’alt contingut simbolicopolític. 
3. La convocatòria del referèndum la farà el Govern de la Generalitat. 
4. El procediment per realitzar el referèndum i les seves garanties seran les que 
determina la legislació reguladora dels processos referendaris i electorals i, si s’escau, 
en el decret del Govern de la Generalitat que convoqui el referèndum. 
 

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. Donar suport a la Proposta per presentar a la Mesa del Congrés de Diputats la Proposició 
de Llei orgànica de delegació a la Generalitat de Catalunya de la competència per autoritzar, 
convocar i celebrar un referèndum sobre el futur polític de Catalunya, aprovada pel 
Parlament de Catalunya el 16 de gener de 2014. 
 
2. Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya i als portaveus de tots els grups 
parlamentaris, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al 
Govern espanyol. 
 
 
9. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA DE R EBUIG A LA 
RESOLUCIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA SOBRE LA D ISTRIBUCIÓ ALS 
MUNICIPIS DE CATALUNYA DEL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL  DE 2013. 
 
La Sra. Montes explica que aquesta moció la presenta ICV arran d’una situació molt 
desfavorable pels municipis catalans.  
 
Cal esmentar que els criteris establerts de distribució dels 37,7 milions d’euros destinats al 
Fons de cooperació local, a part d’insuficients (l’anterior anualitat de 2012 s’hi destinaren 
92,4 milions d’euros), exclouen 107 municipis que representen una població de 5,6 milions 
d’habitants, és a dir quasi el 75% de la població de Catalunya. A Sant Celoni, 
concretament, afecta en una part important, 166.949 euros menys. 
 
A continuació, la Sra. Costa comenta que l’Estat transfereix uns imports a la Generalitat de 
Catalunya, que aquesta posteriorment trasllada als municipis, i que conformen el Fons de 
cooperació local. A part, l’Estat també transfereix uns imports directament als ajuntaments, 
el PIE (Participacions en els Impostos de l’Estat).  
 
Darrerament –diu-, l’Estat ha reduït l’import que transfereix a la Generalitat de Catalunya i 
ha incrementat el dels ajuntament per dir que és l’Estat qui està proveint als ajuntaments, 
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deixant així en evidència el govern de la Generalitat. Arran d’això, la Generalitat fa una 
operació de suma i resta, i als ajuntaments que reben més import per la PIE en tenen 
menys pel Fons de Cooperació, de manera que el total sigui el mateix. 
 
Nosaltres creiem que els ajuntaments han de tenir el mateix finançament encara que per 
part de l’Estat es transfereixin més diners. En tot cas, però, cal esmentar que la moció ha 
quedat obsoleta, perquè arran precisament d’unes mocions que es van presentar i aprovar 
en altres ajuntaments, aquesta situació ja s’ha rectificat. La setmana passada hi va haver 
una interpel·lació al Parlament, en què la vicepresidenta, que és la consellera de 
Governació, que és qui atorga aquestes ajudes, es va comprometre pel 2013 i el 2014 a 
transferir exactament els mateixos imports. En aquest cas, els del 2014 ja estan inclosos en 
els pressupostos que es van aprovar la setmana passada i en els propers 15 dies s’ha 
aprovar en un DOGC les adjudicacions del 2013. Per tant, ens abstenim perquè el què es 
demana en aquesta moció ja està resolt.  
 
La Sra. Montes diu que està en procés de modificar-se el que es va aprovar el 27 de 
desembre, però encara no està del tot ratificat. Les paraules se les emporta el vent i quan 
estigui tot aprovat i ratificat, al igual que lo del 27 de desembre, consideraré que la moció 
està obsoleta. Per això, considero convenient de mantenir-la a dia d’avui.   
 
La Sra. Costa reitera que les partides existeixen, estan aprovades i incloses en el 
Pressupost, malgrat que encara no s’hagi publicat en un DOGC, que encara no s’ha fet per 
temes pràctics. 
 
El Sr. alcalde diu que el PSC es suma a la moció, perquè, com s’ha comentat, a Sant 
Celoni aquesta situació afecta en 167.000 euros menys que es rebran del 2013. Això es va 
publicar el 27 de desembre sense previ avís.  
 
Si fos cert que tots els ajuntament haguessin rebut més diners per part de l’Estat –diu- no 
s’hauria produït aquesta situació. Hi ha ajuntaments que no reben res, altres reben la 
mateixa quantitat i en el nostre cas rebem una mica més, però hi ha uns barems de càlcul 
(esforç fiscal, habitants, etc) que és incongruent que no es tinguin en compte, perquè hi ha 
ajuntaments que potser hauran crescut en nombre d’habitants i tindran més ingressos, però 
per l’altre costat se’ls retallarà perquè tinguin la mateixa quantitat.  
 
La vicepresidenta en el Parlament ja ho va dir, per fer-ho possible el Govern buscarà el 
màxim consens possible amb les entitats municipalistes per tal de trobar les fórmules 
necessàries per compensar, en la mesura d’allò possible i dins de les properes tres 
anualitats, aquelles quantitats que alguns ajuntaments catalans han deixat de percebre.  
 
Els ajuntaments hem de lluitar perquè les quantitats del Fons de Cooperació no minvin. En 
una de les darreres reunions del Consell de govern locals, la mateixa vicepresidenta va dir 
que en una data determinada del mes de desembre es pagaria als ajuntaments tot el que 
es deu d’escoles de música i bressol, però això no s’ha complert.   
 
Per tant, en aquest cas, esperem a que hi hagi el compromís en ferm i tant de bo que 
puguem arribar a dir que s’ha complert allò que s’ha dit en el Parlament. 
 
El Sr. Masferrer diu que la CUP hi vota a favor. També volem remarcar –diu- que és cert 
que malgrat les promeses de la Generalitat els diners no arriben, les partides es retallen i 
en el cas de Sant Celoni el deute que té la Generalitat amb l’ajuntament és força important. 
Per tant, la bona voluntat i les promeses estan bé, però la realitat ens diu que els diners de 
la Generalitat costa que arribin. L’altra realitat és que els ajuntaments acaben assumint 
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competències que no els pertoca i molts serveis que ens veiem obligats a donar i que 
volem donar estan mancats del finançament necessari per prestar-los.  
 
Després d’aquestes intervencions i atès que,  
 
El Fons de cooperació local de Catalunya és un fons dinerari establert per dotar de recursos 
els governs locals de Catalunya, que es nodreix dels ingressos tributaris de la Generalitat de 
Catalunya. En termes legals, aquesta participació té la consideració jurídica d’una 
transferència d’assignació territorial destinada a finançar globalment l’activitat dels ens 
locals i, per aquest motiu, aquests la poden destinar lliurement per fer front a despeses i 
inversions derivades del seu funcionament o de l’acompliment de les seves competències. 
En son destinataris els municipis, les comarques i les entitats municipals descentralitzades 
de Catalunya. 
 
Correspon a la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Llei anual de pressupostos, distribuir 
el Fons, d’acord amb els criteris que legalment s’estableixin i conforme a les especificitats 
de l’organització territorial de Catalunya.  
 
Fins ara els criteris principals que s’utilitzen són la població (volum de població agrupada per 
trams a nivell de cada ens local), les despeses derivades de la gestió del territori (existència 
de nuclis de població diferenciats, superfície del territori, capitalitat comarcal, població 
disseminada, etc.) i altres de magnitud econòmica (com ara l’existència de diferències en la 
renda comarcal per càpita). 
 
La resolució GRI/2715/2013, de 19 de desembre, de distribució als municipis de Catalunya 
de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local 
de Catalunya de l’any 2013 i publicada al DOGC número 6529, de 27 de desembre de 2013, 
fixa l’import en concepte de la participació en els ingressos de la Generalitat en 
37.570.998,94 € pel tram de lliure disposició, condicionat a l’aprovació de la Llei de 
pressupostos de la Generalitat per al 2014 i de la Llei de mesures fiscals, administratives i 
financeres que hores d’ara no està aprovada 
 
Atès el menyspreu al món local expressat pel Govern de la Generalitat amb aquesta 
resolució i la total oposició als criteris emprats en l’atorgament, ja que no s’ajusten als 
principis que sustenten el Fons de cooperació i incompleixen, especialment, els preceptes 
continguts a l’article 219 de l’Estatut de Catalunya i als articles 197 i 198 de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya. 
 
Segons aquest articles, correspon a la Generalitat la creació d’aquest Fons i també la seva 
distribució mitjançant “la Llei anual de pressupost ... d'acord amb els criteris que legalment 
s'estableixin”. Així mateix, “en tot cas, els criteris de distribució han de tenir en compte les 
especificitats de l'organització territorial de Catalunya i les modificacions sobre el règim de 
les competències locals que resulten de la legislació de règim local i de les lleis sectorials”. 
En aquest sentit, l’article 51 de la Llei de pressupostos de la Generalitat de 2012 (en 
endavant LPG de 2012), contempla que la partida GO 03 D/460.0003/711 del pressupost 
del Departament de Governació i Relacions Institucionals, en concepte de participació dels 
municipis en els ingressos de la Generalitat, finança: a) la participació de lliure disposició, 
amb un import de 92.041.661,34 €; i b) la participació per al foment de la prestació 
supramunicipal de serveis, amb un import de 4.200.000 €. 
 
En tot cas, segons senyala el mateix article 54 de la LPG de 2012, el lliurament de les 
participacions del Fons de cooperació local restarà condicionada a què “els ens locals 
destinataris compleixin adequadament l’obligació de trametre els pressupostos, les 
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liquidacions pressupostàries anuals i els qüestionaris estadístics homogeneïtzats d’aquestes 
dades al Departament de Governació i Relacions Institucionals, i els comptes anuals a la 
Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que estableix la legislació sectorial”. 
 
D’altra banda i segons l’Acord GOV/119/2013 del Govern, de 27 d’agost, pel qual es 
modifica el límit del crèdit prorrogat establert en el Decret 170/2012, de 27 de desembre, pel 
qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya per a 2012 mentre no entrin en vigor els del 2013, modificat pel Decret 
164/2013, de 14 de maig, s’autoritza al “conseller d’Economia i Coneixement per tal que 
pugui portar a terme la modificació dels actuals límits dels crèdits prorrogats mitjançant el 
Decret 164/2013, de 14 de maig, per tal que els crèdits per despeses dels capítols 2, 4, 5, 6, 
7 i 8, es prorroguin, en el seu conjunt, fins a un import màxim d’un 91,4% del pressupost 
inicial de 2012”, i el Fons de Cooperació Local estava inclòs al capítol 4. 
 
Considerem que les quantitats assignades al Fons de cooperació es correspondrien als 
criteris fixats legalment en la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya de 2012. 
 
Es produeix una reducció substancial de recursos i un canvi de criteris en les distribucions 
de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local 
per 2013, vinculats exclusivament als saldos de la PIE de 2013 en relació a 2012 a data de 
novembre de 2013. 
 
Els criteris establerts de distribució dels 37,7 milions d’euros destinats al Fons de cooperació 
local, apart d’insuficients (l’anterior anualitat de 2012 s’hi destinaren 92,4 milions d’euros), 
exclouen 107 municipis que representen una població de 5,6 milions d’habitants, és a dir 
quasi el 75% de la població de Catalunya. 
 
Aquesta resolució comporta la marginació d’aquests municipis, que ve agreujada per una 
situació financera ja precària atès el deute de la Generalitat amb els ajuntaments i que 
repercutirà en la qualitat i la garantia en la prestació dels serveis que la ciutadania precisa, 
més necessaris que mai pel context de crisi. 
 
La participació en els tributs de l’Estat espanyol mitjançant la PIE no són excloents de la 
participació dels ingressos tributaris de la Generalitat de Catalunya, fet que ha prevalgut 
com a criteri principal en la resolució del Fons pel 2013. 
 
Els criteris establerts s’han decidit sense el diàleg i el consens necessaris amb el 
municipalisme, i la resolució no dóna compliment als objectius i finalitats del Fons de 
cooperació local. 
 
És del tot rebutjable que la Generalitat retiri als Ajuntaments afectats un important ingrés 
ordinari recurrent, plenament consolidat als pressupostos municipals, i que ho faci el 27 de 
desembre quan els Ajuntaments ja no tenen cap capacitat efectiva d’introduir mesures 
correctores a la despesa municipal que evitin la generació de dèficits a la liquidació de 
l’exercici. 
 
La recent aprovació definitiva de la reforma legislativa del món local per part del Govern de 
l’Estat espanyol (Ley 27/2013, de 27 de desembre, de racionalizacion y sostenibilidad de la 
Administración local) que representa la culminació de la recentralització, privatització i cop 
d’estat als Ajuntaments, requeriria d’un consens i front molt ampli entre les forces polítiques 
contràries a aquesta reforma.  
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Per tot això, a proposta del grup municipal d’ICV-EUiA-EPM 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 abstencions de les senyores Costa i Lechuga i dels senyors Deulofeu, Garcia 
Ramírez, Perapoch, Garcia Sala i Moles, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Rebutjar i exigir la retirada de la resolució de distribució als municipis de Catalunya de la 
participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local per a 
2013 i obrir diàleg amb el món local per acordar criteris equitatius respecte a la distribució 
dels Fons de cooperació local. 
 
2. Expressar el nostre malestar per l’absoluta manca de diàleg i acord amb el món local 
respecte la resolució sobre la destinació dels 37 milions d’euros i les dates en les que s’ha 
publicat la mateixa (DOGC de 27 de desembre) que deixa poc marge a les al·legacions i 
deixa compromesos els pressupostos anuals i les corresponents previsions.   
 
3. Prendre les accions legals que convinguin per part del nostre Ajuntament per defensar 
l’equitat local i la suficiència de recursos pel conjunt del món local. 
 
4. Trametre aquests acords al president del Govern de la Generalitat de Catalunya, a la 
consellera de Governació i Relacions Institucionals, als grups parlamentaris del Parlament 
de Catalunya i a les entitats municipalistes FMC i ACM. 
 
 
10. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA CON TRA LA REFORMA DE 
LA LLEI ORGÀNICA 2/2010, DE 3 DE MARÇ, DE SALUT SEX UAL I REPRODUCTIVA I 
INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L’EMBARÀS.  
 
El Sr. alcalde comenta que aquesta moció s’ha consensuat entre tots els grups municipals, 
arran de l’aprovació de la reforma de la Llei de l’avortament que suposa un retrocés molt 
significatiu i inacceptable a la nostra societat.  
 
Seguidament, la Sra. Costa diu que aquesta llei no resol res, sinó que crea problemes. Una 
dada incontestable és que des de que va entrar en vigor la Llei, el nombre d’avortaments ha 
disminuït.  
 
El Sr. Corpas manifesta el suport de la CUP a la moció, però volem posar sobre la taula –
diu- que creiem que aquesta llei va molt més enllà del que és el simple posicionament 
d’avortament SI o avortament NO. Aquesta Llei suposa un clar retrocés en matèria de drets 
sexuals i de drets de la dona, tot sota aquests criteris de moral cristiana del PP. 
 
En aquest sentit, volem deixar clar que totes aquestes prohibicions, que van lligades a 
l’avortament en aquest cas, són una de les millors eines que té el Govern de l’Estat de 
dominació del sistema patriarcal. És un atac constant al dret de les dones.  
 
Per tant, donem suport a la moció, però volem deixar clar que el debat de fons de tot plegat 
és la reapropiació de la dona del seu propi cos i de la seva sexualitat, en què evidentment la 
maternitat ha de ser una opció, no una imposició. 
 
La Sra. Montes apunta que la sessió plenària ha començat amb un minut de silenci per les 
víctimes de la violència de gènere i ara es presenta una moció sobre l’avortament i el dret 
de les dones. Sembla –diu- que a dia d’avui encara s’ha de decidir per les dones, s’ha hagut 
d’obligar pràcticament a la paritat en les llistes polítiques, s’està parlant de que les dones 
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accedeixin als llocs directius, quan és cert que les dones sovint són les que tenen més força 
per tirar endavant amb els estudis i en moltes altres coses.     
 
Sembla incomprensible que en ple segle XXI a algú se li pugui acudir fer una llei per tirar 
enrere una situació i un dret que està totalment assumit per la societat. Cal fer força per 
lluitar contra totes aquestes situacions de desigualtat que afecten les dones dins de la 
nostra societat.  
 
El Sr. alcalde afegeix que, certament, aquesta Llei suposa un clar retrocés, plantejat per part 
de persones que s’amaguen darrera la falsedat i el cinisme.  
 
Després d’aquestes intervencions i vist que, 
 
El 20 de desembre de 2013 el Consell de Ministres va aprovar la reforma de la Llei orgànica 
2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva, que regula a l’Estat espanyol les 
condicions per a la interrupció voluntària de l’embaràs i estableix les obligacions dels poders 
públics pel que fa a l’exercici d’aquest dret. 
  
La llei vigent fins ara declara el dret de totes les dones a adoptar lliurement decisions que 
afecten la seva vida sexual i reproductiva. Regula, així mateix, el dret a la maternitat 
lliurement decidida, reconeixent així a les dones la capacitat plena sobre el seu embaràs. 
Una decisió que ha de ser respectada, conscient i responsable i amb l’empara de la llei. La 
llei, a més, ja va ser reformada el 2010, però no com ara, unilateralment, sinó amb un ampli 
consens. 
 
Si bé la nova llei no inclou l’avortament en el Codi Penal en el cas de les dones,  sí que ho 
fa en el cas dels i les professionals sanitaris i del conjunt d’especialistes que avalin un 
avortament fora dels tres supòsits que contempla. Això té unes conseqüències personals i 
socials irreversibles, ja que les dones es trobaran amb moltes dificultats a l’hora de poder 
avortar per les vies legals imposades i deixa en mans d’especialistes mèdics la decisió de si 
es pot o no avortar, manllevant així la decisió a qui correspon legítimament. Com ja s’ha 
advertit des del feminisme, aquesta reforma pot obligar de nou a, o bé avortar en d’altres 
països, o bé practicar avortaments de risc i insegurs per a la salut, especialment en el cas 
de les dones que no tinguin recursos. 
 
Aquest plantejament és un atemptat contra la democràcia atès que restringeix els drets i les 
llibertats de les dones, que representen el 50% de la població. Afecta la salut i la dignitat i, 
per tant, és un projecte que neix mort i que no compleix cap dels preceptes internacionals 
reconeguts a la llei anterior. Topa frontalment, a més, amb les recomanacions de 
l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Es tracta d’un pas més en la política regressiva 
del Govern central, d’una llei discriminatòria i retrògrada que situa Espanya novament a la 
cua d’Europa, esdevenint el primer país que retrocedeix en drets. 
 
En aquest sentit, és remarcable la importància que té l’avortament a nivell internacional com 
a indicador qualitat de vida, equitat i llibertat de les  dones i els alts índexs de benestar que 
assoleixen els països on les polítiques d’educació sexual i per a la salut estan consolidades i 
l’avortament és plenament legal.  
 
Tot plegat ens porta a valorar que aquesta reforma en cap cas respon a una millora de la llei 
de 2010, sinó que només satisfà els postulats ideològics i morals del Partit Popular i dels 
sectors més conservadors, reforçant el paper de les dones com a reproductores i mares 
cuidadores i, per això, ens oposem frontalment a la seva aplicació i advoquem per una llei: 
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- Que contempli la prevenció dels embarassos no desitjats amb una educació sexual i 
reproductiva, tant en l’àmbit sanitari com en l’educatiu, en tots els estadis educatius i 
amb perspectiva de gènere. 
 
- Que permeti a les dones interrompre el seu embaràs en el moment i per les raons que 
desitgi, sense restriccions de cap tipus, sense terminis i sense tuteles en la sanitat 
pública, garantint que la situació econòmica no signifiqui un límit a la decisió. 
 
- Que no qüestioni la capacitat de les dones per prendre decisions sobre la seva vida, 
sinó que potenciï la seva autonomia. 
 
- Que reguli l’objecció de consciència perquè aquesta no sigui una coartada de la 
classe sanitària reaccionària. 
 
- Que elimini l’avortament voluntari del Codi Penal, tant per a les dones com per a les i 
els professionals sanitaris que ho practiquen. 
 
- Que inclogui la cobertura de la totalitat dels mètodes anticonceptius per part de la 
sanitat pública, obviant el consentiment matern/patern per a les joves de 16-18 anys. 
 
- Que garanteixi la preparació del conjunt de professionals per a la pràctica de la 
interrupció voluntària de l’embaràs i que aquesta s’inclogui en els estudis de medicina, 
infermeria i altres professions sociosanitàries, tot preveient un protocol comú per a la 
pràctica de la interrupció voluntària de l’embaràs en el Sistema Nacional de Salut, que 
garanteixi l’equilibri territorial. 

 
Per tot això, a proposta de tots els grups polítics municipals, per unanimitat dels 17 regidors 
presents, el Ple municipal ACORDA:  
 
1. Manifestar al Congrés de Diputats espanyol el rebuig d’aquest Ajuntament a  la reforma 
de la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març de salut sexual i reproductiva i demanar al Govern 
de l’Estat la seva retirada. 
 
2. Donar suport a la reforma que es faci sobre la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de 
salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs, sempre que estigui 
encaminada a ampliar els drets que són fonamentals i específics de les dones, de manera 
que puguin decidir lliurement si volen o no ser mares. 
 
3. Instar al Parlament de Catalunya a fer efectiu el compromís adquirit en el Ple del debat de 
política general, amb la resolució pels drets i la salut sexual i reproductiva que es concretava 
en blindar les garanties i protegir els drets que atorgava la Llei orgànica 2/2010 de salut 
sexual i reproductiva i d’interrupció voluntària de l’embaràs, així com a desplegar l’actual llei 
amb els recursos necessaris per a l’educació sexual, l’anticoncepció i la interrupció 
voluntària de l’embaràs i, finalment, a iniciar l’elaboració d’una llei catalana de drets i salut 
sexual i reproductiva. 
 
4. Mantenir i reforçar accions d’informació i educació en l’àmbit municipal per promoure la 
capacitat de decisió de la dona sobre el seu cos, mitjançant una formació afectivo-sexual 
oberta i sense prejudicis. 
 
5. Denunciar les situacions injustes i perilloses derivades d’aquesta reforma que pateixin les 
dones celonines. 
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6. Oferir suport als i a les professionals de la medicina i a les entitats de l’àmbit local que 
vulguin combatre aquesta reforma. 
 
7. Fer una crida a la societat en el seu conjunt, per a la mobilització i la denúncia en contra 
de la restrictiva reforma de l’avortament del Partit Popular i per la defensa d’un dret a 
l’avortament lliure, públic, gratuït i fora del Codi Penal. 
 
8. Comunicar aquest acord al president del Govern de l’Estat, al president del Parlament 
espanyol, al ministre de Justícia, al president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta 
del Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i als 
presidents de l’Associació Catalana de Municipis i de la Federació de Municipis de 
Catalunya. 
 
 

~~~~~~~~~~ 
 
 

A continuació el Sr. alcalde anuncia que caldria sotmetre a consideració del Ple una moció 
presentada pel grup municipal de CiU, no inclosa a l’ordre del dia. Es tracta de la moció per 
a la revocació de l’eliminació retroactiva de l’ajuda per la compra d’Habitatge Públic Oficial. 
Per unanimitat dels 17 regidors presents, s’APROVA LA URGÈNCIA d’incloure aquesta 
moció a l’ordre del dia de la sessió plenària que s’està celebrant i es procedeix a debatre el 
seu contingut. 
 
 
MOCIÓ PER LA REVOCACIÓ DE L’ELIMINACIÓ RETROACTIVA DE L'AJUDA PER LA 
COMPRA D'HABITATGE PÚBLIC OFICIAL 
 
Intervé el Sr. Moles per dir que, atès el caràcter d’aquesta moció, abans d’entrar-la al 
registre, la vàrem presentar a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca del Baix Montseny, 
els qual ja han manifestat el seu suport.  
 
Ens trobem davant d’una més de les accions antisocials que el govern del PP ja ens té 
acostumats i que en aquest cas afecta exclusivament a persones amb ingressos limitats i 
dificultats econòmiques. 
 
Aquesta ajuda es va instaurar al 2007, en la cresta dels preus immobiliaris, perquè la gent 
pogués accedir a un habitatge i això va empènyer a que moltes persones s’hi aboquessin. 
Actualment, si mirem la situació d’aquesta gent, veiem que difícilment ha millorat i en molts 
casos ha empitjorat. El valor dels habitatges ha disminuït i la hipoteca que aquestes 
persones varen contractar es va fer amb un índex IRPH, que en aquell moment es venia 
com a molt estable i regulat, però que ara està fora de mercat i molt més alt que l’Euribor. 
Això vol dir que les persones que van adquirir aquests habitatges públic-oficials i que van 
rebre aquestes ajudes es troben en una situació molt dolenta.  
 
Ara, el govern del PP diu que treu aquestes ajudes per fomentar el lloguer. Entenem que 
això no fomentarà el lloguer sinó els desnonaments d’aquestes persones, tal com ja està 
passant.  Aquestes persones perdran l’habitatge i, a sobre, hauran de continuar pagant la 
hipoteca.  
 
El Sr. Corpas apunta que la CUP avala la moció, única i exclusivament perquè és un dret 
reconegut dels titulars. La CUP –diu- està en contra de promoure habitatge protegit per 
vendre’l, perquè precisament és un dels molts dèficits en matèria d’habitatge que té aquest 
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país, atès que manca un gran parc públic d’habitatge des dels estaments institucionals. Això 
s’evidencia en el fet de que la proporció entre la oferta d’habitatge públic i privat és 
lamentable, el 90% són promotors privats i el 10% és públic, del qual la majoria és de 
venda. Tot això està molt lluny del que s’està fent a la majoria de països europeus.  
 
A partir d’aquí, volem recordar, i ens agradaria que també ho recordéssiu als vostres 
companys de la Generalitat, tot el què ha anat fent CIU des de l’any 2011 en matèria 
d’habitatge. S’ha dedicat a dinamitar l’única política pública existent en el país, que és la Llei 
del dret a l’habitatge del 2007 i algunes de les accions han estat: 
 

- eliminar la possibilitat d’expropiar el dret d’ús d’habitatges buits; 
- abolir el principi de solidaritat urbana 
- liquidar el lloguer forçós dels pisos buits ubicats en àrees d’alta demanda  

residencial 
- eliminar la obligació de reserva urbanística en sòl urbà destinat a protecció oficial 
- privatitzar els 15.000 pisos públics de l’INCASOL 

 
En aquest sentit, les nostres polítiques d’habitatge estan ben lluny i des de la CUP apostem 
per unes mesures d’emergència en favor de les persones amb risc de perdre l’habitatge, tot 
mobilitzant aquest possible parc d’habitatges que podríem tenir, a preus assequibles i de 
lloguer. Entenem que cal ampliar aquesta xarxa d’habitatges d’inclusió i, evidentment, exigir 
una moratòria dels desnonaments de forma urgent, fins que a les persones desallotjades 
se’ls hi asseguri un habitatge, tal com va dictar el tribunal d’Estrasburg arran del cas del pis 
ocupat de Salt.  
 
La Sra. Montes també manifesta el vot favorable d’ICV i diu que, constantment estan 
arribant decrets llei en contra de drets establerts i reconeguts, ja siguin laborals, socials, 
d’habitatges, etc, i sembla que tot s’hi val. 
 
El Sr. alcalde diu que el PSC també hi dóna suport, perquè retirar aquesta subvenció 
afectarà a moltes persones que es veuran en serioses dificultats per continuar pagant la 
seva hipoteca. Això és inconcebible i no es pot admetre de cap manera. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que, 
 
El Govern espanyol del Partit Popular, per mitjà de la Llei de foment del lloguer, ha eliminat 
les ajudes que es van instaurar l’any 2007 amb l’objectiu d’ajudar les persones amb 
ingressos limitats que compraven o rehabilitaven habitatge públic oficial. 
 
Aquestes ajudes s’articulaven mitjançant la subsidiació d’un préstec d’entre 80 i 300 € al 
mes per contribuir al pagament dels interessos hipotecaris i es concedien per un període de 
5 anys, renovables dues vegades en períodes d’igual durada.  
 
La Llei de foment del lloguer aprovada pel Partit Popular l’any 2013 no admet nous 
reconeixements d’ajudes de subsidiació de préstecs i, per tant, quan als 300.000 usuaris els 
toqui renovar la concessió de l’ajuda, aquesta serà denegada. 
 
Ens trobem, doncs, davant d’un clar retrocés en polítiques d’habitatge i, alhora, davant d’un 
greu cas d’inseguretat jurídica, ja que a les persones que tenien aprovat aquest suport 
econòmic ara se’ls canvia, de forma retroactiva, les condicions amb què van adquirir 
l’habitatge públic oficial. 
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Per tot el que s’ha exposat, a proposta del grup municipal de CiU, per unanimitat dels 17 
regidors presents, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Demanar l’eliminació de la disposició addicional de la Llei 4/2013 de foment del lloguer, 
que suprimeix retroactivament les ajudes reconegudes als compradors d’habitatge públic 
oficial per subsidiar els seus préstecs, perquè els seus efectes són retroactius i, per tant, 
vulneren els principis més bàsics de legalitat, seguretat jurídica i irretroactivitat de les 
disposicions. 
 
2. Donar coneixement d’aquesta moció a la Plataforma d’afectats per la supressió de la 
subsidiació de préstecs d’habitatge públic oficial, a la Plataforma d’afectats per la hipoteca, a 
les entitats municipals que vetllen pel dret a l’habitatge, als grups parlamentaris del Congrés 
dels Diputats, al president del Govern espanyol Mariano Rajoy i al conjunt de la població del 
municipi, per mitjà dels canals de comunicació de l’Ajuntament. 
 
 

~~~~~~~~~~ 
 
 
11. INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'AL CALDIA I PEL 
REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA EN ELS MESOS DE NOVE MBRE I DESEMBRE 
DE 2013. 
 
La corporació PREN CONEIXEMENT de les resolucions dictades per l’Alcaldia i pel regidor 
de Seguretat Ciutadana en els mesos de novembre i desembre de 2013, l’extracte de les 
quals es relaciona a continuació: 
  
 
RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES DE NOVEMBRE DE 2013 
 
Dia  Extracte  
1 Aprovar la modificació d’una obra 
4 Aprovar l’augment d’un ajut per activitats escolars 
4 Concedir una llicència d’ocupació temporal de la via pública 
4 Autoritzar el pas d’una marxa esportiva pel municipi 
4 Aprovar una despesa de subministrament de material 
4 Cessar un regidor del seu càrrec 
4 Aprovar la liquidació d’una ordenança fiscal 
4 Aprovar la despesa per contractar treballs de reparació d’un rellotge 
4 Incoar un expedient de baixa al Padró municipal d’habitants 
4 Aprovar la despesa per contractar un espectacle cultural 
4 Aprovar la despesa per contractar un servei de manteniment d’alarmes  
4 Canviar puntualment el dia del mercat setmanal 
4 Aprovar una despesa de subministrament de mobiliari urbà 
4 Autoritzar una persona a disposar d’una plaça d’aparcament reservada 

4 Aprovar les quotes dels alumnes de l’Escola bressol municipal 
4 Generar crèdits a les partides de l’Estat de Despeses del Pressupost 
4 Aprovar les quotes dels usuaris del servei de teleassistència 
4 Aprovar una transferència de crèdits entre partides del Pressupost  
4 Aprovar la gestió econòmica d’una sortida cultural 
5 Autoritzar l’ocupació de la via pública amb una parada al mercat setmanal 
5 Aprovar els contractes de publicitat de l’emissora municipal de ràdio 
5 Autoritzar la instal·lació de parades i atraccions durant la Festa Major 
5 Deixar sense efecte una resolució d’Alcaldia 
5 Deixar sense efecte una resolució d’Alcaldia 
5 Deixar sense efecte una resolució d’Alcaldia 
6 Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb disminució 
6 Aprovar l’augment del cost de personal del contracte de gestió de l’Escola de Música 
6 Aprovar la despesa per contractar treballs de reparació d’un vehicle municipal 
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6 Aprovar la despesa per contractar treballs d’impressió d’una revista 
6 Aprovar la despesa per contractar treballs de fusteria a l’Escola bressol municipal 
6 Iniciar l’expedient de conversió d’una plaça vacant d’agent de policia local 
6 Comunicar informació relativa a pràctiques indegudes a la xarxa d’abastament d’aigua potable 
7 Aprovar una relació de valors corresponent a crèdits incobrables  
7 Denegar la consulta d’un expedient 
7 Atorgar un permís d’abocament al clavegueram públic 
7 Concedir una ampliació del termini concedit per donar compliment a un requeriment municipal 
7 Concedir una llicència d’entrada de vehicles 
7 Aprovar la concessió d’ajuts per a activitats escolars 
8 Aprovar la despesa per contractar una actuació musical 
8 Aprovar la despesa per contractar un espectacle cultural 
8 Aprovar la despesa per contractar un servei de seguretat per un concert 
8 Aprovar la despesa per contractar el subministrament d’elements de senyalització 
8 Aprovar la despesa per contractar treballs informàtics en una escola del municipi 
8 Aprovar la despesa per contractar un curs de formació  
8 Aprovar la despesa per contractar treballs d’instal·lació d’un punt WI-FI 
8 Aprovar la despesa per contractar treballs d’impressió de programes de Festa Major 
8 Comunicar la recepció d’una documentació 
8 Aprovar les liquidacions de la taxa del servei de prevenció d’incendis forestals  
8 Aprovar una relació d’obligacions reconegudes 

12 Concedir una bestreta del salari a una treballadora 
12 Concedir una bestreta del salari a una treballadora 
12 Concedir una bestreta del salari a una treballadora 
12 Aprovar la despesa per contractar treballs de reparació en un pas soterrat 
12 Aprovar la despesa per contractar treballs d’arranjament al Camp de Futbol 
12 Revocar una llicència d’ocupació temporal d’un equipament municipal 
12 Revocar una llicència d’ocupació temporal d’un equipament municipal 
12 Incoar un expedient per a la licitació d’un contracte de servei 
12 Reconèixer l’antiguitat d’un treballador municipal 
12 Nomenar dos agents de la Policia Local 
13 Aprovar la despesa per contractar un servei de transport  
13 Incoar un expedient administratiu per declarar desocupa un habitatge 
13 Incoar un expedient administratiu per declarar desocupa un habitatge 
13 Incoar un expedient administratiu per declarar desocupa un habitatge 
13 Incoar un expedient administratiu per declarar desocupa un habitatge 
13 Incoar un expedient administratiu per declarar desocupa un habitatge 
13 Incoar un expedient administratiu per declarar desocupa un habitatge 
13 Incoar un expedient administratiu per declarar desocupa un habitatge 
13 Concedir una llicència d’entrada de vehicles 
13 Aprovar la liquidació econòmica del curs 2012-2013 del Centre Municipal d’Expressió 
13 Aprovar una liquidació definitiva de quotes d’execució subsidiària 
13 Aprovar les liquidacions de la taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic 
13 Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola Bressol municipal 
13 Sol·licitar una subvenció a la Generalitat de Catalunya  
14 Aprovar la sol·licitud d’ampliació d’una parada del mercat setmanal  
14 Aprovar la despesa per contractar treballs informàtics 
14 Desestimar un recurs de reposició 
14 Incoar un expedient de responsabilitat patrimonial 
14 Aprovar el canvi de nom d’una parada del mercat setmanal 
15 Aprovar i signar l’acta d’un conveni 
15 Aprovar una factura del servei d’explotació i manteniment de l’EDAR 
15 Aprovar una despesa corresponent al contracte de servei de grua municipal 
15 Generar crèdit a una partida de l’Estat de despeses del Pressupost 
15 Aprovar una transferència de crèdits entre partides del Pressupost 
15 Aprovar una transferència de crèdits entre partides del Pressupost 
15 Aprovar una transferència de crèdits entre partides del Pressupost 
15 Retornar una dipòsit de reposició d’elements urbanístics 
15 Aprovar la despesa per contractar un servei  
15 Aprovar la despesa per contractar un subministrament 
15 Aprovar la despesa per contractar un servei de transport escolar 
18 Aprovar la despesa per contractar treballs de millora d’un parc infantil 
18 Aprovar la despesa per contractar un espectacle musical 
18 Aprovar la despesa per contractar treballs de millora a la via pública 
18 Aprovar la despesa per contractar un subministrament 
18 Aprovar la despesa per contractar  treballs de millora d’un parc infantil 
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18 Aprovar la despesa per contractar un subministrament 
18 Aprovar la despesa per contractar treballs de renovació de jocs infantils 
18 Arxivar un procediment iniciat per legalitzar una activitat  
18 Contractar un docent per l’Escola d’Adults 
18 Aprovar les quotes dels usuaris del servei de teleassistència 
19 Aprovar la despesa per contractar la renovació d’un sistema de climatització 
19 Aprovar la despesa per contractar treballs de millora de camins  
19 Aprovar una factura de despeses de la depuradora d’aigües 
19 Donar de baixa una alumna de l’Escola bressol municipal 
19 Aprovar la despesa per contractar treballs de mesures correctores en qüestió d’incendis 
19 Incoar un expedient de responsabilitat patrimonial 
19 Notificar el tràmit d’audiència d’un expedient 
19 Atorgar ajuts socials per a activitats de l’Escola de Música i Teatre 
19 Concedir una llicència d’entrada de vehicles 
20 Acordar la liquidació de la taxa per l’ocupació de la via pública 
20 Aprovar un estudi elaborat sobre la creació d’un bikeparc 
20 Aprovar la concessió d’una bonificació sobre l’Impost de Béns Immobles 
20 Aprovar la despesa per contractar treballs de millora en zones verdes del municipi 
20 Aprovar la gestió econòmica de les entrades de la Festa Major 
20 Aprovar una factura corresponent al Servei d’Ajuda a Domicili 
20 Reconèixer a un treballador el dret de gaudi d’un permís de paternitat 
20 Aprovar una relació d’obligacions reconegudes 
20 Reconèixer la condició de personal laboral indefinit no fix a un/a treballador/a  
20 Reconèixer la condició de personal laboral indefinit no fix a un/a treballador/a  
20 Reconèixer la condició de personal laboral indefinit no fix a un/a treballador/a  
20 Reconèixer la condició de personal laboral indefinit no fix a un/a treballador/a  
20 Reconèixer la condició de personal laboral indefinit no fix a un/a treballador/a  
20 Reconèixer la condició de personal laboral indefinit no fix a un/a treballador/a  
20 Reconèixer la condició de personal laboral indefinit no fix a un/a treballador/a  
20 Reconèixer la condició de personal laboral indefinit no fix a un/a treballador/a  
20 Reconèixer la condició de personal laboral indefinit no fix a un/a treballador/a  
20 Reconèixer la condició de personal laboral indefinit no fix a un/a treballador/a  
20 Reconèixer la condició de personal laboral indefinit no fix a un/a treballador/a  
20 Reconèixer la condició de personal laboral indefinit no fix a un/a treballador/a  
20 Reconèixer la condició de personal laboral indefinit no fix a un/a treballador/a  
20 Reconèixer la condició de personal laboral indefinit no fix a un/a treballador/a  
20 Reconèixer la condició de personal laboral indefinit no fix a un/a treballador/a  
20 Reconèixer la condició de personal laboral indefinit no fix a un/a treballador/a  
20 Reconèixer la condició de personal laboral indefinit no fix a un/a treballador/a  
20 Reconèixer la condició de personal laboral indefinit no fix a un/a treballador/a  
20 Reconèixer la condició de personal laboral indefinit no fix a un/a treballador/a  
20 Reconèixer la condició de personal laboral indefinit no fix a un/a treballador/a  
20 Reconèixer la condició de personal laboral indefinit no fix a un/a treballador/a  
20 Reconèixer la condició de personal laboral indefinit no fix a un/a treballador/a  
20 Reconèixer la condició de personal laboral indefinit no fix a un/a treballador/a  
20 Reconèixer la condició de personal laboral indefinit no fix a un/a treballador/a  
20 Reconèixer la condició de personal laboral indefinit no fix a un/a treballador/a  
20 Reconèixer la condició de personal laboral indefinit no fix a un/a treballador/a  
20 Reconèixer la condició de personal laboral indefinit no fix a un/a treballador/a  
20 Reconèixer la condició de personal laboral indefinit no fix a un/a treballador/a  
20 Reconèixer la condició de personal laboral indefinit no fix a un/a treballador/a  
20 Reconèixer la condició de personal laboral indefinit no fix a un/a treballador/a  
20 Reconèixer la condició de personal laboral indefinit no fix a un/a treballador/a  
20 Reconèixer la condició de personal laboral indefinit no fix a un/a treballador/a  
20 Aprovar la liquidació del cànon de facturació de la prestació del servei d’aigües 
20 Aprovar la cessió temporal d’ús precari de quatre habitatges  
21 Denegar una sol·licitud de bonificació a un usuari de l’Escola de Música 
21 Aprovar una compensació de deutes amb una empresa deutora de l’Ajuntament 
21 Aprovar la despesa per contractar un subministrament 
21 Aprovar la despesa per contractar un subministrament 
21 Aprovar la concessió d’ajuts per activitats escolars 
22 Declarar adjudicat un contracte d’obres 
22 Facilitar una còpia d’una llicència d’obres 
22 Facilitar una còpia d’un certificat final d’obra 
22 Delegar el vot a un regidor en una assemblea  
22 Concedir una ampliació del termini per acabar unes obres  
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RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL MES 
DE NOVEMBRE DE 2013 
 

25 Aprovar la despesa generada per la concertació de pòlisses d’assegurança de vehicles 
25 Procedir a l’obertura d’un compte de dipòsit a termini 
25 Procedir a la contractació d’un dipòsit amb una entitat financera 
25 Aprovar la despesa per contractar un subministrament 
25 Aprovar la despesa per contractar un subministrament 
25 Aprovar la despesa per contractar un subministrament 
25 Aprovar la gestió econòmica de la venda de tiquets de la Festa Major 
25 Incoar un expedient de baixa al Padró municipal d’habitants 
25 Desestimar una sol·licitud d’una plaça d’aparcament de vehicle reservada  
25 Imposar una sanció econòmica a una empresa del municipi 
25 Aprovar la despesa per contractar un servei 
25 Acceptar la incorporació de l’Ajuntament en un programa de Treball i Formació 
26 Aprovar la nòmina del personal laboral, funcionari i polític 
26 Aprovar la gestió econòmica de diversos cursos organitzats per l’ajuntament 
26 Aprovar la gestió econòmica d’un curs  organitzat per l’ajuntament 
26 Atorgar una subvenció per a despeses d’enllumenat d’una urbanització 
26 Aprovar el pagament de gratificacions a diversos treballadors  
26 Aprovar el pagament de complements de productivitat 
26 Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb disminució 
26 Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb disminució 
26 Concedir una llicència d’ocupació temporal d’un equipament municipal 
27 Aprovar les despeses per a la concessió de beques de menjador escolar 
27 Aprovar la despesa per contractar una assegurança  
27 Aprovar la despesa per contractar un servei  
27 Aprovar la despesa per contractar un servei  
27 Aprovar la gestió econòmica de la participació en una fira artesanal 
27 Aprovar les quotes dels alumnes de l’Escola de Música 
27 Aprovar les quotes dels alumnes de l’Escola de Teatre 
27 Aprovar les quotes dels usuaris del servei d’atenció domiciliària 
27 Declarar aprovada la modificació d’una ordenança  
27 Retornar un dipòsit per a la gestió de runes 
28 Atorgar una llicència d’abocament al clavegueram públic 
28 Efectuar una delegació d’atribucions a diversos regidors 
28 Denegar la concessió d’una bonificació en l’Impost de Béns Immobles 
28 Aprovar la despesa per contractar diversos tallers educatius 
28 Aprovar la despesa per contractar un subministrament 
28 Aprovar la despesa per contractar treballs de reparació d’un equip de climatització 
28 Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
28 Incoar un expedient disciplinari a quatre funcionari de la Policia Local  
28 Nomenar un regidor membre de la Junta de Govern Local 
28 Atorgar una llicència de parcel·lació 
28 Aprovar una relació d’obligacions reconegudes 
28 Acceptar la renúncia a una sol·licitud de divisió horitzontal 
28 Comunicar una informació relativa a la regularització de l´ús d’una activitat 
29 Denegar la concessió d’una bonificació de la taxa de conservació de nínxols 
29 Aprovar la concessió d’una bonificació de la taxa de conservació de nínxols 
29 Denegar la concessió d’una bonificació de la taxa d’escombraries 
29 Aprovar la concessió d’una bonificació de la taxa d’escombraries 
29 Aprovar la despesa per contractar un servei d’assessorament  jurídic 
29 No autoritzar una llicència de canvi d’ús urbanístic 
29 Inscriure un establiment al Registre sanitari d’activitats alimentàries 
29 Requerir al titular d’una parada l’esmena de deficiències detectades en la seva activitat 
30 Estimar al·legacions presentades en relació a unes obres  

Dia Extracte  
06 Proposta de sanció  
14 Desestimar al·legació Sr. JCBN 
14 Estimar al·legació Sra. YBP 
14 Estimar al·legació Sra. ACF 
14 Desestimar al·legació Sr. JCC 
14 Estimar al·legació Sr. FFC 
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14 Desestimar al·legació Sr. AMGD 
14 Desestimar al·legació Sr. AMGD 
14 Estimar al·legació Sra. AGM 
14 Estimar al·legació Sr. EGB 
14 Desestimar al·legació Sra. CGB 
14 Desestimar al·legació Sra. EGV 
14 Desestimar al·legació Sra. EGV 
14 Desestimar al·legació Sra. IMM 
14 Estimar al·legació Sra. MMZ 
14 Desestimar al·legació Sr. MOC 
14 Desestimar al·legació Sra. CVM 
14 Desestimar al·legació Sr. ZB 
20 Desestimar recurs de reposició Sr. DAV 
20 Desestimar al·legació Sr. FJBP 
20 Estimar al·legació Sra. VGN 
20 Desestimar al·legació Sr. FGP 
20 Desestimar recurs de reposició Sr. ALP 
20 Estimar al·legació Sr. ANT 
20 Estimar al·legació Sr. MAOP 
20 Desestimar al·legació Sr. JPL 
20 Estimar al·legació Sra. MTG 
20 Estimar al·legació Sr. AVS 
20 Estimar al·legació Sr. JPJ 

Dia  Extracte  
2 Aprovar la despesa per contractar un curs 
2 Aprovar la despesa per contactar un curs 
2 Facilitar còpia d’una llicència d’activitats 
2 Facilitar còpia d’una llicència d’activitats 
2 Retornar un dipòsit urbanístic i de fiança de runes 
2 Incoar un expedient de responsabilitat patrimonial 
2 Incoar un expedient de responsabilitat patrimonial 
2 Contractar una monitora per a tallers d’estudi assistit 
3 Acordar subscriure un acord relatiu a l’acceptació de les condicions d’un conveni 
3 Acceptar la cessió de material urbà 
3 Procedir a l’ampliació d’un contracte de dipòsit a termini 
3 Concedir una llicència ambiental 
3 Atorgar una llicència de parcel·lació 
3 Aprovar la despesa per contractar la redacció d’un projecte 

3 Reclamar un import de danys fets al mobiliari urbà 
3 Reclamar un import de danys fets al mobiliari urbà 
3 Declarar l’obra guanyadora d’un concurs 
3 Declarar un vehicle residu sòlid urbà i retirar-lo de la via pública 
4 Reclamar un import de danys fets al mobiliari urbà 
4 Reclamar un import de danys fets al mobiliari urbà 
4 Concedir l’anulació d’una reducció de jornada a una treballadora 
4 Retornar un dipòsit per a la gestió de runes 
5 Aprovar la despesa per contractar un lloguer 
5 Aprovar la despesa per contractar un servei 
5 Aprovar la despesa per contractar treballs d’impressió d’un programa 
5 Aprovar les quotes dels usuaris del servei de teleassistència 
5 Aprovar la despesa per contractar un subministrament 
5 Donar de baixa una llicència de gual 
5 Donar de baixa una llicència de gual 
7 Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
9 Declarar un vehicle residu sòlid urbà i retirar-lo de la via pública 
9 Aprovar la despesa per contractar un espectacle cultural 
9 Aprovar la despesa per contractar un espectacle cultural 
9 Aprovar la despesa per contractar un espectacle cultural 
9 Aprovar la despesa per contractar un lloguer  
9 Aprovar la despesa per contractar un subministrament 
9 Aprovar la despesa per contractar un subministrament 
9 Aprovar la despesa per contractar treballs de coordinació de seguretat en obres 
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9 Aprovar la despesa per contractar la redacció d’un estudi 
9 Aprovar la despesa per contractar un servei 
9 Aprovar la despesa per contractar un servei 
9 Aprovar la despesa per contractar un subministrament 
9 Aprovar la despesa per contractar un subministrament 
9 Aprovar la despesa per contractar un subministrament 
9 Aprovar la despesa per contractar un subministrament 
9 Aprovar la despesa per contractar un servei 
9 Denegar una sol·licitud de conducció de taxi 
9 Desestimar una sol·licitud de bonificació sobre l’Impost de Béns Immobles 
9 Contractar personal en la modalitat de col·laboració social 
9 Convocar un lloc de treball vacant a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament 
9 Convocar un lloc de treball vacant a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament 
9 Convocar un lloc de treball vacant a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament 
9 Convocar un lloc de treball vacant a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament 
9 Convocar un lloc de treball vacant a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament 
9 Declarar un vehicle residu sòlid urbà i retirar-lo de la via pública 
9 Declarar un vehicle residu sòlid urbà i retirar-lo de la via pública 

10 Aprovar la despesa per contractar obres de millora a l’EDAR  
10 Aprovar la despesa per contractar el monitoratge d’una activitat 
10 Delegar a una regidora la competència per celebrar un matrimoni civil 
10 Denegar una llicència de divisió horitzontal 
10 Aprovar els contractes de publicitat de l’emissora municipal de ràdio 
10 Aprovar una relació d’obligacions reconegudes 
10 Notificar el tràmit d’audiència d’un expedient  
10 Concedir una llicència d’ocupació temporal d’un equipament municipal 
11 Atorgar un permís d’abocament al clavegueram públic 
11 Autoritzar el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal 
11 Desestimar una sol·licitud de reserva de lloc de treball 
12 Aprovar la despesa per contractar un servei 
12 Concedir una llicència de divisió horitzontal 
12 Autoritzar el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal 
12 Autoritzar el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal 
12 Autoritzar el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal 
12 Autoritzar la despesa pel subministrament de lots de Nadal 
12 Acceptar la renúncia a una llicència d’obres 
12 Aprovar una relació de crèdits incobrables 
12 Acordar la subscripció a convenis de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge 
12 Anul·lar autoliquidacions de primera ocupació d’un habitatge 
13 Donar de baixa de la comptabilitat municipal una relació de crèdits incobrables 
13 Donar de baixa una autorització de venda al mercat setmanal 
13 Donar de baixa una autorització de venda al mercat setmanal 
13 Aprovar una certificació d’obres 
13 Incoar un expedient de baixa al Padró municipal d’Habitants 
13 Aprovar les liquidacions de la taxa d’ocupació de la via pública 
13 Aprovar una sol·licitud de reducció d’una parada del mercat setmanal 
13 Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola bressol municipal 
13 Aprovar el canvi de nom d’una parada del mercat setmanal 
13 Aprovar el canvi de nom d’una parada del mercat setmanal 
13 Aprovar el canvi de nom d’una parada del mercat setmanal 
16 Cancel·lar deutes amb una empresa de subministrament d’energia elèctrica 
16 Aprovar diverses factures d’un servei  
16 Reclamar un import de danys fets al mobiliari urbà 
16 Retornar un dipòsit urbanístic i de gestió de runes 
16 Incoar un expedient de responsabilitat patrimonial 
16 Estimar una reclamació de responsabilitat patrimonial 
16 Atorgar ajuts socials per a l’adquisició de material escolar  
17 Declarar la prescripció de dipòsits urbanístics 
17 Atorgar bonificacions sobre l’Impost de Construccions Instal·lacions i Obres 
17 Atorgar una subvenció a una entitat del municipi 
17 Atorgar una subvenció a una entitat del municipi 
17 Aprovar la despesa per contractar treballs de coordinació en obres 
17 Requerir l’esmena de defectes en un equipament municipal 
17 Aprovar la despesa per contractar treballs de redacció d’un estudi 
17 Considerar justificada una subvenció 
17 Aprovar la despesa per contractar un lloguer 
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17 Aprovar una transferència de crèdits entre partides del Pressupost 
17 Contractar una persona com a agent d’ocupació i desenvolupament 
17 Notificar el tràmit d’audiència d’un expedient 
17 Notificar el tràmit d’audiència d’un expedient 
17 Aprovar una transferència de crèdits entre partides del Pressupost 
17 Atorgar una llicència d’ocupació temporal d’un equipament municipal 
18 Aprovar una factura relativa a la prestació d’un servei 
18 Aprovar una certificació d’obres 
18 Aprovar la despesa per contractar diverses feines 
18 Aprovar la despesa per contractar un lloguer 
18 Facilitar a un ciutadà còpia de diverses resolucions  
18 Aprovar el pagament de gratificacions a diversos treballadors de l’ajuntament 
18 Aprovar el pagament de complements de productivitat al personal de l’ajuntament 
18 Contractar una tutora pel Pla de Transició al Treball 
18 Aprovar les liquidacions de la taxa per tancament de carrers 
18 Atorgar una llicència d’ocupació temporal d’un equipament municipal 
19 Aprovar les despeses per la concessió de beques de menjador escolar 
19 Aprovar la despesa per contractar una campanya de dinamització comercial 
19 Aprovar la despesa per contractar un subministrament 
19 Aprovar la despesa per contractar un subministrament 
19 Aprovar la despesa per contractar un curs de formació 
19 Aprovar la despesa per contractar unes obres de millora a la via pública 
19 Aprovar la despesa per contractar un servei 
19 Aprovar la despesa per contractar un subministrament 
19 Aprovar la despesa per contractar treballs de reparació a la via pública 
19 Incoar un expedient d’ordre d’execució relativa al mal estat d’una finca 
19 Considerar justificada una subvenció 
19 Aprovar la despesa per contractar un lloguer 
19 Aprovar la nòmina del personal laboral, funcionari i polític 
19 Concedir una llicència municipal d’obres 
19 Aprovar la despesa per contractar treballs de reparació d’un equip de clima 
19 Autoritzar la despesa per a la reparació d’un vehicle municipal 
19 Contractar personal amb la modalitat de foment de l’ocupació 
19 Concedir ajuts per a activitats extraescolars 
19 Declarar la caducitat de diverses inscripcions al Padró municipal d’Habitants 
19 Aprovar la despesa per contractar un subministrament 
19 Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb disminució 
19 Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb disminució 
19 Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb disminució 
19 Autoritzar un abocament a l’EDAR 
20 Aprovar la gestió econòmica de tallers per a gent gran 
20 Aprovar la despesa per a la contractació d’una assegurança 
20 Donar de baixa de la comptabilitat municipal una relació de crèdits incobrables 
20 Concedir una bestreta del salari a un treballador municipal 
20 Aprovar la gestió econòmica de la venda de carnets d’alberguista i estudiant 
20 Retornar una garantia definitiva 
20 Assumir despeses de defensa jurídica 
20 Aprovar la gestió econòmica de la Taxa d’utilització d’instal·lacions esportives  
20 Aprovar l’adquisició d’una finca 
20 Comunicar la denúncia d’un contracte 
20 Comunicar la denúncia d’un contracte 
20 Aprovar una relació d’obligacions reconegudes 
20 Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola de Música 
20 Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola de Teatre 
20 Aprovar les quotes dels usuaris del servei de teleassistència 
20 Aprovar les quotes dels usuaris del servei d’atenció domiciliària 
20 Comunicar la denúncia d’un contracte 
23 Aprovar una factura relativa a la prestació d’un servei 
23 Tenir per contestades les peticions fetes per un ciutadà 
23 Aprovar la despesa per contractar treballs de coordinació d’obres 
23 Incoar un expedient administratiu 
23 Incoar un expedient administratiu 
23 Incoar un expedient administratiu 
23 Aprovar la despesa per contractar treballs de coordinació d’obres 
23 Justificar una subvenció atorgada a una entitat solidària del municipi 
23 Justificar una subvenció atorgada a una entitat solidària del municipi 
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RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL MES 
DE DESEMBRE DE 2013 
 

 
 
 
12. DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS URGENTS DE P ERSONAL 
REALITZADES PER L'ALCALDIA EN ELS MESOS DE NOVEMBRE  I DESEMBRE DE 
2013. 
 
Durant el mesos de novembre i desembre de 2013 i per cobrir necessitats urgents i 
inajornables, l’Alcaldia va contractar el personal que es descriu a continuació:  

 
1 docent per a l’Escola d’adults (substitució d’una baixa)  

23 Justificar una subvenció atorgada a una entitat solidària del municipi 
30 Aprovar la despesa per contractar un subministrament 
30 Aprovar la despesa per contractar un subministrament 
30 Aprovar la despesa per contractar un subministrament 
31 Donar de baixa de la comptabilitat municipal obligacions reconegudes 
31 Aprovar la despesa d’una campanya de sensibilització de recollida selectiva de deixalles 
31 Aprovar la despesa per contractar un subministrament 
31 Aprovar la despesa per contractar un subministrament 
31 Aprovar una relació d’obligacions reconegudes 
31 Aprovar la despesa per contractar treballs de reparació en un equipament  municipal 
31 Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola bressol municipal 

Dia  Extracte  
02 Resolució acord d'incoació  
02 Proposta de sanció  
11 Estimar al·legació empresa AEP 
11 Desestimar al·legació Sr. DAV 
11 Estimar al·legació Sra. RBC 
11 Estimar al·legació Sr. MBJ 
11 Estimar al·legació Sr. GBP 
11 Estimar al·legació Sra. LCP 
11 Estimar al·legació empresa EGN 
11 Estimar al·legació Sr. DFB 
11 Estimar al·legació Sra. DFP 
11 Estimar al·legació Sr. DFT 
11 Estimar al·legació Sr. ABG 
11 Estimar al·legació Sr. RGA 
11 Desestimar al·legació Sr. AGD 
11 Estimar al·legació Sra. MCGM 
11 Estimar al·legació Sr. CHE 
11 Estimar al·legació Sra. CHB 
11 Estimar al·legació Sr. ALC 
11 Estimar al·legació Sra. NLS 
11 Estimar al·legació Sra. FMP 
11 Desestimar al·legació Sr. MM 
11 Estimar al·legació Sr. JMMI 
11 Estimar al·legació Empresa NCS 
11 Estimar al·legació Sr. PAOT 
11 Estimar al·legació Sra. BPC 
11 Estimar al·legació Sr. JJRO 
11 Estimar al·legació Sra. RSV 
11 Estimar al·legació Sra. TSB 
11 Estimar al·legació Sr. JPSB 
11 Estimar al·legació Sra. MITL 
11 Desestimar al·legació Sr. AUF 
11 Estimar al·legació Sr. LVD 
18 Resolució acord d'incoació  
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1 monitora per a tallers d’estudi assistit 
4 persones contractades amb la modalitat de col·laboració social (contractes 
subvencionats pel SOC) 
1 tècnica mitjana com a Agent d’ocupació i desenvolupament 
1 tècnica tutora pel Pla de transició al treball (PTT-PQPI) 
5 persones contractades amb la modalitat de foment de l’ocupació (contractes 
subvencionats pel SOC) 

 
D’acord amb l'article 291 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, sobre contractació urgent de personal, 
el Ple municipal PREN CONEIXEMENT de les contractacions temporals del següent personal, 
efectuades durant el mesos de novembre i desembre de 2013:  
 
Novembre 2013 
 

Maria del Mar Romero Gómez  
 
Desembre 2013 
 

Rocío Molina Sánchez 
Salvador Puigtió Riera 
Juan Martínez Ruscalleda 
Maria Cantos Torres 
Lluís Sánchez López 
Marta Coma Hernández  
Rocío Méndez Mateo  
Pedro Bonilla Serrano 
Hamlet Poghosyan 
Boujemaa Ziani Haddouch 
Joaquim Puig Vilardebó 
Carles Fidel Colomer 

 
 
13. PRECS I PREGUNTES. 
 
Abans de començar el torn de precs i preguntes, el Sr. alcalde dóna resposta als 
precs i preguntes que havien quedat pendents de la darrera sessió plenària. 
  
Es va preguntar sobre els aparells de les zones blaves, perquè sembla ser que n’hi havia 
algun que no funcionava. La setmana de l’11 al 19 de novembre hi va haver incidències en 
alguns aparells, sobretot durant els dies de la Festa Major en què arran d’unes bretolades 
alguna de les màquines va quedar fora de servei. També hi va haver algun aparell que va 
requerir una reparació en el sistema d’impressió dels tiquets, però actualment ja estan 
funcionant totes amb normalitat. 
 
També es va preguntar en alguna sessió anterior la situació dels pisos de SAREB situats al 
carrer Maria Aurèlia Capmany. Dels 36 pisos existents, 20 estan llogats, 14 estan buits i n’hi 
ha 2 que properament estaran llogats, tan aviat finalitzin els tràmits que està fent la 
Generalitat de Catalunya. 
S’ha parlar amb Catalunya Caixa i SAREB, no han acceptat baixar el preu d’aquests pisos, 
però se’ls farà un requeriment formal i legal perquè ho facin. La idea és que aquests pisos 
es puguin cedir a l’ajuntament per a lloguer social.  
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En el programa d’actuació del 2014 es pretén incloure aquests pisos que estiguin buits, per 
tal de seguir el procés normal dels habitatges que fa més de 2 anys que estan buits i 
engegar tota la tramitació pertinent perquè aquests habitatges es posin al mercat de lloguer, 
i en cas de no fer-ho imposar les sancions que corresponguin.  
 
Quant al prec relatiu a la poca il·luminació del parc de la Rectoria Vella, cal dir que aquest  
parc és d’utilització diürna i per això no té una il·luminació concreta.    
 
També es va comentar que hi havia algun pas de vianants sense enllumenat i ens agradaria 
que s’especifiqués de quin pas es tracta, perquè els tècnics ja s’han preocupat de que tots 
els fanals situats en passos de vianants i encreuaments funcionin correctament. 
 
Cal esmentar que, actualment tots els fanals estan engegats perquè s’està elaborant un pla 
director i quan estigui enllestit es farà una reunió amb tots els grups per explicar-lo i veure 
quines aportacions i propostes es poden fer quant a l’enllumenat públic. Avui mateix, algú 
comentava que l’enllumenat dels països mediterranis, en comparació amb altres països 
d’Europa i també amb els Estats Units, moltes vegades resulta fins i tot excessiu. Això vol 
dir que es malbarata molta energia i hauríem de ser una mica més curosos en aquest sentit, 
tal com ja fan altres països.  
 
La Sra. Montes aclareix que els passos de vianants en què manca enllumenat són alguns 
de la Carretera de Campins.  
 
 
Preguntes que formula el grup municipal de CIU:  
 

El Sr. Deulofeu diu que, en el ple de setembre es va demanar informació sobre la 
denúncia d’uns agents en relació amb el consum de begudes alcohòliques per part 
d’altres agents. En l’intercanvi d’opinions que vàrem tenir en aquell ple, tots els 
grups vàrem manifestar que hauria estat bé que se’ns hagués informat d’una 
manera més formal i no que el coneixement d’aquests fets l’haguéssim tingut a 
través de la premsa. En aquell moment va semblar que l’equip de govern va 
entendre que potser s’hauria d’haver fet d’una altra manera. Creiem que amb un 
tema prou important, que ha generat la creació d’una comissió, que està malmetent 
de manera molt important l’estat d’opinió de la ciutadania envers un col·lectiu que 
segur que està ple de bons professionals que fan molt bona feina, l’equip de govern 
hauria de tenir la responsabilitat de saber gestionar la informació d’una manera més 
correcta.   
 
Com és que els fets que s’han publicat en els mitjans de comunicació aquesta 
darrera setmana, no se’ns han comunicat a tots els grups municipals d’una manera 
directa per tal de que la referida informació no la rebéssim per mitjà de la premsa? I 
si la informació que ha sortit als mitjans també ha sorprès a l’equip de govern, 
creiem que aquest, en un termini de 24 o 48 hores, s’hauria d’haver posat en 
contacte amb nosaltres per fer els aclariments corresponents. 
 

El Sr. Capote explica que aquests fets van sorgir a la premsa arran d’una filtració que hi va 
haver, en què hi surten dades i noms, i que constitueix una falta greu.  
 
Això –diu- ens va sorprendre a tots. Aquest fet ja es va comentar a la reunió de la  Comissió 
de la Policia. Aquesta notícia va sortir el 17 de gener i la reunió de la Comissió estava 
convocada per la setmana següent.    
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Arran d’aquest fet, es va actuar ràpidament i després de conèixer la notícia, el dimecres 
següent, es va comprovar que hi havia dos agents que presumptament havien filtrat aquesta 
informació a la premsa. Per aquest motiu, es va fer una suspensió cautelar de sou i feina 
fins que no s’aclarissin els fets.  
 
A la darrera reunió de la Comissió es va traslladar aquesta mateixa informació a la resta de 
grups. Hi ha un expedient que està a punt de tancar-se, que el porta la Diputació de 
Barcelona i l’altre que s’està instruint arran de la desaparició de droga comissada a les 
dependències de la Policia Local, i del qual també se’n deriva un informe on hi consten 
noms que es va filtrar als mitjans de comunicació. Els dos agents implicats, tal com he dit, 
estan suspesos de sou i feina de manera cautelar, i tot això es va explicar extensament en 
la reunió de la Comissió, a part d’altres temes. 
 
Tenim clar que cal ser valents i d’aquesta Comissió de seguiment de la Policia n’ha de sortir 
un nou model policial, consensuat entre tots els grups polítics, perquè aquest és un tema 
que ens afecta a tots plegats. Nosaltres apostem per una policia de qualitat i de proximitat, 
que costarà perquè hi ha certes reticències en aquest sentit, però creiem que cal tenir una 
policia més propera a la ciutadania i menys repressiva. Aquesta és una responsabilitat que 
ens pertoca a tots, tot i que certament els qui governem i els qui han governat són més 
responsables del model de policia que tenim actualment. 
 
S’ha actuat amb rapidesa i amb contundència, perquè no podem permetre que passin fets 
com aquest, ni que es malmeti la imatge de la Policia com s’està fent. Per tant, hem de mirar 
de ser capaços entre tots de posar en marxa a Sant Celoni un nou model de Policia i evitar 
que passin més fets com aquests.  
 
El Sr. Deulofeu manifesta que està d’acord en la necessitat de crear un nou model de 
Policia i per això participem activament en la Comissió –diu-. Amb un tema tan seriós com 
aquest, però, em sorprèn que haguem de recollir la informació dels mitjans de comunicació. 
En altres ocasions l’alcalde m’ha telefonat per comentar-me diversos temes i en aquest cas 
no s’ha fet, malgrat que es consideri que han passat pocs dies. Jo personalment he trobat a 
faltar aquest avançament de la informació. D’aquesta manera es fa difícil contribuir a tirar 
endavant un procés prou complicat com aquest, quan segueix havent-hi aquesta manca 
d’informació.  
 
M’ha sorprès que diguessis que s’ha produït presumptament una filtració i que arran d’això 
ja hi hagi dos agents suspesos de sou i feina. Entenc, per tant, que ja teniu tots els elements 
per constatar que aquesta falta s’ha produït, perquè hem de recordar que fa uns anys ja es 
va suspendre de sou i feina durant uns mesos un altre agent per uns fets que finalment no 
es van poder demostrar i que va suposar una indemnització econòmicament molt costosa 
per l’Ajuntament i per la pròpia imatge de la Policia. Ara, però, no toca analitzar què va 
passar llavors, però un expedient passa a ser informatiu, passa a ser sancionador i a hores 
d’ara encara no en sabem el resultat. De tot això ja fa més de tres mesos. En canvi, en 
aquest altre cas s’ha actuat directament amb contundència.  Jo desitjo que tot això s’hagi fet 
amb la base adequada, però vull posar de manifest, per l’experiència de com havia actuat 
aquest mateix equip de govern en anys anteriors, de que les coses no havien anat prou bé. 
Per tant, entenc que la decisió de castigar d’una manera tan ràpida requereix tenir tot la 
informació necessària per fer-ho i suposo que s’ha fet d’aquesta manera. Ens ho pots 
aclarir? 
 
En aquest període de temps quines decisions com equip de govern heu pres per intentar 
evitar que aquestes coses es produeixin  És a dir, quin tipus de control directe s’ha fet o quin 
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canvi d’horari dels comandaments s’ha fet per tal de tenir un millor seguiment i control de la 
tasca dels agents?  
 
Estem d’acord en què probablement cal un nou inspector, però hi ha un seguit de mesures 
per evitar que alguna d’aquestes coses que han passat es produeixin i això requereix està 
més a sobre de la tasca diària dels agents. Per tant, quins canvis s’han produït en aquesta 
línia, si és que se n’ha produït algun? 
 
El Sr. Capote explica que es va assabentar de la notícia del 9 Nou per la companya d’ICV.  
 
El fet de que pugui desaparèixer un material i torni a aparèixer més tard –diu- resulta una 
mica rocambolesc. Vosaltres que heu estat al govern, estic segur de que no se us escapa 
que hi ha grups enfrontats, ja sigui per temes sindicals o personals. Estem mirant de posar 
remei a aquesta situació i una de les mesures és la incorporació d’un inspector. Estem fent 
tot el possible perquè no passin fets com els que han passat, però això és especialment 
complex amb un col·lectiu com la Policia.  
 
En el cas dels dos agents suspesos, s’ha pres una mesura cautelar fins que no s’aclareixin 
els fets i això els hi suposa una rebaixa del sou que només afecta al complement específic 
durant un mes. Això s’ha fet d’aquesta manera perquè si hi ha la sospita de que ja s’ha 
produït una filtració, hi ha al risc de que se’n puguin produir més mentre dura la investigació. 
Per aquest motiu, s’ha pres la decisió d’aplicar aquesta mesura cautelar durant un mes i que 
afecta als dos agents que, segons el cap de la Policia, eren qui tenien accés a l’informe que 
es va filtrar a la premsa. La presumpció d’innocència hi és fins que no es resolgui 
l’expedient. Si, més tard, es comprova que no hi ha tingut res a veure, els dos agents 
recuperaran la part de sou que se’ls ha suspès.       
 
El més important, però, és evitar que fets com aquests vagin succeint cada cert temps i per 
això estem treballant per implantar un nou model de Policia. A la propera reunió caldrà 
decidir quin model policial volem, quina és la gent que volem que en formi part, quina és la 
millor ubicació per la Policia Local i quines han de ser les condicions de treball. 
 
Tenim una auditoria molt ben feta que va encarregar el grup de CIU i que ja marca quines 
són les prioritats. Per tant, utilitzem i treballem amb aquesta eina que és important.  
Suposo que hi ha algun interès dins mateix de la Policia de que vagin sorgint temes i 
contratemps i això és el que hem d’intentar talla d’arrel. Ara, però, no podem entrar a 
manifestar opinions personals, perquè no és el lloc adequat per fer-ho.  
 
 
Precs i preguntes que formula el grup municipal de la CUP:  
 
 

El Sr. Masferrer comenta que, en relació amb la incorporació d’un inspector a la Policia 
Local, que és una de les possibles solucions que s’ha posat sobre la taula, per resoldre 
aquesta situació que s’ha generat, la CUP demana: 
 
- Que aquesta persona ja sigui inspector, no sotsinspector, per evitar que hagi de fer 

el curs de promoció a inspector i així agilitzar el tema.  

- Que sigui una plaça temporal, perquè Sant Celoni no té la mida per tenir un 
inspector de forma permanent. 

- Que vingui de fora, amb un mandat clar de posar ordre a la Policia Local.   



 54 

Això pensem que s’ha de plantejar des del primer dia, perquè aquest conflicte ja fa 4 
mesos que dura i s’han de posar solucions sobre la taula. 
En la darrera reunió de la Comissió es va dir que potser en aquest ple ja es podria votar 
sobre què calia fer amb aquesta plaça i per això volem saber per què s’està retardant? 
Per què no s’actua d’una manera directa i s’incorpora una persona que posi ordre? 
 

El Sr. alcalde respon que ahir hi havia la intenció de fer una reunió, ja es disposa d’un 
informe tècnic, però el tema encara s’ha d’acabar d’estudiar per part de Secretaria i 
Intervenció, perquè cal saber si s’ha de crear una plaça nova o no. El Sr. Deulofeu –diu- em 
va comunicar que les persones designades a la Comissió de seguiment no podien assistir a 
la reunió i, per aquest motiu, es va decidir ajornar-la, perquè és important que hi sigui 
tothom a les reunions.  
 
Compartim els tres requeriments de la CUP pel que fa la figura de l’inspector, que aquest ja 
tingui el grau d’inspector, que vingui d’entrada de manera temporal i la idea és que ho faci 
amb una Comissió de serveis. Més endavant ja es valorarà si cal crear aquesta nova plaça 
d’inspector de manera permanent. També es valorarà si cal fer canvis en l’estructura de 
comandaments de la Policia.  
 
Per tant, tot s’ha de posar sobre la taula i des de la Conselleria d’Interior ja ens han fet saber 
que hi ha diverses persones interessades en venir en qualitat d’inspector i amb comissió de 
serveis. 
 
Fa molts anys ja hi va haver una situació bastant caòtica a la Policia Local que va requerir 
una reestructuració, arran de la qual molts dels agents van decidir plegar, però això ja forma 
part del passat.  
 
L’expedient obert arran de la denúncia pel consum de begudes alcohòliques està molt 
avançat, s’han pres noves declaracions a diverses persones i l’instructora decidirà si li calen 
més declaracions o ja té prou informació per tancar l’expedient i fer la proposta del què cal 
fer.  
 
Pel que fa l’altre expedient, derivat i referit a la informació interna que va sortir de les 
dependències policials, l’instructora també ha citat a declarar algunes persones. Arran d’això 
s’ha fet la suspensió cautelar de dos agents i quan s’aclareixi tot es tancarà l’expedient i 
s’aixecarà la suspensió.   
La nostra intenció és, un cop tinguem tots els informes tècnics necessaris, si cal, fer un ple 
extraordinari per tractar el tema de la incorporació de l’inspector. La Diputació de Barcelona 
està fent una valoració de llocs de treball perquè aquesta incorporació implicarà una 
modificació en la cadena de comandaments, a part de la modificació de la plantilla. Aquest 
és un primer pas que cal fer i després la mateixa Diputació farà un estudi global de tota la 
plantilla de la Policia Local, així com la valoració d’altres llocs de treball de la plantilla de 
l’Ajuntament.  
 
Per tant, estem en el camí de resoldre un tema que no ens és grat a ningú, ni pel nom de la 
Policia, ni pel nom de Sant Celoni, perquè aquesta situació emmascara la bona feina que 
s’està fent, sobretot amb el nou servei de Policia de proximitat.  
 
El Sr. Masferrer posa de manifest que 4 mesos és molt temps i que el tema de l’inspector 
s’hauria d’haver resolt amb més agilitat. A part d’exigir claredat i efectivitat  en tot aquest 
procés –diu-  també volem dir que des de la CUP estem treballant en un model de policia 
que us donarem a conèixer en les properes setmanes. Nosaltres pensem que cal parlar de 
solucions i els tècnics ja s’encarregaran d’estudiar-ne la viabilitat.   



 55 

 
El Sr. Corpas diu que, des de fa mesos estan preocupats per diversos temes 
relacionats amb l’hospital de Sant Celoni. Demanem –diu- si pel proper ple ens 
podeu portar certa informació. És evident que el model sanitari d’aquest país és 
força complex, perquè aquesta combinació públic-privada a vegades fa caure en 
unes tenebres difícils d’investigar i això ho ha demostrat el cas de les portes 
giratòries de l’Hospital Clínic i la seva planta privada. A l’Hospital de Sant Celoni ja 
hem viscut un conflicte laboral que sortosament pels treballadors s’ha acabat 
solucionant i també estava a l’aire el tema del RAT, que no n’hem sabut res més. 
Tot això sumat al nou espai que hi ha actualment a l’hospital de Sant Celoni, Baix 
Montseny Salut, s’entén que privat i del qual no en tenim cap tipus d’informació. Per 
això, atès que l’alcalde forma part del Patronat de l’Hospital, demanem si ens pots 
fer arribar informació de Baix Montseny Salut: qui hi ha al darrera; com pot afectar 
als serveis que es presten des de l’Hospital i des del CAP; si els comptes són 
públics i qui  futur li espera a l’espai que ocupa el CAP de Sant Celoni, perquè 
aquest és un tema que ens preocupa a tots.  
 

El Sr. alcalde comenta que, es farà una reunió amb tots els grups i amb el gerent de 
l’Hospital per explicar tot el què s’està fent. El Patronat ha anat aprovant algunes activitats i 
en aquest cas es tracta d’una activitat privada, igual com ho és la Mútua de l’Hospital.  
 
Hem de tenir en compte que els hospitals de gestió pública cada vegada reben menys 
recursos de l’Administració pública i la idea és treballar per altres serveis, com les mútues, 
per mirar de donar una garantia de continuïtat als treballadors de l’Hospital. Es tracta, 
doncs, de mantenir la ocupació i la utilització dels espais de l’Hospital. A la residència 
geriàtrica passa el mateix, anys enrere els llits disponibles estaven tots  concertats, però ara 
s’ha reduït aquest nombre de llits concertats, de manera que els que queden lliures es mira 
de que puguin generar algun ingrés privatitzant-los i així mantenir la ocupació i garantir la 
continuïtat dels treballadors.   
  
Per tant, es busca mantenir l’equilibri que permeti mantenir llocs de treball i ingressos - 
l’usuari que opti pel servei privat de Baix Montseny Salut haurà de pagar i serà un ingrés per 
la Fundació Hospital - sempre sense interferir i garantint un servei públic de qualitat per 
tothom.   
 
Prenc el compromís de buscar tota la informació i de convocar una reunió explicativa per 
parlar d’aquest tema.  
 
Aquesta setmana he parlat amb la responsable de la planificació territorial de la RAT, la 
senyora Carme Esteve, que m’ha confirmat que d’entrada això només afectarà a unes 60 
altes anuals, que són altes considerades de risc i que al no tenir servei d’UCI es passarien a 
l’Hospital de Granollers. Això es compensarà, però, amb cirugia major ambulatòria de 
manera que l’encàrrec de tasques de servei públic quedaria en el mateix nivell de feina. Hi 
ha la intenció de fer un document per plasmar-ho tot plegat i on quedin clares les funcions 
de cada hospital. 
 
El Sr. Corpas diu que, la lògica que s’ha apuntat d’intentar sufragar el servei públic a través 
de la privatització, són les lògiques neoliberals que s’estan aplicant i, en aquest sentit, s’està 
assegurant que aquests serveis s’aniran privatitzant mica en mica.  
 
El Sr. alcalde aclareix que només s’ha parlat de mantenir llocs de treball. 
 



 56 

El Sr. Corpas diu que aquests llocs de treball es poden sufragar amb diner públic i no 
privatitzant la sanitat.  
 
El Sr. alcalde apunta que, el què cal fer és exigir que els concerts i els encàrrecs del servei 
públic no disminueixin, que per desgràcia és el que està passant.  
 
Intervé el Sr. Deulofeu per dir que discrepa totalment d’aquesta visió tremendista de que la 
sanitat pública s’està desfent. La sanitat pública a Catalunya funciona molt bé. Evidentment 
–diu-, les dificultats econòmiques dels darrers anys han generat algunes retallades, 
bàsicament en els propis professionals i en l’àmbit salarial, més que no pas en l’estructura i 
el funcionament . Els que ja tenim alguns anys i per tant tenim una mica més de perspectiva 
històrica, sabem que el model sanitari català de proximitat, de petits hospitals sovint creats 
per fundacions privades, però amb estructures públiques al capdamunt, com és el cas de 
Sant Celoni, Granollers i Mollet ha permès oferir un servei sanitari de proximitat i d’alta 
qualitat. Fa 30 anys no hi havia ni dues terceres parts dels hospitals que hi ha actualment, a 
Palamós, a Olot, a Campdevànol, a Puigcerdà, etc. Tot això ho van fer possibles governs 
anteriors i a vegades sembla que aquest neoliberalisme ha destrossat el país i ens ha portat 
a una situació que no s’aguanta i això no és cert, sinó que ens ha fet avançar com a país i 
ha fet avançar en la societat del benestar. Aquesta situació de crisi econòmica, 
probablement degut a algun dels elements neoliberals que sí que ens estan fent mal a nivell 
mundial, ens porta a situacions d’haver d’estrènyer-nos el cinturó i això té el seu impacte en 
alguns serveis. Aquesta millora històrica, però, no ens la podem carregar d’aquesta manera, 
perquè és injust pels professionals que hi treballen, pels usuaris, etc. L’atenció que es 
presta és una atenció de qualitat i d’alt nivell humà. Per tant, hem de ser una mica prudents 
amb les visions catastròfiques que fem de certes situacions. El servei que es presta ha 
millorat molt en els darrers anys i és un servei de qualitat.  
 
El Sr. Corpas apunta que, el que volem és que això no es perdi i en cap moment he dit que 
no s’atengui bé a la gent a l’Hospital de Sant Celoni o al Clínic. El que volem és ser 
previsors i evitar que les coses vagin a pitjor. 
 
El Sr. alcalde comenta que hem d’estar orgullosos del servei que es presta. Recentment –
diu- he conegut 2 o 3 casos de persones que han estat ateses a l’hospital de la Vall 
d’Hebron i tant el tracte personal com els mitjans de què han disposat han estat de qualitat. 
Per tant, estem d’acord en què cal preservar-ho i mantenir-ho. 
 
 
Pregunta que formula el grup municipal d’ICV:  
 

La Sra. Montes comenta que es va aprovar una moció d’ICV al Parlament de 
Catalunya per una planificació de la millora de la C35 i havent passat un mes des 
d’aquesta aprovació, volem saber quin planning proposa l’Ajuntament per fer 
efectives aquestes millores a la C35. 

 
El Sr. alcalde diu que, el mateix dia que vàrem anar al Departament de Carreteres per la 
instal·lació de l’Estelada a l’entrada del municipi, també vam parlar del projecte de millores 
de la C35. El projecte està molt avançat, però nosaltres vam demanar i exigir que aquest 
projecte també incorporés passos per vianants, que inicialment no es contemplava. Quan 
estigui redactat el projecte ja us el passarem , altra cosa és si després hi haurà disponibilitat 
econòmica per tirar endavant el tema de la C35. Pel que fa la part de l’entrada del municipi 
pel barri del Salicart, la rotonda a nivell, el projecte s’ha encarregat a una empresa externa i 
està en fase de redacció.   
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La Sra. Montes demana el planning de tasques i terminis. Segons la moció –diu- hauria 
d’estar llest durant el primer trimestre del 2014. 
 

*** 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 23:54 hores i s’estén la 
present acta de la que jo, el secretari municipal, en dono fe. 

 
 
L’alcalde              El secretari, 

   Joan Castaño Augé                                 Ramon Oriol Grau 


