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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA (AJORNADA) DEL PLE MUNICIPAL 

DEL DIA 5 DE JUNY DE 2014 
 

 
 
 
Identificació de la sessió: 
 
Número: 05/2014 
Data: 5 de juny de 2014  
Inici: 21.08 hores 
Fi: 22.50 hores   
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
Caràcter de la sessió: ordinària (ajornada)  
 
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 
 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 
 Gerard Masferrer Marfil CUP-PA 
 Maria Carmen Montes Azcutia ICV-EUIA-E 
 
Secretari: Ramon Oriol Grau  
Interventor: Joan Muntal Tarragó 
 
S’excusen:  Jaume Tardy Martorell PSC-PM 
 Daniel Corpas Cullet CUP-PA 
 
Ordre del dia: 
 
PART DISPOSITIVA 
1. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions plenàries de 30.01.2014 i 27.02.2014. 
2. Donar compte de l’informe d’avaluació de l’execució del pressupost de la Corporació en 

el primer trimestre de 2014. 
3. Donar compte de l’informe emès per l’interventor accidental sobre la morositat de 

l’Ajuntament de Sant Celoni en el primer trimestre de 2014. 
4. Donar compte dels reparaments efectuats per l’interventor accidental des del darrer Ple 

ordinari. 
5. Donar compte de la fusió per absorció de la contractista “Concesionaria Barcelonesa, 

SL” per la societat “Corporacion CLD, Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos, 
SL.” 
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6. Aprovació inicial, si escau, de les Normes d’accés i permanència de l’Escola d’adults de 
Sant Celoni. 

7. Aprovació, si escau, dels preus públics de les diferents modalitats de serveis contemplats 
com a bàsics del Centre municipal d’esports Sot de les granotes per a la temporada 2014-
2015. 

8. Aprovació, si escau, de l’abonament al personal funcionari i laboral al servei de la 
Corporació de la part meritada de la paga extraordinària de desembre de 2012. 

9. Aprovació, si escau, de la moció que presenta el grup municipal de la CUP per garantir 
el suport i la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Celoni amb la consulta del 9 de 
novembre. 

10. Aprovació, si escau, de la moció que presenta el grup municipal de la CUP, en nom de 
la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny, per reclamar a l’alcalde de 
Montseny l’aturada de les obres d’asfaltatge de la pista forestal existent des de la Font 
de les Nàiades fins a la Font Bona, entre Sant Marçal i les Illes; i l’aturada immediata de 
l’abocament d’aigües residuals a la Tordera.   

 
MOCIONS D’URGÈNCIA 
11. Aprovació, si escau, de la moció que presenta el grup municipal de CiU contra la 

supressió dels canals de TV3. 
12. Aprovació, si escau, de la moció que presenta el grup municipal de CiU contra 

l’aplicació de la “Llei Wert” i en suport de la mobilització de Somescola.cat. 

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

en els mesos de març i abril de 2014. 
14. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l'Alcaldia en 

els mesos de març i abril de 2014. 
15. Precs i preguntes.  
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
Inicialment, el Sr. alcalde ofereix la paraula al públic assistent per si algú vol comentar 
alguna qüestió, relacionada o no amb l’ordre del dia d’avui. 
 
Intervé un representant de la Coordinadora per la salvaguarda del Montseny per exposar la 
moció que presenta la CUP en nom de la Coordinadora i referent al projecte d’asfaltat de la 
pista forestal al municipis del Montseny i que uneix la font de les Nàiades amb la font Bona a 
Sant Marçal.  
 
Estem parlant –diu- d’una pista forestal de 3,7 quilòmetres que des de fa uns anys està 
previst asfaltar i el darrer mes de març es va adjudicar les obres. Aquests obres, però, ara 
estan aturades per un tema de nidificació de fauna i en part per la pressió popular, que va 
permetre que s’aturés aquest projecte fins el 30 de juny. Aquesta carretera afecta el cor del 
Montseny, capçalera del curs de la Tordera, una zona que el mateix parc natural qualifica 
com a zona d’especial protecció, és Xarxa Natura 2000 qualificada per la Unió Europea, i 
afectaria hàbitats d’interès comunitari d’aquella zona. 
 
Els nostres arguments per oposar-nos a la carretera són els mateixos que consten a 
l’informe que l’any 2012 va fer la Diputació de Barcelona. En aquell informe ja es detalla tots 
els impactes que tant les obres com el posterior ús de la carretera tindrien sobre aquella 
zona, un informe que en la seva part més política acaba donant el vistiplau en aquesta obra. 
No només ens oposem pels impactes que tindrà l’obra en sí, sinó el que implicarà, perquè 
és una carretera que uneix els dos principals eixos de comunicació del Parc, el que va cap a 
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SEVA per Collformic  i el que va de Sant Marçal cap a Viladrau, des de Sant Celoni, i per 
tant entenem que obrir allí una via asfaltada implicaria un fort increment de la mobilitat no 
obligada, sobretot en caps de setmana, en una zona que està actualment bastant 
salvaguardada. Des de la Diputació se’ns ha dit que, de moment, no hi ha cap estudi que 
digui que augmentarà la mobilitat i entenem que això ja és un error: planificar una carretera 
sense un estudi de mobilitat previ. Tot això també s’ha fet sense una avaluació d’impacte 
ambiental; hi ha aquest informe de la Diputació, però no ha passat tot el procés que la 
Generalitat de Catalunya reclama en una obra d’aquesta mena, en un espai natural protegit.  
Això és un tema que estem estudiant a nivell legal i segurament aviat hi haurà novetats al 
respecte.  
 
També volem desmentir algun dels arguments que s’han dit, com que aquella carretera 
millorarà la mobilitat, perquè en aquella zona no hi ha una mobilitat obligada, no hi ha una 
necessitat obligada de persones que per desplaçar-se per la zona hagi d’utilitzar la 
carretera. Pel que fa l’estalvi econòmic, cada any s’han de fer unes petites obres 
d’arranjament i, segons va dir l’alcalde de Montseny a TV3, estem parlant d’uns 18.000 
euros anuals. Si això és cert es trigaria 17 anys i mig a amortitzar l’obra d’asfaltat. De tota 
manera, sembla ser que el tema econòmic tampoc seria definitiu. També es va parlar de 
facilitar el pas de bombers i dels serveis d’emergència, però no és una zona amb alt risc 
d’incendi i tot i així un camió de bombers amb la pista actual ja passa. A part, si ho asfaltem 
el risc d’incendi augmentarà perquè la gent que es va a banyar a la Tordera, als Gorgs, etc, 
passarà per allà i, per tant, hi haurà més mobilitat de persones.   
 
També s’ha dit que aquesta carretera generarà recursos al territori, però nosaltres entenem 
que aquest no és el model, perquè per generar recursos i economia al Territori, el què cal és 
economia real, amb l’accés dels joves a la terra, amb l’agricultura, ramaderia extensiva, 
silvicultura i no tant aquesta economia més especulativa, de turisme massiu. Entenem que 
el turisme s¡ha de potenciar, però aquest ha de ser respectuós amb el territori i es pot fer 
amb la resta de mesures lligades a aquesta economia real. 
 
Us convidem a aprovar la moció i us informem que el proper diumenge hi ha convocada una 
mobilització “Tour contra l’alsfalt” en què es farà una visita a diverses zones del Montseny, 
la depuradora que no funciona, la decantadora, la zona afectada, etc.    
 
A continuació, pren la paraula el Sr. Santiago Prat Pagès, en representació d’alguns veïns 
del carrer Sant Pere, per preguntar si es tallarà el carrer per fer-lo de vianants, com l’any 
passat ? 
 
El Sr. alcalde respon que, en principi, es farà de la mateixa manera que l’any passat. 
 
El Sr. Pagès manifesta que no tots els veïns hi estan d’acord, han vingut al ple –diu-, però 
no se’ls ha escoltat. Hi ha un tema de seguretat que s’hauria de tenir en compte. Els serveis 
d’emergència si haguessin d’entrar al carrer haurien d’anar a donar la volta pel carrer Sant 
Joan. Es podria tancar el carrer només durant el cap de setmana, per la Festa Major, etc. Es 
podria demanar el parer als veïns, però sense que hagin de venir al ple a manifestar-ho 
públicament. 
 
El Sr. alcalde diu que es traslladarà la queixa a la Comissió de mobilitat. L’ajuntament 
sempre ha d’escoltar als veïns. En el cas de tancament de carrers i conversió en zona de 
vianants, normalment els veïns es mostren reacis al principi, però un cop s’ha fet, es 
comprova que és beneficiós per tothom, perquè es guanya en espais per passejar i en 
alguns carrers és convenient fer-ho, respectant l’accés dels veïns, el descans, etc. 



 4

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 SESSIONS PLENÀRIES DE 
30.01.2014 I 27.02.2014. 
 
El Sr. alcalde pregunta als membres de la corporació si han de formular alguna observació a 
les actes de les sessions plenàries dels dies 30.01.2014 i 27.02.2014, l’esborrany de les quals 
s'ha distribuït per correu electrònic a tots els regidors. En no formular-se cap objecció, per 
unanimitat dels 15 regidors presents, s'acorda l’aprovació de les referides actes.  
 
 
2. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’AVALUACIÓ DE L’EXECUCIÓ DEL 
PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. 
 
L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes per la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF), estableix les obligacions 
trimestrals de subministrament d’informació per les entitats locals (article 16) que haurà 
d’efectuar-se per mitjans electrònics a través dels sistema que el Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques (MINHAP) habiliti a l’efecte (article 5.1). 
 
Atès que en data 6 de maig per la Intervenció municipal es va trametre al MINHAP la 
informació següent, corresponent a l’estat d’execució del pressupost a 31.03.2014: 
 
- Actualització del pressupost en execució per a l’exercici de 2014 i detall d’execució al 

final del trimestre vençut. 
- Situació del romanent de Tresoreria. 
- Calendari i pressupost de Tresoreria. 
- Deute viu i calendaris de venciment del deute. 
- Dades d’execució de dotació de plantilles i efectius (informació requerida per aplicació 

d’allò disposat a l’article 16.9 de l’Ordre). 
- Informació que permeti relacionar el saldo resultant d’ingressos/despeses amb la 

capacitat o necessitat de finançament, d’acord amb el Sistema Europeu de Comptes 
(ajustos SEC). 

- Informació complementària per anàlisi de Regla de la Despesa. 
 
De la revisió de la normativa (principalment, LOEPSF i Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, 
per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la 
LOEPSF), així com de la Guia sobre les obligacions trimestrals de subministrament 
d'informació de les entitats locals, es desprèn que el Ple ha de tenir coneixement 
de l'informe d'avaluació de les execucions trimestrals, en tots els casos, però no cal 
que  l'aprovi. 
 
En conseqüència, a proposta de la regidora d’Economia, el Ple municipal PREN 
CONEIXEMENT de l’informe d’avaluació de l’execució del pressupost de la Corporació 
corresponent al primer trimestre de 2014 (a data 31.03.2014) emès per l’interventor 
accidental, del qual resulta el següent: 
 

- L’Ajuntament de Sant Celoni compleix amb l’objectiu de la Regla de la Despesa. 
- L’Ajuntament de Sant Celoni compleix amb l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària. 
- El nivell de deute viu a final del període és de 11.307.464,34 €. 
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3. DONAR COMPTE DE L’INFORME EMÈS PER L’INTERVENTOR ACCIDENTAL 
SOBRE LA MOROSITAT DE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI EN EL PRIMER 
TRIMESTRE DE 2014. 
 
L’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, per la que 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, estableix 
que els interventors elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis 
previstos a la referida llei per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que haurà 
d’incloure el número i quantia global de les obligacions pendents en les que s’estiguin 
incomplint els terminis, això és, pagament a 30 dies des de la recepció de la factura per part 
de l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
El referit informe també ha d’incorporar una relació de les factures o documents justificatius 
respecte dels quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació al 
registre de factures i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de 
l’obligació o no s’hagi justificat l’absència de tramitació dels mateixos. 
 
Per la Intervenció municipal s’ha elaborat l’informe corresponent al primer trimestre de 2014. 
 
En conseqüència, a proposta de la regidora d’Economia, el Ple municipal PREN 
CONEIXEMENT de l’informe emès per l’interventor accidental de l’Ajuntament de Sant 
Celoni, corresponent al primer trimestre de 2014, en compliment d’allò establert a l’article 
4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, per la que 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 
 
4. DONAR COMPTE DELS REPARAMENTS EFECTUATS PER L’INTERVENTOR 
ACCIDENTAL DES DEL DARRER PLE ORDINARI. 
 
El Sr. alcalde explica que els reparaments fan referència a un pagament del Servei 
d’Assistència domiciliària, perquè fins el moment no s’havia adjudicat el contracte, però ja 
s’ha fet avui; al servei de recollida d’escombraries; un complement abonat a una 
treballadora, que teòricament no es podia pagar per ser personal no fix, però entenem que 
si es fan tasques de superior categoria la treballadora ho ha de poder cobrar, i un expedient 
de contractació d’una monitora pel Pla Educatiu d’Entorn, que es manté amb l’única 
aportació econòmica de l’Ajuntament. També hi ha un reparament referit a una subvenció 
per Boscos del Montnegre, atorgada per la Generalitat de Catalunya per despeses de 
reparcel·lació i urbanització. En aquest cas, inicialment hi havia unes despeses de Registre 
previstes, però la factura final del Registre de la Propietat ha pujat una mica més. Aquesta 
factura s’havia de pagar perquè sinó es perdia la subvenció de la Generalitat atès que no 
s’haurien pogut justificar totes les despeses.  
 
Intervé el Sr. Masferrer per comentar que, sobre aquesta darrera factura, estem parlant de 
120.000 euros, una quantitat molt important i, per això –diu-, voldríem tenir més informació 
al respecte. Per què no s’ha fet un expedient de contractació previ ? 
 
El Sr. alcalde explica que el tema de Boscos del Montnegre es va contractar fa tres o quatre 
anys i en el seu moment es van estimar unes despeses, unes directes, que és la 
contractació de l’equip redactor, que vénen taxades i la resta obligatòriament s’havien de 
tramitar en el Registre de la Propietat. En aquest cas, hi ha un informe del Sr. Albert Puig, 
que actuava en qualitat de secretari accidental, que manifesta que s’han fet les gestions en 
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el Registre que corresponia i s’ha pagat el que pujava la factura. Hi ha el llistat de tots els 
assentaments que s’han fet a cada una de les escriptures i el què costa cadascun. L’àrea de 
Territori ha validat aquesta factura perquè correspon a la feina que s’ha fet. Sembla ser que 
els registres de la Propietat tenen uns preus màxims i, en aquest cas, si s’hagués aplicat el 
preu màxim la factura hauria pujat a uns 150.000 euros. És a dir, no s’ha aplicat el preu 
màxim establert pels barems aprovats i publicats al BOE. Tots ens hem sorprès una mica 
per la diferència de preu respecte al que l’anterior registradora ens havia dit, però és cert 
que no hi havia un pressupost tancat que detallés el nombre d’assentaments, els costos, 
etc. En qualsevol cas, la feina s’ha fet i n’hem d’assumir la factura corresponent. 
 
El Sr. Masferrer pregunta quina quantitat s’havia previst inicialment ? 
 
El Sr. alcalde respon que uns 30.000 euros. Si voleu –afegeix- en la propera reunió de 
Territori us podem traslladar tota la informació relativa a aquest expedient i tot el detall de 
les despeses de registre facturades. Si haguéssim perdut la subvenció, les despeses 
haurien hagut d’anar a càrrec dels veïns de la urbanització, perquè l’Ajuntament no pot 
despesar diners en un pla especial. Estem parlant d’una despesa obligatòria. 
 
Seguidament, la Sra. Montes apunta  que, a vegades, discutim per 6.000 euros i ara estem 
parlant de 121.000 euros d’una factura que no ha revisat l’interventor de l’Ajuntament, 
malgrat que l’àrea de Territori l’hagi validat. Algú ha de verificar la factura abans de pagar-la, 
encara que hagi arribat tard i s’hagi de pagar amb celeritat. Això no s’entén. 
 
El Sr. Masferrer demana que es revisi amb més deteniment, perquè no s’entén que un 
registrador parli de 30.000 euros i al cap de quatre dies un altre registrador en facturi 
121.000 d’euros. Alguna cosa no quadra.  
 
El Sr. alcalde comenta que el problema és que hi ha hagut un canvi de registrador i no 
existia un pressupost previ d’aquesta despesa. Potser es va dir una quantitat aproximada 
sense tenir en compte tota la quantitat d’assentaments que caldria fer. En la propera reunió 
de Territori portarem la llista de totes les inscripcions que s’han fet en el Registre, els costos 
de cada anotació, etc.  
 
El Sr. Masferrer apunta que l’ajuntament abans de contractar un servei hauria de demanar 
el pressupost corresponent i si hi ha hagut un canvi de registradora s’hauria d’haver 
demanat un nou pressupost.  
 
Intervé el Sr. secretari per aclarir que no hi ha alternativa, s’ha d’acudir al Registre que  
correspon i qui factura és el registrador que ha fet la feina, qui hi ha en aquell moment en el 
Registre de Sant Celoni. No es poden demanar pressupostos a altres registradors, és el 
registrador de Sant Celoni qui ha de fer aquesta feina i qui aplica els aranzels. 
 
El Sr. alcalde comenta que, segurament, si l’anterior registrador hagués detallat el seu 
pressupost hauria posat, per exemple, 30 inscripcions, però finalment han estat 150. No 
podem fer –diu- cap comparativa perquè realment el pressupost inicial s’havia donat de 
paraula. En qualsevol cas, reitero que com ajuntament hem de pagar la feina que s’ha fet.  
Parlem-ne en la propera reunió de Territori. També mirarem quina és la quantitat de la 
subvenció i quants diners faltaran per resoldre tot aquest procés.  
 
Tot seguit, intervé el Sr. Deulofeu per preguntar pels altres reparaments que hi ha, sobretot 
el referit al retard en la contractació d’alguns serveis, concretament el del SAD i de la 
recollida d’escombraries. En un d’ells –diu- hi ha hagut un retard en la contractació i pel que 
fa l’altre, ja s’han esgotat totes les pròrrogues, portem un any de retard i encara no s’ha dut 
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a terme la contractació. Per tant, entenem que hi ha hagut una molt mala gestió política en 
aquests temes.  
 
El Sr. alcalde diu que, quant al tema de la recollida d’escombraries ja es va comentar que es 
dividia el contracte existent en dos, la neteja viària, que ja està contractat i la recollida 
d’escombraries. Pel que fa la recollida d’escombraries, els tècnics estan acabant de perfilar 
una solució transitòria en el temps, per intentar fer més recollida selectiva i no portar tanta 
quantitat de rebuig a l’abocador. Entenem que aquesta solució també ha de ser a curt 
termini, perquè no sabem què passarà amb l’ARSAL.  
 
Pel que fa el SAD, el servei s’ha continuat prestant. Es va fer un estudi per mirar de prestar 
aquest servei a través del Consell Comarcal; inicialment va semblar que si que es podia fer, 
però finalment es va comprovar que el servei sortiria 15.000 euros més car per l’ajuntament i 
de retruc per les famílies. És per aquest motiu que s’ha produït el retard. El contracte s’ha 
adjudicat a la sessió de la Junta de Govern de Local d’avui i es continuarà garantint el 
servei, tot i respectant els drets dels treballadors de l’empresa que presta el servei, que 
haurà d’aplicar el conveni més beneficiós, que és el de Catalunya.  
 
El Sr. Deulofeu apunta que les explicacions que es donen no són justificatives del retard, 
perquè hi ha hagut temps suficient amb tres anys de legislatura per estudiar si era més 
convenient prestar el servei des del Consell Comarcal. Només hagués faltat –diu- que els 
usuaris s’haguessin quedat sense servei. Quant a la recollida d’escombraries, ens sorprèn 
que després de tres anys no hi hagi model, que es digui que s’aplicarà una solució 
transitòria i temporal, que s’està acabant de valorar, etc; El que veiem és que acabarà la 
legislatura, no s’haurà fet res i es deixarà perquè es resolgui més endavant. Esperem, però, 
que no sigui així.  
 
El Sr. alcalde diu que no serà així.  
 
Després d’aquestes intervencions i atès que, 
 
L’article 218 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (redactat pel número 
3 de l’article 2n de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local) estableix el següent: 
 
<< El órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el 
Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de 
las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá 
únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin 
incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice. 
 
Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el orden del día de la 
correspondiente sesión plenaria. 
 
El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su 
actuación. >> 
 
Pel qual motiu, a proposta de la regidora d’Economia, el Ple municipal PREN 
CONEIXEMENT de l’informe emès per l’interventor accidental en data 16.05.2014 relatiu als 
informes de reparaments emesos durant els mesos de març, abril i maig de 2014, essent les 
resolucions adoptades per l’Alcaldia contràries als reparaments efectuats. 
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5. DONAR COMPTE DE LA FUSIÓ PER ABSORCIÓ DE LA CONTRACTISTA 
CONCESIONARIA BARCELONESA SL PER LA SOCIETAT CORPORACION CLD, 
SERVICIOS URBANOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS, SL. 
 
El 03.03.2004 se signà amb Concesionaria Barcelonesa SA el contracte de la concessió 
administrativa dels serveis públics de recollida i transport de residus sòlids urbans, matèria 
orgànica, objectes voluminosos, paper-cartró i de la neteja viària al municipi de Sant Celoni.  
 
El Ple municipal, en sessió de 11.02.2008, va prendre coneixement de la transformació de la 
companyia mercantil Concesionaria Barcelonesa SA en societat de responsabilitat limitada, 
que comportava la continuació del contracte amb l’entitat resultant amb els mateixos drets i 
obligacions. 
 
Dita societat, en data 24.04.2014, ha notificat a l’Ajuntament de Sant Celoni la fusió per 
absorció de Concesionaria Barcelonesa SL per part de la societat Corporación CLD 
Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos SL, aportant posteriorment còpia fefaent de 
l’escriptura atorgada el 20.09.2013 davant el Notari de Catalunya Sr. Joan Carles Ollé 
Favaró, amb el número 683 del seu protocol, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona 
el 19.03.2014. 
 
La fusió per absorció, segons l’escriptura pública, es va dur a terme mitjançant dissolució 
sense liquidació de la societat absorbida i transmissió en bloc del seu patrimoni social 
íntegre a la societat absorbent Corporación CLD Servicios Urbanos de Tratamiento de 
Residuos SL, que el va adquirir a títol universal i amb la subsegüent ampliació del capital de 
l’absorbent en la forma especificada a l’escriptura de fusió, que consta a l’expedient. 
 
Els estatuts de Corporación CLD Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos SL 
mantenen l’objecte social adient a la concessió del servei adjudicat. 
 
Vist l’informe de Secretaria que posa de manifest que, d’acord amb l’article 85 del Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, la fusió per absorció esmentada  comporta la continuació del 
contracte amb l’entitat absorbent perquè no es modifica la solvència exigida en acordar-se 
l’adjudicació, sense que calgui acord exprés de l’òrgan de contractació. 
 
En conseqüència, a proposta de l’Alcaldia, el Ple municipal PREN CONEIXEMENT de la 
fusió per absorció de Concesionaria Barcelonesa SL per part de la societat Corporación 
CLD Servicios Urbanos de Tratamiento de Residuos SL, adjudicatària del contracte de la 
concessió administrativa dels serveis públics de recollida i transport de residus sòlids urbans, 
matèria orgànica, objectes voluminosos, paper-cartró i de la neteja viària al municipi de Sant 
Celoni, i que comporta la continuació del contracte amb l’entitat absorbent, amb els drets i les 
obligacions que es deriven del contracte. 
 
 
6. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LES NORMES D’ACCÉS I PERMANÈNCIA DE 
L’ESCOLA D’ADULTS DE SANT CELONI. 
 
La Sra. de la Encarnación explica que, la LEC estableix que els centres que prestin serveis 
educatius han de tenir normes d’organització i funcionament i, per aquest motiu, des de 
l’àrea de Cultura s’ha encetat el procés de redacció parcial d’un futur reglament 
d’organització i funcionament de l’Escola d’Adults. El que avui proposem aprovar en aquest 
ple –diu- recull el procediment d’accés i permanència en el centre, però sense alterar els 
criteris que fins el moment s’estan fent servir. El 19 de maig es va enviar un correu 
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electrònic a la resta de grups municipals amb el text corresponent i un resum de quins són 
els aspectes més destacats d’aquesta normativa.  
 
La Sra. Montes comenta que valora molt positivament que es donin 20 punts pel fet de 
residir en el municipi. 
 
La Sra. de la Encarnación matisa que això ja s’havia parlat i acordat en les reunions 
d’aprovació de les taxes de l’Escola d’Adults.  
 
El Sr. Masferrer apunta que el grup de la CUP hi està d’acord, però volem posar èmfasi –
diu- en el tema de la puntuació; d’un total de 80 punts se’n donen 40 per alumnat matriculat 
en el curs anterior i volem que es deixi clar que això només es fa en el cursos de continuïtat. 
  
La Sra. de la Encarnación afegeix que en el redactat  s’especificarà de manera que quedi 
més clar. 
 
Després d’aquestes intervencions i vist que,  
 
El setembre de 1988, per voluntat política i per donar resposta a les diferents demandes de 
formació bàsica que arriben als serveis socials de l’Ajuntament de Sant Celoni, es va crear 
l’Escola d’adults, que va començar a funcionar amb un total de 38 alumnes distribuïts en un 
grup d’alfabetització i dos grups de pre-graduat. 
 
Des del curs 1988-1989 fins a l’actual curs 2013-2014 l’escola ha anat creixent tant en 
número d’alumnes com en ensenyaments, passant dels 38 alumnes del curs 1988-1989 a 
les 713 matrícules del curs actual i dels 3 grups educatius als 35 actuals. 
 
L’article 159 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, indica en el punt f) de l’apartat 2n que el projecte 
d’establiment i prestació del servei ha de contenir, entre altres aspectes, el règim estatutari 
dels usuaris. 
 
La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació de Catalunya, estipula al seu article 98 que “els 
centres que presten el Servei d’Educació de Catalunya exerceixen l’autonomia organitzativa 
per mitjà d’una estructura organitzativa pròpia i de les normes d’organització i 
funcionament”. 
 
L’esmentat article queda desplegat pel Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels 
centres educatius que en el seu article 19 descriu el contingut preceptiu de les normes 
d’organització i funcionament del centre. 
 
L’Àrea de Cultura enceta el procés de redacció parcial d’un futur reglament. En el cas que 
ens ocupa es promou la redacció de les Normes d’accés i permanència de l’Escola d’adults, 
que configuraran ensems altres apartats el futur Reglament d’organització i funcionament 
del centre. 
 
El text quina aprovació inicial es proposa formalitza el procediment d’accés i permanència al 
centre recollint els criteris que a aquests efectes s'han vingut utilitzant a l'Escola d'adults des 
del curs 2010-2011. En conseqüència, la seva elaboració i aprovació respon a les 
exigències de la normativa d’àmbit autonòmic esmentada anteriorment i a la necessitat 
d'estructurar formalment el procés i les regles d'accés i permanència al centre, però sense 
alterar els criteris i principis que han estat emprats fins a aquest moment. 
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Els aspectes més destacats de la regulació existent, plasmada ara en les normes objecte 
d'aprovació, són: 
 
- El centre ha d’informar a la ciutadania, abans del procés de preinscripció i matrícula, de 

l’oferta de cursos i de places vacants, del projecte educatiu, dels criteris d’admissió, dels 
serveis que s’ofereixen i dels preus públics aplicables. 

 
- L’edat mínima d’accés als diferents ensenyaments és aquella que estipula la normativa 

vigent. En els ensenyaments inicials, les llengües i les tecnologies de la informació i la 
comunicació poden accedir totes les persones que compleixin els 16 anys l’any natural 
en que inicien la formació. 

 
- El calendari de preinscripció i matriculació serà aquell que estipuli la normativa vigent. 
 
- Abans del període de preinscripció, els alumnes escolaritzats en cursos amb continuïtat, 

hauran de fer la sol·licitud de matrícula per escrit per tal de confirmar la seva continuïtat. 
També es considerarà alumnat de continuïtat aquell que, per raons motivades, hagi estat 
una baixa justificada. Es consideren cursos de continuïtat els següents: 

 
o Els cursos d’ensenyaments inicials 
o Els cursos de certificat, el Graduat en educació secundària obligatòria (GESO) i el 

curs de preparació de procés als cicles formatius de grau mitjà 
o Els cursos d’accés al sistema reglat 
o Els diferents nivells d’un mateix idioma 
o Els diferents nivells d’informàtica 

 
- Un cop passat aquest període, els alumnes que no hagin reservat plaça perden el dret 

de prioritat. 
 
- Es preveu la reserva de 2 places per grup per a alumnat amb necessitats educatives 

vinculades a discapacitats intel·lectuals, auditives, visuals o motrius, amb trastorns greus 
de l’espectre autista, trastorns greus de la conducta o malalties degeneratives greus. 
L’Ajuntament crearà una comissió tècnica per decidir quins alumnes ocupen aquestes 
places. 

 
- La preinscripció i matrícula de l’alumnat nou es durà a terme d’acord amb allò que 

estableixi la resolució corresponent del Departament d’Ensenyament. Per ordenar les 
sol·licituds s’apliquen els següents criteris d’admissió: 

 
Alumnat matriculat en un ensenyament de continuïtat del curs anterior 40 punts 
Alumnat amb domicili habitual al municipi 20 punts 
Alumnat amb risc d’exclusió social 10 punts 
Alumnat d’assignatures optatives de preparació de la prova d’accés a 
Cicles formatius de grau superior (ppaCFGS) i Universitat 10 punts 

 
- Per resoldre les situacions d’empat s’efectuarà un sorteig públic per tal d’ordenar les 

sol·licituds. Les llistes d’admesos i exclosos es faran públiques segons el calendari 
establert per a cada curs. Les llistes d’exclosos es convertiran en llistes d’espera. 

 
- Durant el període de matrícula, l’alumnat admès haurà de realitzar el pagament de la 

matrícula per domiciliació bancària.  
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- En cas que, passat el període ordinari de preinscripció, hi hagi grups poc nombrosos, no 
s’efectuarà la matriculació dels alumnes i es mantindrà oberta l’oferta formativa fins 
passat el període de preinscripció i matrícula del mes de setembre. Si durant el mes de 
setembre el grup continua sent poc nombrós, la direcció de l’àrea es reserva el dret 
d’anul·lar l’oferta. 

 
- En cas que, passat el període ordinari de preinscripció, hi hagi grups que tinguin el doble 

d’alumnes preinscrits que places disponibles, l’equip de govern valorarà la possibilitat de 
desdoblar l’oferta formativa per donar resposta a tot l’alumnat, en funció de les 
disponibilitats pressupostàries, d’espais i de recursos humans. 

 
- El pagament de les quotes del curs es realitzarà per domiciliació bancària. 

Excepcionalment, aquell alumne que acrediti degudament les dificultats de domiciliació 
dels rebuts, podrà pactar condicions de pagament específiques. 

 
- Finalitzat el període de matriculació, l’alumnat admès que no hagi realitzat la matrícula 

perd el dret a la seva plaça i es trucarà l’alumnat de la llista d’espera. Si no es localitza a 
la persona de la llista d’espera desprès de trucar als telèfons de contacte durant 3 dies 
consecutius, es trucarà a la següent persona de la llista. 

 
- Exhaurida la llista d’espera, si queden places vacants, es publicaran al taulell d’anuncis 

per a que puguin ser ocupades dins el procés de preinscripció i matrícula del mes de 
setembre o fins la data màxima d’oferta de vacants de cada ensenyament, que és la 
següent: 

 
Ensenyaments inicials Durant tot el curs 
Accés al sistema reglat Fins la primera setmana d’octubre 
Llengües Fins el 31 d’octubre 
Tecnologies de la informació i la comunicació 15 dies desprès d’iniciat el curs 

 
- Per a les activitats que s’ofereixen al llarg del curs, aquestes s’anunciaran al tauler 

d’anuncis, com a mínim dues setmanes abans de l’inici del procés, amb el corresponent 
calendari d’actuacions i procediment d’admissió. 

 
- L’alumnat té dret a romandre matriculat. Tanmateix s’articulen les formules de baixa de la 

matricula, a instància de l’alumne o per decisió del centre. 
 
S’articula la forma de comunicació entre el servei i els seus usuaris mitjançant entrevistes, 
reunions informatives i tutories. Així mateix, es promou la participació de l’alumnat al Consell 
escolar de centre, que també es pot materialitzar mitjançant els delegats de classe. 

 
Atesos els següents fonaments de Dret: 
 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del règim local 
- 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 
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 

serveis dels ens locals. 
- Article 98 i concordants de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació de Catalunya 
- Article 19 i concordants del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres 

educatius 
 
Vist l’informe emès per l’Àrea de Cultura favorable a l’aprovació del text. 
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A proposta de la regidora de Cultura, per unanimitat dels 15 regidors presents, el Ple 
municipal ACORDA: 
 
1. Aprovar inicialment de les Normes d’accés i permanència de l’Escola d’adults de Sant 
Celoni 
 
2. Sotmetre l’expedient a exposició pública pel termini de 30 dies mitjançant anuncis al 
tauler d’anuncis municipal i als diaris oficials escaients, als efectes que les persones 
interessades puguin formular reclamacions i suggeriments. Cas que no se’n presentin 
l’acord esdevindrà definitiu sense necessitat de cap altre tràmit i es publicarà al Butlletí 
oficial de la província de Barcelona. 
 
3. Facultar l’alcalde tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a la efectivitat i 
execució d’aquest acord. 
 
 
7. APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS PREUS PÚBLICS DE LES DIFERENTS MODALITATS 
DE SERVEIS CONTEMPLATS COM A BÀSICS DEL CENTRE MUNICIPAL D’ESPORTS 
SOT DE LES GRANOTES PER A LA TEMPORADA 2014-2015. 
 
La Sra. Miracle apunta que es produeix un increment del 0,7%, que correspon a l’augment 
anual de l’IPC, tal com estableix el plec de clàusules administratives.  
 
El Sr. Masferrer pregunta si s’ha fet alguna gestió per tal de poder negociar una quota social 
per col·lectius amb necessitats econòmiques específiques. 
 
La Sra. Miracle respon que, des de l’àrea d’Esports s’està estudiant de quina manera es pot 
aplicar a les noves taxes, a l’octubre o al novembre. Hem de tenir en compte que a l’octubre 
del 2015 finalitza el contracte de gestió de l’UFEC i hem començat a treballar en el sentit de 
poder fer una gestió directa o indirecta i de quina manera podem atendre millor aquest tema.  
 
El Sr. Masferrer diu que, si a dia d’avui encara no s’ha negociat res amb UFEC,  el vot de la 
CUP serà negatiu.  
 
La Sra. Montes manifesta que el grup d’ICV hi vota en contra perquè les quotes són molt 
cares per ser un servei públic. Pensem –diu- que ja s’han fet diverses pujades de preu amb 
les quals no hi estem d’acord.  
 
El Sr. Deulofeu manifesta el vot favorable de CIU. Certament –diu- creiem que l’estudi i la 
valoració d’algun tipus de taxa pensada per persones amb una situació més desafavorida, 
segurament és interessant. Probablement això incrementi el nombre d’usuaris i no sigui 
negatiu de cara a la viabilitat del funcionament de l’equipament. 
 
El Sr. alcalde esmenta que hi ha 20 beques socials i la idea és intentar ampliar aquest 
nombre de beques de cara a l’any vinent. 
 
El Sr. Masferrer comenta que  ja fa més de 2 anys que la CUP fa aquesta proposta de quota 
social i si a data d’avui l’equip de govern encara no s’ha assegut a negociar-la amb la 
UFEC, ja queda tot explicat. 
 
El Sr. Deulofeu apunta que potser no cal negociar amb la UFEC la creació i el preu d’una 
taxa d’aquestes característiques, sinó que és una decisió política. És així ?  



 13

El Sr. Masferrer diu que, el tècnic de l’àrea va explicar que les quotes venen establertes per 
contracte, al igual que l’augment de l’IPC i,  per tant, qualsevol creació d’una nova quota 
dins del mateix servei s’hauria de negociar amb l’UFEC.  
 
Després d’aquestes intervencions i atès que,  
 
D’acord amb el que estableix l’article 13.2 del Plec de clàusules administratives particulars 
regulador del contracte administratiu de gestió de servei públic esportiu, mitjançant 
concessió administrativa, “Complex esportiu municipal Sot de les granotes: piscina coberta i 
sales esportives”, s’ha instruït un expedient per a l’aprovació de les quotes dels serveis 
contemplats com a bàsics que afectarà als cursos de natació trimestrals i natació escolar 
durant la temporada 2014-2015. 
 
La UFEC (Unió de Federacions Esportives de Catalunya) ha presentat a l’Ajuntament de 
Sant Celoni una proposta de preus públics, amb número de registre 2014/4947 i amb data 
16.05.2014.  
 
L’article 13.4 del Plec de clàusules administratives regulador de la concessió estableix el 
següent: 
 

“L’actualització de les tarifes es durà a terme i tindrà efectes en les dates i en la forma 
que s’estableix a continuació: 
 
Les tarifes corresponents a les activitats de temporada, és a dir, els cursets de natació i 
natació escolar, seran actualitzades prenent com a referència l’Índex de Preus al 
Consum del mes d’abril de cada any referit a Catalunya i als darrers 12 mesos i publicat 
el mes de maig per l’Institut Nacional d’Estadística, o qualsevol altres que el substitueixi. 
L’augment aprovat s’aplicarà el mes de setembre.” 
 

L’IPC del mes d’abril de Catalunya publicat el mes maig per l’INE ha estat del 0,7%, essent 
aquest, per tant, el percentatge d’increment que s’ha d’aplicar a les tarifes vigents. 
 
L’Àmbit d’Esports ha formulat la proposta de preus públics que consta a l’expedient. 
 
L’interventor accidental ha emès el corresponent informe. 
 
El Ple municipal és l’òrgan competent per a l’aprovació dels preus públics contemplats com 
a bàsics, ja que no estan delegats a la Junta de Govern Local.  
 
D’acord amb el que s’estableix a l’article 13.2 del Plec de clàusules administratives 
particulars regulador del contracte administratiu de gestió de servei públic esportiu, 
mitjançant concessió administrativa, “Complex esportiu municipal Sot de les Granotes: 
piscina coberta i sales esportives”. 
 
A proposta de la regidora d’Esports, per 13 vots favor de les senyores Miracle, De la 
Encarnación, Coll, Costa i Lechuga i dels senyors Castaño, Bueno, Capote, Deulofeu, 
Garcia Ramírez, Perapoch, Garcia Sala i Moles, i 2 vots en contra de la senyora Montes i 
del senyor Masferrer, el Ple municipal ACORDA: 
 
Aprovar els preus públics dels serveis contemplats com a bàsics que ofereix el “Centre 
municipal d’esports Sot de les Granotes” per a la temporada 2014-2015, al següent tenor:  
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CURSOS DE NATACIÓ TRIMESTRALS 2014-2015 
Preu actual Preu proposat 

2014-2015
Nadons de 4 a 19 mesos 

1 dia setmana abonats 40,65 € 40,95 €
1 dia setmana no abonats 101,60 € 102,30 €

Petits (de 20 mesos a 5 anys) 
1 dia setmana abonats 43,75 € 44,05 €
1 dia setmana no abonats 87,40 € 88,00 €
2 dia setmana abonats 65,75 € 66,20 €
2 dia setmana no abonats 131,50 € 132,40 €

Infantils (de 6 a 14 anys) 
1 dia setmana abonats 52,45 € 52,80 €
1 dia setmana no abonats 104,90 € 105,65 €
2 dia setmana abonats 78,75 € 79,30 €
2 dia setmana no abonats 157,40 € 158,50 €

Adults (a partir de 15 anys) 
1 dia setmana abonats 52,45 € 52,80 €
1 dia setmana no abonats 104,90 € 105,65 €
2 dia setmana abonats 87,40 € 88,00 €
2 dia setmana no abonats 174,85 € 176,05 €

Gent gran més de 60 anys 
1 dia setmana abonats 52,45 € 52,80 €
1 dia setmana no abonats 104,90 € 105,65 €
2 dia setmana abonats 87,40 € 88,00 €
2 dia setmana no abonats 174,85 € 176,05 €

Especial (discapacitats) i terapèutica 
1 dia setmana abonats 62,95 € 63,40 €
1 dia setmana no abonats 126,00 € 126,90 €
2 dia setmana abonats 104,85 € 105,60 €
2 dia setmana no abonats 210,10 € 211,55 €

 
 
NATACIÓ PER A LES ESCOLES DE SANT CELONI (una sessió setmanal)  
CURS ESCOLAR (ANUAL) 2014-2015  

Preu actual Preu proposat
 2014-2015

De 3 a 5 anys  130,75 €  131,65 € 
De 6 a 16 anys  105,30 €  106,05 € 

NATACIÓ PER A LES AMPES DELS CENTRES EDUCATIUS (una sessió setmanal) 
TRIMESTRAL  

Preu actual Preu proposat
2014-2015

De 3 a 5 anys  50,65 €  51,00 € 
De 6 a 16 anys  44,40 €  44,70 € 
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NATACIÓ PER A LES ESCOLES BRESSOL (una sessió setmanal)  
TRIMESTRAL  

Preu actual Preu proposat
 2014-2015

D' 1* a 2 anys  33,95 €  34,20 € 
De 2 a 3 anys  32,90 €  33,15 € 
* només si caminen sols 
 
 
8. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ABONAMENT AL PERSONAL FUNCIONARI I 
LABORAL AL SERVEI DE LA CORPORACIÓ DE LA PART MERITADA DE LA PAGA 
EXTRAORDINÀRIA DE DESEMBRE DE 2012. 
 
El Sr. Capote comenta que en els plens de 27 de març i de 29 d’abril d’enguany ja es va 
parlar d’aquest tema. Primer es va donar compte de l’acord de la Mesa de negociació amb 
els sindicats representats en el Comitè de l’Ajuntament, en què es recollia que l’any 2012 el 
govern de Madrid va retallar la paga de Nadal als treballadors públics i ho va fer al mes de 
juliol, quan ja s’havien meritat 44 dies de l’esmentada paga. Per això, es va signar un acord, 
tal com també han fet altres ajuntaments i la mateixa Diputació, per reconèixer el dret al 
personal de l’Ajuntament a cobrar aquesta part meritada de la paga. S’ha fet tot un procés 
per tal de poder abonar aquesta quantitat als treballadors i avui es porta a aprovació el 
darrer tràmit pel qual demano el vot favorable de tot els grups del Consistori per reparar 
aquesta injustícia comesa. Ja que no podem abonar tota la paga de Nadal de 2012, 
almenys abonem aquests 44 dies a què tenen dret els treballadors. 
 
Aprofitem per reafirmar el nostre desacord en què sempre toqui pagar als mateixos, ja siguin 
treballadors públics o de l’empresa privada.  
 
El Sr. Masferrer diu que la CUP dóna ple suport a aquest punt, perquè aquests diners són 
dels treballadors i ja fa temps que haurien d’estar a les seves butxaques.  
 
El Sr. Deulofeu també manifesta el vot favorable del grup de CIU, tal com s’ha fet en els 
darrers plens en què s’ha parlat d’aquest tema.  
 
El Sr. Capote apunta que el pacte es va signar el mes desembre de 2013, però diversos 
motius tècnics i legals –diu- han fet que el procés per arribar a l’abonament d’aquesta 
quantitat meritada hagi estat molt més lent del que nosaltres hauríem volgut. El que ens 
hauria agradat és fer el mateix que altres ajuntaments, com el de Sabadell, que ja ho va 
pagar el mes de desembre. La signatura de l’acord el va desencadenar la Diputació de 
Barcelona, que va signar un pacte amb el comitè en què reconeixia el dret a cobrar aquesta 
paga i aquest ha estat el model que hem seguit nosaltres i altres ajuntaments.  
 
També cal esmentar que aquest és un acte de valentia per part del ple, perquè l’ajuntament 
fa aquest pagament de forma voluntària, mentre d’altres ajuntaments han pagat en 
compliment d’una sentència judicial favorable.  
 
El que està clar, però, és que no es pot dictar una llei amb caràcter retroactiu i si els 
treballadors han meritat 44 dies de la paga, tenen dret a cobrar-la. La voluntat política era 
pagar aquesta quantitat fa tres mesos, tal com establia l’acord que es va signar amb el 
Comitè.  
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Són temps difícils en què s’està atacant contínuament els drets dels treballadors, com la 
negociació col·lectiva, que és un dret fonamental, entre d’altres. Hem de lluitar contra 
aquests atacs i els sindicats i els comitès han de fer pressió, però si no troben un 
interlocutor amb sensibilitat social ens trobem amb una retallada de drets i un retrocés de 15 
anys.  
 
Seguidament, la Sra. Montes diu que el vot d’ICV és favorable, però sobta que l’informe de 
l’interventor digui que no correspon a l’ajuntament de Sant Celoni qüestionar la 
constitucionalitat d’una llei i per una altra part no estigui inclòs en el pressupost prorrogat de 
l’Ajuntament. És a dir, l’informe de l’interventor diu que això està completament fora de llei. 
Per tant –diu- a vegades, quan interessa políticament, si que ens podem saltar la llei, com 
en aquest cas, i en altres ocasions els temes es queden aturats. En aquest cas, però, si que 
s’ha aconseguit i ho aprovem.  
 
El Sr. Capote afegeix que, tant per part meva –diu- com per part d’altres companys, la 
defensa dels interessos dels treballadors és un tema prioritari. L’interventor fa la seva feina, 
d’acord amb la seva responsabilitat tècnica, però si hem de saltar obstacles per defensar 
allò que és just, ho fem.  
 
Aquest ha estat un procés lent, perquè, tal com he dit, el pacte es va signar el desembre de 
2013 i la voluntat política de pagar ja hi era. Hi ha, però, moltes dificultats tècniques i legals. 
Ara mateix, si s’aplica l’ARSAL, potser ens trobarem que caldrà defensar llocs de treball 
vinculats a serveis que prestem als ciutadans. La situació, per tant, és molt complicada. 
 
La Sra. Montes reitera que si hi ha voluntat política es poden trobar les eines i els mitjans 
per arribar on calgui. 
 
El Sr. alcalde comenta que, una cosa són els drets laborals, com aquests 44 dies ja meritats 
pels treballadors, i l’altra són els informes que l’interventor ha de fer perquè en té la 
obligació legal. Finalment, però, els treballadors podran rebre el pagament de la part 
meritada d’aquesta paga.   
 
A continuació, el Sr. Deulofeu diu que, aprofitant el què ha comentat el Sr. Capote, 
certament els drets laborals estan en crisi i hi ha molts sectors sense conveni que han de 
negociar temes amb l’empresa o amb la institució corresponent i, tal com ja s’ha comentat 
en alguna altra ocasió, l’Hospital de Sant Celoni està es aquesta situació. En aquest cas, 
s’ha arribat a un pacte amb els treballadors,  pel qual el mateix COITAL els està retornant un 
percentatge de salari que s’havia retingut, excepte en els casos de les persones que havien 
interposat una demanda per aquesta reducció del 5% de salari. Per això, de la mateixa 
manera que aquí procurem la defensa dels drets de tots els treballadors, demanaria que, 
seguint la mateixa filosofia, l’alcalde com a president del Patronat revisés aquesta situació 
per poder retornar també els diners a aquestes persones que en el seu dia van interposar 
una demanda.  
 
El Sr. alcalde aclareix que, tot i que és el president de la Junta de l’Hospital pel fet de ser 
l’alcalde del municipi, el Patronat és un òrgan sobirà que pren els seus acords i que cal 
respectar. Hem de ser realistes en aquest sentit i, per tant, no és potestat de l’alcalde 
modificar aquests acords.  
 
S’ha estat escrupolós amb els pactes als quals es va arribar, com aquest de retorn de la 
deducció que es va fer en els salaris dels treballadors i cada any s’ha pogut anar complint el 
pacte. Tots sabem , però, que els recursos minven any rere any i hem d’intentar resistir 
sense haver de disminuir serveis. 
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El Sr. Deulofeu comenta que hi ha una vintena de professionals que pel fet de tenir 
interposada una demanda no han pogut cobrar aquest percentatge. No vull pas que faci cap 
alcaldada –diu- però entenc que com a president té una responsabilitat.  
 
El Sr. alcalde apunta que la demanda s’hauria pogut retirar. 
 
El Sr. Deulofeu reitera que hi ha uns treballadors que no han pogut cobrar el mateix que la 
resta, només pel fet de tenir interposada una demanda. Estaria bé revisar-ho.   
 
L’alcalde es compromet a revisar-ho.    
 
El Sr. Capote intervé novament per comentar que, en relació amb el que ha comentat el Sr. 
Deulofeu, el què està fent possible que molts treballadors estiguin sense conveni i que hi 
hagi hagut un retrocés en la negociació col·lectiva ha estat la darrera reforma laboral, i no 
cal recordar qui hi va votar a favor en el Congrés dels Diputats de Madrid. 
 
Seguidament, el Sr. Masferrer manifesta que la CUP es suma a la reivindicació del Sr. 
Deulofeu i també al darrer comentari que ha fet el Sr. Capote. Demanem fets –diu- i si hi ha 
un acord que diu que això no es paga, l’alcalde com a president del Patronat pot proposar 
un altre acord perquè això es pagui. Per tant, ens sumem al què ha dit el Sr. Deulofeu i 
demanem que l’alcalde proposi al Patronat que també es pagui a aquests treballadors el 
mateix percentatge que han cobrat la resta. És cert que podrien haver retirat la demanda, 
però exigir que es retiri una demanda a canvi de poder cobrar com la resta em sona a 
xantatge. Creiem que està bé que els treballadors facin valer els seus drets laborals i no per 
això se’ls ha de perjudicar.  
 
El Sr. alcalde conclou dient que es recullo la proposta i la junta del Patronat ja dirà la seva. 
 
Després d’aquestes intervencions i vist que, 
 
El Reial Decret Llei (RDL) 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat 
pressupostària i el foment de la competitivitat, publicat al BOE de 14.07.2012, va determinar 
al seu article 2 que l’any 2012 el personal del sector públic definit a l’article 22.1 de la Llei 
2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat, veurà reduïdes les seves 
retribucions en les quanties que correspongui percebre en el mes de desembre com a 
conseqüència de la supressió tant de la paga extraordinària com de la paga addicional de 
complement específic o pagues addicionals equivalents del mes esmentat. 
 
En data 15.10.2012 la Defensora del Pueblo va elaborar escrit de recomanacions adreçat al 
Secretari d’Estat d’Administracions Públiques del Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques, recomanant al govern que s’interpretessin les previsions del RDL 20/2012 pel 
que feia referència a la supressió de la paga extraordinària o equivalent del mes de 
desembre de 2012 d’acord amb la doctrina constitucional, restringint la seva aplicació a la 
quantia no meritada de la mateixa, referida al moment en què es va publicar la mesura. 
 
En data 05.12.2013 el comitè d’empresa, en representació del personal laboral, va sol·licitar 
l’abonament de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 tant en la seva quantia 
integra com, subsidiàriament, en la part proporcional meritada fins a 15.07.2012, 
corresponent als serveis prestats durant el període de meritament previ a l'entrada en vigor 
del RDL 20/2012, de 13 de juliol, interessant la interrupció de la prescripció de les accions 
per reclamar aquelles quantitats. 
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La corporació i la representació dels funcionaris i treballadors de l’Ajuntament van negociar, 
en el si de la Mesa general de negociació de matèries comunes, l'abonament al personal al 
servei de la Ajuntament de Sant Celoni de la part proporcional de la paga extraordinària del 
mes de desembre de 2012, corresponent als serveis prestats durant el període de 
meritament previ a l'entrada en vigor del RDL 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per 
garantir l'estabilitat pressupostaria i de foment de la competitivitat. Més concretament, del 
període comprès entre els dies 1 de juny i 14 de juliol de 2012, tant pel que fa al personal 
funcionari com al personal laboral. 
 
Fruit de la negociació esmentada, en data 10.12.2013 es va signar l’acord de la Mesa 
general de negociació de matèries comunes de l’Ajuntament de Sant Celoni, pel qual es 
disposava l'abonament al personal al servei de la corporació de la part proporcional de la 
paga extraordinària del mes de desembre de 2012, corresponent als serveis prestats durant 
el període de meritament previ a l'entrada en vigor del RDL 20/2012, de13 de juliol. 
 
Com a referent i antecedent d’aquell acord, les parts van fer menció expressa que en data 
29.11.2013 la Diputació de Barcelona i les organitzacions sindicals UGT, CCOO, CGT i 
CTeC van signar un acord, prèvia negociació en el sí de la Mesa general de negociació de 
matèries comunes, en virtut del qual s’acordava reconèixer el dret del personal al servei de 
la Diputació de Barcelona a la percepció de la part proporcional de la paga extraordinària del 
mes de desembre de 2012, corresponent als serveis prestats durant el període de 
meritament previ a l'entrada en vigor del RDL 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per 
garantir l'estabilitat pressupostaria i de foment de la competitivitat, i que es concreta en el 
període comprès entre els dies 1 de juny i el 14 de juliol de 2012.  
 
L’acord citat de 10.12.2013 es va formular en els termes següents: 
 

<< Primer.- RECONÈIXER el dret del personal al servei de la Ajuntament de Sant 
Celoni a la percepció de la part proporcional de la paga extraordinària del mes de 
desembre de 2012, corresponent als serveis prestats durant el període de meritament 
previ a l'entrada en vigor del RDL 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir 
l'estabilitat pressupostaria i de foment de la competitivitat, i que es concreta en el 
període comprès entre els dies 1 de juny i 14 de juliol de 2012. 
 
Segon.- INICIAR els tràmits jurídics i econòmic pressupostaris que siguin necessaris 
per tal de poder fer efectiu aquest acord al més aviat possible, preferentment durant el 
primer trimestre de 2014. 
 
Tercer.- Si un cop executat aquest acord es declarés la seva improcedència, la 
corporació ha comunicat a la part social i procedirà, un cop esgotades totes les 
instancies, a la deducció íntegra de la quantia abonada per aquest concepte en la 
propera paga extraordinària que correspongués abonar al personal. 
 
Quart.- Respecte del personal laboral, aquest acord tindrà la virtualitat d’interrompre la 
prescripció de les accions per reclamar l’abonament de la paga extraordinària del mes 
de desembre de 2012, tant en la seva quantia integra, com subsidiàriament en la part 
proporcional meritada fins a 15 de juliol de 2012, corresponent als serveis prestats 
durant el període de meritament previ a l'entrada en vigor del RDL 20/2012, de 13 de 
juliol, interessant la interrupció de la prescripció de les accions per reclamar aquelles 
quantitats, d’acord amb la sol·licitud formulada pel comitè d’empresa en data 
05.12.2013 i amb allò que disposa l’article 1973 del Codi Civil, en relació amb l’article 
59 de l’Estatut dels Treballadors. 
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Cinquè.- El present acord serà d'aplicació al personal funcionari i al personal laboral de 
l’Ajuntament de Sant Celoni. >> 

 
L'eix de tota aplicació de l'abonament de les pagues extraordinàries és el principi de 
proporcionalitat entre serveis efectivament prestats o assimilats fins el dia del seu 
venciment i la quantitat concreta a pagar a cada funcionari. Existeix una efectiva 
equivalència entre serveis prestats i la contraprestació corresponent de la paga     
extraordinària. Les pagues extraordinàries constitueixen una manifestació del salari diferit i 
es meriten dia a dia encara que el seu venciment es produeixi en determinats mesos de 
l'any. Al respecte, en relació al cas que ens ocupa, cal distingir tres moments: 
 

a) Perfecció del dret. Aquest té lloc quan transcorre el temps de serveis prestats o 
assimilats d ins del període de meritament: sis mesos, entre 1 de juny i 30 de 
novembre. 

 
b) Liquidació. Moment en què es quantifica la quantitat meritada, normalment, en el 

càlcul de la nòmina del mes de desembre. 
 

c) Pagament. Es realitza en l'abonament de la nòmina del mes de desembre. 
 

Per tant, pel que fa a les pagues extraordinàries, es produeix un meritament acumulatiu, 
dia a dia, i  un meritament acumulat, total i final, al venciment. Aquestes precisions, 
pròpies del salari del personal laboral, són aplicables al regim retributiu del personal 
funcionari ja que les pagues extraordinàries constitueixen un concepte retributiu troncal 
de tots els empleats públics, de manera que, en virtut del principi d'unitat de  
l'ordenament i l'evident proximitat de raó d'aquest concepte retributiu entre l'ordenament   
laboral i el propi dels funcionaris, existeix una consideració integradora de l'ordenament  
jurídic general, la qual permet aplicar els criteris tècnics i jurídics d'adquisició, liquidació i 
abonament del col·lectiu laboral al del funcionaris. 
 
L'entrada en vigor del RDL 20/2012 s'incardina, per tant, en un procés acumulat de 
meritació, serveis prestats o assimilats dia a dia, de manera que la norma sobrevinguda i 
publicada en el curs d'aquest període d e  meritació no pot modificar els drets  
perfeccionats en el marc de la normativa anterior, els quals han nascut de l'aplicació d'una  
norma legal concreta, sent aquesta la que ha de regir les seves conseqüències. 
 
És a dir, durant el mes de juny i els primers 14 dies de juliol de 2012, la normativa  
aplicable per determinar la perfecció del dret a percebre la paga extraordinària de  
desembre era l'existent en aquell moment. El 15.07.2012 entra en vigor el RDL 20/2012, 
el qual serà aplicable a les fases de perfecció i liquidació que es produeixin des de la 
referida data. 
 
No hi ha dubte que en la singularització de l'aplicació de la paga extraordinària al 
moment de pagament, o proporcionalitat "ad personam" de la liquidació del dret a percebre 
la paga extraordinària, la praxis en la gestió de nomines, de conformitat  amb diversa  
legislació sectorial, pot practicar diverses deduccions proporcionals en funció deis serveis 
efectivament prestats o assimilats, esdevenint un concepte retributiu proporcional. En 
conseqüència, d'acord amb el principi de seguretat jurídica, si la proporcionalitat és 
present en el moment del seu pagament, també ha de ser-ho en el moment de 
suprimir-la. 
 
El criteri general per interpretar les normes, Decrets Lleis inclosos, és l'establert a l’article 
2.3 del Codi Civil, segons el qual:  



 20

 
"les lleis no tindran efecte retroactiu, llevat que disposin el contrari” 

 
Per tant, si la  DF 15a  del RDL 20/2012 no estableix la seva aplicació retroactiva, sinó 
que expressament disposa que entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació (el 
15.07.2012), sense cap més precisió, no pot determinar-se una aplicació retroactiva de 
la mateixa. 
 
D'altra banda, considerar l'aplicació retroactiva del RDL 20/2012 sobre drets consolidats  
sense indemnització, la supressió de la paga íntegra, és a dir, incloent la part meritada 
durant el mes de juny i els primers 14 dies de juliol, podria suposar una actuació contraria 
a l’article 33.3 de la CE. 
 
En aquest sentit, adquireix una especial rellevància la doctrina del TC establerta  en 
I'ATG119/2011, FJ7, pronuncia en relació al RDL 8/201O, quan aquest afirma que no 
hi ha drets adquirits quan la regulació afecta a drets econòmics encara no meritats per 
correspondre a mensualitats en les que encara  no s'ha prestat el servei públic i, en 
conseqüència, no es troben incorporats al patrimoni del funcionari. Projectant aquesta  
interpretació en l'aplicació del RDL 20/2012, sensu contrario, es conclou que els empleats  
públics han incorporat al seu patrimoni la part de la paga extraordinària meritada 
durant el mes de juny i  els primers 14 dies de juliol. 
 
Existeixen, doncs, un conjunt de drets individuals consolidats, els derivats de percebre la 
part de la paga extraordinària meritada durant el mes de juny i  els primers 14 dies de 
juliol, protegits per l'article 9.3 de la CE el qual estableix el principi de seguretat jurídica i 
la irretroactivitat de normes restrictives de drets individuals. 
 
Dels fonaments expressats es pot inferir que no és contrària a l'aplicació de l'article 2 del 
RDL 20/2012 la interpretació que la supressió de la paga extraordinària de desembre de 
2012 no abasta la part de la mateixa meritada amb anterioritat a la seva entrada en  
vigor ja que la pròpia norma no disposa el contrari i la supressió de la totalitat de la paga 
extraordinària és contraria als articles 9.3 i 33.3 de la CE. 
 
Efectuats els corresponents càlculs, la part proporcional de la paga extraordinària de 
desembre de 2012, corresponent al període comprès entre el dia 1 de juny i el 14 de juliol 
de 2012, i que no es va liquidar en el seu moment, és d’un total de 81.841,49 €. (A 
l’expedient corresponent figura el quadre amb el detall de treballadors i quantitats meritades 
en el període mencionat). 
 
Amb càrrec al capítol I del pressupost vigent de 2013 existeix consignació suficient (per 
vinculació) per fer front a aquesta despesa, sense que això impliqui cap despesa addicional 
a la inicialment pressupostada, tot i que per tal d’efectuar una correcta aplicació 
pressupostària, caldria fer una modificació pressupostària per tal d’adaptar les diferents 
aplicacions comptables. 
 
En mèrits d’aquests antecedents, és voluntat de l’equip de govern municipal dotar 
d’efectivitat l’acord signat en data 10.12.2013 en el sí de la Mesa general de negociació de 
matèries comunes de l’Ajuntament de Sant Celoni, pel qual es disposava l'abonament al 
personal al servei de la corporació de la part proporcional de la paga extraordinària del mes 
de desembre de 2012, corresponent als serveis prestats durant el període de meritament 
previ a l'entrada en vigor del RDL 20/2012, de13 de juliol. 
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En aquest sentit, i per a l’efectivitat del que s’ha exposat en els punts anteriors, el Ple de 
l’Ajuntament, en les seves sessions de 27 de març i 29 d’abril, respectivament, va aprovar, 
per unanimitat, els acords següents: 
 

a) (Ple de 27 de març, punt 6è) Ratificar l’acord signat en data 11.12.2013 per la Mesa 
general de negociació de matèries comunes de l’Ajuntament de Sant Celoni i el 
regidor de Recursos Humans, en representació de l’Ajuntament de Sant Celoni (el 
text del qual consta a l’expedient degudament signat per les parts), pel que es 
disposava l'abonament al personal al servei de la corporació de la part proporcional 
de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012, corresponent als serveis 
prestats durant el període de meritament previ a l'entrada en vigor del RDL 20/2012, 
de13 de juliol. 

 
b) (Ple de 29 d’abril, punt 4t) Aprovar inicialment l'expedient de transferència de crèdit en 

el pressupost prorrogat per a 2014 al següent tenor: 
 

PARTIDES DE DESPESES AMB ALTES DE CRÈDITS 
01.920F0.120 Paga extraordinària meritada 2012 35.041,64 € 
01.920F0.130 Paga extraordinària meritada 2012 24.882,07 € 
01.920F0.131 Paga extraordinària meritada 2012 21.750,91 € 
Total altes de crèdits 81.674,62 € 
 
PARTIDES DE DESPESES AMB BAIXES DE CRÈDITS 
00.011A0.911 Amortització deute Sector públic 12.000,00 € 
00.011A0.913 Amortització deute Sector privat 32.340,28 € 
00.011A0.31000 Interessos endeutament 37.334,34 € 
Total baixes de crèdits 81.674,62 € 

 
Exposar al públic l'expedient de la seva raó durant quinze dies hàbils a partir del 
següent al de la publicació de l'oportú anunci en el Butlletí oficial de la província, 
conforme determinen els articles 177 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals. En cas que 
durant el referit període no es presenti cap reclamació l'acord inicial es considerarà 
definitivament aprovat. 

 
Per aquest motiu es considera adient sotmetre al proper Ple ordinari l’aprovació de 
l’abonament al personal funcionari i laboral al servei de la Ajuntament de Sant Celoni de la 
part proporcional de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012, corresponent als 
serveis prestats durant el període de meritament previ a l'entrada en vigor del RDL 20/2012, 
de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostaria i de foment de la 
competitivitat, i que es concreta en el període comprès entre els dies 1 de juny i el 14 de 
juliol de 2012, ambdós inclosos. 

 
L’aprovació esmentada ho serà amb el condicionament que si un cop executat aquest acord 
es declarés la seva improcedència, la corporació procedirà, un cop esgotades totes les 
instancies, a la deducció íntegra de la quantia abonada per aquest concepte en la propera 
paga extraordinària que correspongués abonar al personal. 
 
Consta a l’expedient informe jurídic emès pel director de Recursos humans en data 
12.04.2014 i per l’Interventor accidental en data 15.05.2014. 
 
A la vista del que s’ha exposat, a proposta del regidor de Recursos Humans, per unanimitat 
dels 15 regidors presents, el Ple municipal ACORDA: 
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1. Resoldre els reparaments formulats per l’interventor accidental en el seu informe de data 
15.05.2014 i aprovar l’abonament al personal funcionari i laboral al servei de la Ajuntament 
de Sant Celoni de la part proporcional de la paga extraordinària del mes de desembre de 
2012, corresponent als serveis prestats durant el període de meritament previ a l'entrada en 
vigor del RDL 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostaria i 
de foment de la competitivitat, i que es concreta en el període comprès entre els dies 1 de 
juny i el 14 de juliol de 2012, ambdós inclosos, per un import global de 81.841,49 €, segons 
el detall de treballadors i quantitats meritades en el període mencionat que figura a 
l’expedient. 
 
2. Condicionar l’aprovació del punt precedent al fet que, si un cop executat l’acord es 
declarés la seva improcedència, la corporació procedirà, un cop esgotades totes les 
instàncies, a la deducció íntegra de la quantia abonada per aquest concepte en la propera 
paga extraordinària que correspongués abonar al personal. 
 
3. Condicionar l’aprovació dels punts precedents a l’aprovació definitiva de l’expedient de 
modificació de crèdit 2/2014, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 30.04.2014. 
 
 
9. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 
LA CUP PER GARANTIR EL SUPORT I LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE 
SANT CELONI AMB LA CONSULTA DEL 9 DE NOVEMBRE. 

 
El Sr. Masferrer explica que, la CUP, en el camí cap aconseguir la independència dels 
Països Catalans, proposa aquesta moció en què es recull la necessitat del suport dels 
municipis per portar a terme la consulta del 9 de novembre i en el camí de ruta en el qual 
estem, un dels temes que s’ha posat sobre la taula, és que els ajuntaments cedeixin 
recursos i instal·lacions per poder efectuar aquesta consulta, així com el padró d’habitants, 
en el cas de que sigui necessari. Aquesta moció ve a demanar el consentiment i l’aprovació 
del ple per poder disposar de tots aquests elements per fer la consulta. 
 
La Sra. de la Encarnación diu que el grup del PSC de Sant Celoni ha manifestat en diverses 
ocasions el suport al dret a decidir i per tant hi vota a favor. 
 
El Sr. Deulofeu diu que, el grup de CIU ja va manifestar l’acord amb la moció i la voluntat de 
subscriure-la i com hem fet sempre quan s’han portat a aprovació mocions favorables al dret 
a decidir i a l’Estat propi hi votem a favor. 
 
La Sra. Montes també manifesta el vot favorable d’ICV. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que, 
 
El passat 12 de desembre de 2013 una representació dels partits polítics que conformen la 
majoria del Parlament de Catalunya van fer públic que el proper 9 de novembre de 2014 els 
ciutadans i ciutadanes de Catalunya podran exercir el dret a decidir sobre el futur polític del 
país. 
 
La convocatòria d’aquesta consulta representa la màxima expressió democràtica en 
una societat. Un referèndum és aquell mecanisme de participació directa, en el qual la 
ciutadania es pot expressar respecte una qüestió col·lectiva que afecta al conjunt de la 
societat on viu i participa. 
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És un mecanisme en el qual no és el poder constituït el que decideix -per delegació 
de la ciutadania- l’execució d’una política, sinó que és el poder constituent (el 
fonament de la sobirania) qui decideix sense intermediaris. 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni i la Batllòria com a institució més propera a la ciutadania hauria 
de donar suport i impulsar en tot moment, mecanismes de participació i decisió que 
permetin aprofundir en la qualitat democràtica del nostre municipi. I és per això que, com a 
institució de l’àmbit municipal, no pot quedar al marge d’un procés democràtic i de 
participació com el previst per al proper 9 de novembre de 2014. 
 
Per primera vegada des de fa centenars d’anys, els celonins i celonines, com a catalans i  
catalanes, podrem decidir democràticament quin és el model de societat que volem 
construir, per tal que aquest satisfaci les nostres aspiracions com a poble. 
 
Unes aspiracions que són heterogènies, tal i com reflecteix la naturalesa dels i les 
representants de les nostres institucions, però que per primer cop es podran expressar 
lliurament i pacífica. 
 
Pels motius exposats, a proposta del grup municipal de la CUP, per unanimitat dels 15 
regidors presents, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Manifestar el suport de l’Ajuntament de Sant Celoni i la Batllòria al referèndum previst pel 
dia 9 de novembre de 2014. 
 
2. Garantir que l’Ajuntament de Sant Celoni i la Batllòria col·laborarà amb el Parlament de 
Catalunya i la Generalitat de Catalunya, amb tot allò que li sigui possible (padró, espais, 
recursos, etc.) per fer possible la realització de la consulta al municipi, per tal que els 
celonins i les celonines puguin exercir el dret a decidir. 
 
3. Fer arribar la moció a totes les entitats i col·lectius celonins que el passat 23 d'abril van 
signar el Pacte local pel dret a decidir. 
 

 
10. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 
LA CUP, EN NOM DE LA COORDINADORA PER A LA SALVAGUARDA DEL 
MONTSENY, PER RECLAMAR A L’AJUNTAMENT DE MONTSENY L’ATURADA DE LES 
OBRES D’ASFALTATGE DE LA PISTA FORESTAL EXISTENT DES DE LA FONT DE 
LES NÀIADES FINS A LA FONT BONA, ENTRE SANT MARÇAL I LES ILLES; I 
L’ATURADA IMMEDIATA DE L’ABOCAMENT D’AIGÜES RESIDUALS A LA TORDERA.   
 
El Sr. Masferrer fa una lectura dels acords inicials de la moció presentada que diuen així:  
 
1. Reclamar a l’Ajuntament de Montseny que retiri el projecte d’arranjament i pavimentació 
de la pista forestal existent des de la font de les Nàiades fins a la font Bona, entre Sant 
Marçal i Les Illes. 
 
2. Presentar una denúncia davant la Fiscalia de Medi Ambient per l’abocament reiterat 
d’aigües fecals al Tordera i exigir a l’ajuntament de Montseny la construcció urgent d’un 
sistema de recollida i depuració d’aigües residuals. 
 
3. Instar a la Diputació de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya, en concordança amb 
l'estudi tècnic realitzat pel Parc Natural, a fer marxa enrere en l'autorització atorgada per a 



 24

l'asfaltatge de la pista forestal existent des de la font de les Nàiades fins a la font Bona, 
entre Sant Marçal i Les Illes. 
 
4. Demanar a la Diputació de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya que, d'acord amb la 
responsabilitat de vetllar pel compliment de la normativa ambiental, exigeixi a l'Ajuntament 
de Montseny tots els estudis que pertoquen a un espai qualificat com a Xarxa Natura 2000. 
Entre d'altres, l'informe d’avaluació d'impacte ambiental (AIA), segons Reial Decret 
Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel qual s’aprova la Llei d’avaluació d’impacte ambiental de 
projectes, així com un estudi de mobilitat; i que procedeixi a l'aturada cautelar de les obres 
fins que es disposi del conjunt d'informes preceptius pertinents. 
 
5. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona la creació d'un organisme consultiu que 
transcendeixi els límits geogràfics de l'espai catalogat com a Parc Natural, integrat pels 
municipis del Baix Montseny i per entitats ambientalistes del territori per tal de generar 
sinergies territorials que contribueixin a una gestió del Montseny des d’una perspectiva 
global i d'integració en el territori. 
 
6.  Comunicar aquests acords a la Fiscalia de Medi Ambient, a l’Ajuntament de Montseny, a 
l’òrgan gestor del Parc Natural del Montseny, a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la 
Diputació de Barcelona, a la Generalitat de Catalunya així com als ajuntaments de Fogars 
de Montclús i de Sant Esteve de Palautordera. 
 
A continuació, pren la paraula la Sra. Costa per dir que el grup de CIU ha demanat una 
petita matisació en l’acord número 2, en el sentit de modificar allò referent a la presentació 
d’una denúncia, perquè no ens agrada –diu- que la política municipal enjudiciï i, en tot cas, 
com que a instàncies de la Coordinadora els Mossos d’esquadra tenen un expedient obert, 
podem vetllar perquè aquest expedient vagi endavant.  
 
La nostra proposta pel que fa l’acord 2 és:  
 
2. Demanar a l’Ajuntament de Montseny que acceleri la construcció d’un sistema de 
recollida i depuració d’aigües residuals i que no es produeixin abocaments sense 
autorització. 
 
Per contextualitzar encara més, volem dir que això es va aprovar en un pla especial de 
protecció del medi natural i del paisatge del Parc natural, l’any 2007, aprovat per les 
diputacions i la Generalitat sense massa esmenes, amb un programa previ de participació 
que va durar 5 anys (2002-2007). En tot cas, l’ajuntament de Montseny va aprovar el 
projecte d’obres amb exposició pública prèvia l’any 2011; el grup de CIU de Montseny va 
presentar unes al·legacions que van ser tombades en la seva totalitat i per això hi varen 
votar en contra.  
 
Per tant, nosaltres, acceptada aquesta matisació que hem fet, donem suport a la moció.  
 
La Sra. Montes diu que ICV s’adhereix a la moció i afegeix que ICV al Parlament de 
Catalunya també ha presentat a la Comissió de Territori una demanda relativa a aquesta 
qüestió. Nosaltres –diu- no veiem la necessitat d’asfaltar un tros de carretera de la 
muntanya quan tenim la C35 de la manera que la tenim. 
 
Seguidament, el Sr. alcalde comenta que, el grup del PSC, inicialment, pensava votar que 
NO a la moció perquè es proposava una denúncia directa a l’alcalde d’un municipi per un 
tema d’abocament d’aigües i després a l’esmena també es contempla que és l’ajuntament 
de Montseny que hi ha fer les actuacions oportunes. Si revisem l’historial, veurem que 
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l’octubre del 2008 es va aprovar el projecte de depuradora en aquella zona, el juny del 2009 
l’ACA va fer les actes d’ocupació (expropiació dels terrenys per fer la depuradora) i l’octubre 
del 2012, l’ACA va comunicar que les obres ja estaven adjudicades en règim de concessió a 
l’empresa COPISA. Hem de ser conscients de que de la mateixa manera que es proposa 
denunciar un ajuntament, a nosaltres ens podrien fer el mateix pels abocaments de La 
Batllòria, per exemple. Es tracta d’un tema greu que les administracions que ho havien de 
dur a terme no han solucionat per diversos problemes. Podem comprovar la llista del 
PSARU en què hi consten les actuacions que l’ACA es va comprometre a fer en diversos 
anys i veurem com hi ha uns quants ajuntaments que no disposen dels recursos tècnics i 
econòmics per portar a terme aquestes obres. No obstant, com que s’ha eliminat allò referit 
a la denúncia, finalment, ens abstindrem en aquest punt.  
 
Entenem que tot és discutible, creiem que tota la tasca de conscienciació que ha fet la 
Coordinadora per la Salvaguarda del Montseny és molt positiva, però el mateix Pla especial 
del parc de Montseny també diu que la pavimentació de camins és possible. Podem posar 
l’exemple de la pista existent entre Campins i Gualba que es va asfaltar sense que suposés 
cap afectació pel medi natural i ha permès que es mantingués aquesta via de comunicació 
durant anys. La Coordinadora té la seva opinió totalment lògica, però també hem escoltat la 
opinió de persones sensibilitzades i amb un ampli coneixement del nostre entorn, que ens 
han matisat molt el tema de la oposició a l’asfaltat d’aquest tros de pista.  
 
Nosaltres vam estar punt de presentar una esmena a la moció perquè enteníem que els 
punt 4t i 5è els podíem acceptar; el 4t en quant a demanar o exigir a la Diputació de 
Barcelona i a la Generalitat de Catalunya que si l’Ajuntament de Montseny no ha fet bé 
algun dels passos, en aquest cas l’estudi d’impacte ambiental, que vetlli perquè es faci. En 
aquest cas, l’Ajuntament hauria de fer una consulta a la Direcció general de polítiques 
ambientals, que depèn de Territori de la Generalitat per veure si és obligatori, que entenem 
que sí i després fer l’avaluació d’impacte ambiental. Fins i tot s’esmenta que es procedeixi a 
l'aturada cautelar de les obres fins que es disposi del conjunt d'informes preceptius 
pertinents. 
 
Vistos els canvis fets en la moció, la postura del PSC serà l’abstenció. 
 
A continuació, intervé el Sr. Bueno per dir que, tal com ha dit l’alcalde, el fet de voler 
fiscalitzar un ajuntament és bastant fort després del seguiment que es pot fer, però vista la 
transició i la modificació feta, el seu vot serà favorable. 
 
Després d’aquestes intervencions, per 10 vots a favor de les senyores Costa, Lechuga i 
Montes i dels senyors Deulofeu, Garcia Ramírez, Perapoch, Garcia Sala, Moles, Bueno i 
Masferrer, i 5 abstencions de les senyores Miracle, De la Encarnación i Coll i dels senyors 
Castaño i Capote, el Ple municipal ACORDA que el text de la moció presentada pel grup 
municipal de la CUP quedi substituït per l’esmena presentada pel  grup municipal de CiU, el 
contingut de la qual es transcriu a continuació, amb el resultat de la votació que també 
s’indica: 
 
El passat mes de febrer la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny (CSM) va 
emetre un comunicat on alertava que al llarg d’aquest any 2014, l’Ajuntament de Montseny 
tenia previst executar les obres del projecte “Fase II d’arranjament i pavimentació del camí 
de connexió de les carreteres BV-53001 amb V-5115”. 
 
En data 24 de març de 2014 l’Ajuntament de Montseny va adjudicar les obres per asfaltar 
3.700 metres de la pista forestal existent des de la font de les Nàiades fins a la font Bona, 
entre Sant Marçal i Les Illes, en ple Parc Natural del Montseny i capçalera de la Tordera, 
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amb la conseqüent entrada de maquinària pesant, tala d’arbres, obertura de rases, 
moviments de terres, desviament i canalització d’aigües. 
  
El passat 27 d’abril unes 300 persones, amb el suport de 16 entitats del territori 
montsenyenc, es van mobilitzar per oposar-se a l’execució del projecte, en un marxa que es 
va iniciar a Sant Celoni i es va desplaçar fins a la rotonda de Campins, al terme municipal de 
Fogars de Montclús.  
 
El passat 29 d’abril es van iniciar els treballs de desbrossada i moviment de terres en 
diferents trams dels quasi quatre quilòmetres de la pista forestal. Obres que de moment han 
quedat aturades fins al proper 30 de juny, per respectar el període de nidificació de fauna 
salvatge, segons indicacions dels tècnics responsables del Parc Natural del Montseny.  
 
L’objecte formal d’aquest nou vial és la unió dels dos principals eixos de comunicacions del 
massís, fet que implicarà obrir la circulació al trànsit rodat en un àmbit fins ara força aïllat i 
salvaguardat de la hiperfreqüentació i l’explotació turística. Una zona de màxima protecció i 
altament sensible pel que fa a la biodiversitat, catalogada com a Xarxa Natura 2000 i 
Reserva i d’Alt Interès Natural, Ecològic i Paisatgístic pel mateix Pla Especial del Parc 
Natural del Montseny. 
 
Aquest increment de la mobilitat no obligada tindrà conseqüències directes i indirectes sobre 
la flora, la fauna i els ecosistemes de la zona: afectació directa sobre hàbitats d’interès 
comunitari de conservació, alt risc d’atropellament d’espècies de fauna protegides i un 
augment considerable del risc d’incendi i d’erosió, així com de la contaminació lumínica, 
acústica i atmosfèrica amb els conseqüents efectes sobre el medi.  
 
L’informe Anàlisis dels impactes i mesures correctores del projecte d’arranjament i 
pavimentació del camí de connexió de les carreteres BV-5301 i BV-5114, emès en data 31 
de gener de 2012 i signat per Jordi Soler Insa, cap de la Direcció Territorial Nord de la Xarxa 
de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, ja alertava de tots aquests impactes, com 
també de l’augment d’atropellaments d’amfibis detectats a la pista asfaltada de la Fase I del 
mateix projecte. Un informe que malauradament va acabar servint de base per a que 
l’Oficina del Parc Natural del Montseny emetés l’informe preceptiu favorable al projecte. 
 
Aquest projecte va en contra dels objectius de protecció, conservació i dels mateixos valors 
de desenvolupament socioeconòmic d’una figura com la de Parc Natural i Reserva de la 
Biosfera de la UNESCO. 
 
L’obra està pressupostada en més de 311.000 € que seran finançats per l'Ajuntament amb 
el suport de la Generalitat de Catalunya a través del PUOSC. Per contra, el municipi del 
Montseny no disposa de depuradora i aboca les aigües residuals directament sense tractar 
a la Tordera, al·legant que no disposa de fons suficient per construir una depuradora.  
 
Les aigües fecals del municipi de Montseny són abocades a la Tordera en un tram superior 
on és captada l'aigua de boca que es subministra a través de la xarxa d'aigua potable a 
Sant Esteve i a Santa Maria de Palautordera, malmetent la qualitat de l'aigua que 
consumeixen les veïnes i els veïns d'ambdós municipis. 
 
El passat mes de febrer, la Unitat de Medi Ambient dels Mossos d’Esquadra va presentar 
una denúncia a l’Agència Catalana de l’Aigua per aquest abocament d’aigües fecals al curs 
alt de la Tordera. 
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El projecte, promogut per l’Ajuntament de Montseny, té el consentiment i l’informe preceptiu 
favorable dels gestors del Parc Natural. Els més de 311.000 € que costarà aquesta obra són 
finançats per ambdues administracions, amb el suport de la Generalitat de Catalunya a 
través del PUOSC.  
 
Aquest projecte és, per tant, injustificable des del punt de vista tècnic, ambiental i 
socioeconòmic, a més de respondre exclusivament a interessos privats, avantposant-los a 
les prioritats de protecció dels ecosistemes i de la salut pública. 
 
L’òrgan gestor del Parc va disposar l’adhesió del Parc a la Carta Europea de Turisme 
Sostenible (CETS), carta que compromet els signants a portar a la pràctica una estratègia 
local a favor d'un “turisme sostenible”, definit com “qualsevol forma de desenvolupament, 
equipament o activitat turística que respecti i preservi a llarg termini els recursos naturals, 
culturals i socials i que contribueixi de manera positiva i equitativa al desenvolupament 
econòmic i a la plenitud dels individus que viuen, treballen o realitzen una estada en els 
espais protegits”. L'impuls d'un turisme d'aquest tipus requereix una reflexió global 
concertada i el reforç de totes les interaccions positives entre l'activitat turística i la resta de 
sectors del territori. La carta, tanmateix, estableix mesures de canalització del flux de 
visitants, així com es compromet a establir mesures de control del tràfic, “es duran a terme 
activitats que promoguin l'ús de transports públics tant per a l'accés a l'espai protegit com 
per als desplaçaments dins dels seus límits. La reducció de la circulació de vehicles 
particulars constituirà una prioritat, així com la promoció de la bicicleta o el passeig a peu”. 
L'asfaltatge d'una pista que connecta les dues vessants del massís i que es preveu oberta al 
trànsit contradiu aquest compromís explícit. 
  
El model d'explotació intensiva del Parc trenca amb els valors i elements que atreuen un 
turisme respectuós amb l'entorn, així com malmet dràsticament els ecosistemes i hipoteca 
qualsevol opció de futur vinculada a un turisme sostenible. 
 
Atès que els efectes sobre el model turístic al Parc Natural del Montseny, com a pol 
d'atracció econòmica, afecten directament les poblacions situades als peus del massís, 
considerem necessària la creació d'òrgans de gestió territorial a l'àrea del Montseny, una 
àrea especialment sensible, tant pel seu valor natural com per la proximitat a Barcelona, que 
requereix de consensos supramunicipals. 
 
Pels motius exposats, per 10 vots a favor de les senyores Costa, Lechuga i Montes i dels 
senyors Deulofeu, Garcia Ramírez, Perapoch, Garcia Sala, Moles, Bueno i Masferrer, i 5 
abstencions de les senyores Miracle, De la Encarnación i Coll i dels senyors Castaño i 
Capote, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Reclamar a l’Ajuntament de Montseny que retiri el projecte d’arranjament i pavimentació 
de la pista forestal existent des de la font de les Nàiades fins a la font Bona, entre Sant 
Marçal i Les Illes. 
 
2. Demanar a l’Ajuntament de Montseny que acceleri la construcció d’un sistema de 
recollida i depuració d’aigües residuals i que no es produeixin abocaments sense 
autorització. 
 
3. Instar a la Diputació de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya, en concordança amb 
l'estudi tècnic realitzat pel Parc Natural, a fer marxa enrere en l'autorització atorgada per a 
l'asfaltatge de la pista forestal existent des de la font de les Nàiades fins a la font Bona, 
entre Sant Marçal i Les Illes. 
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4. Demanar a la Diputació de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya que, d'acord amb la 
responsabilitat de vetllar pel compliment de la normativa ambiental, exigeixi a l'Ajuntament 
de Montseny tots els estudis que pertoquen a un espai qualificat com a Xarxa Natura 2000. 
Entre d'altres, l'informe d’avaluació d'impacte ambiental (AIA), segons Reial Decret 
Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel qual s’aprova la Llei d’avaluació d’impacte ambiental de 
projectes, així com un estudi de mobilitat; i que procedeixi a l'aturada cautelar de les obres 
fins que es disposi del conjunt d'informes preceptius pertinents. 
 
5. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona la creació d'un organisme consultiu que 
transcendeixi els límits geogràfics de l'espai catalogat com a Parc Natural, integrat pels 
municipis del Baix Montseny i per entitats ambientalistes del territori per tal de generar 
sinergies territorials que contribueixin a una gestió del Montseny des d’una perspectiva 
global i d'integració en el territori. 
 
6.  Comunicar aquests acords a l’Ajuntament de Montseny, a l’òrgan gestor del Parc Natural 
del Montseny, a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, a la 
Generalitat de Catalunya així com als ajuntaments de Fogars de Montclús i de Sant Esteve 
de Palautordera. 

 
 
11. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 
CiU CONTRA LA SUPRESSIÓ DELS CANALS DE TV3. 
 
Prèvia aprovació, per unanimitat dels 15 regidors presents, de la URGÈNCIA de sotmetre a 
consideració del Ple aquesta moció, es procedeix a continuació a debatre el seu contingut. 
 
Un cop feta una lectura prèvia de la moció, pren la paraula el Sr. Capote per dir que aprofita 
la moció per donar el seu suport als companys que estan lluitant contra la retallada de drets 
que vol fer la Generalitat de Catalunya. He parlat –diu- amb gent del Comitè d’empresa de 
TV3 i creiem que seria bo que ja que presentem aquestes mocions al ple, també recordem 
que a les televisions hi ha treballadors que tenen els seus drets i que sovint no es defensen 
amb la mateixa contundència des dels ajuntaments catalans. Per això, avui faig de 
portantveu dels companys que estan patint aquestes retallades.  
 
Després d’aquesta intervenció i atès que, 
 
El Ministeri d’Indústria espanyol està preparant un Reial Decret de reordenació de l’espectre 
radioelèctric, amb l’objectiu d’alliberar ample de banda de les televisions per cedir-lo a les 
operadores de telefonia mòbil per als serveis de 4G. 
 
Aquest Reial Decret elimina un dels dos multiplex a la televisió pública catalana, que 
actualment ofereix 5 canals (TV3, TV3 en alta definició, 33/Súper 3, Esports 3 i 3/24), 
posant-la greument en perill, ja que significaria el tancament d’algun canal de televisió, 
aturar el desplegament de l’alta definició (aposta estratègica de la televisió pública i del 
sector audiovisual català per mantenir el grau de competitivitat i d’innovació) i enterrar de 
manera definitiva la possibilitat de reciprocitat amb altres territoris com les Illes Balears o el 
País Valencià. 
 
La Generalitat de Catalunya ha demanat reiteradament al Govern espanyol buscar 
alternatives tècniques, però no ha obtingut resposta. 
 
Per tot això, a proposta del grup municipal de CiU, per unanimitat dels 15 regidors presents, 
el Ple municipal ACORDA: 
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1. Denunciar aquest nou atac del Govern espanyol a la llengua i la cultura catalanes. 
 
2. Oposar-nos a l’eliminació d’1 dels 2 múltiplex de Televisió de Catalunya, ja que això 
provocaria que TV3 passés de 8 canals disponibles a només 4, perdent l’alta definició i 
renunciant definitivament a la reciprocitat amb altres territoris de llengua catalana. 
   
3. Demanar al Govern de l’Estat que negociï amb la Generalitat de Catalunya una 
alternativa tècnica que faci compatible el manteniment dels dos múltiplex de TV3 i l’oferta de 
la xarxa 4G. 
 
4. Difondre aquesta moció a la ciutadania a través dels mitjans de comunicació locals, 
comarcals i de l’ajuntament. 
 
5. Enviar aquesta moció al Ministeri d’Indústria del Govern de l’Estat, al president Mariano 
Rajoy, a la Secretaria de Comunicació de la Generalitat de Catalunya i a la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals. 
 
 
12. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 
CiU CONTRA L’APLICACIÓ DE LA “LLEI WERT” I EN SUPORT A LA MOBILITZACIÓ 
DE SOMESCOLA.CAT. 
 
Prèvia aprovació, per unanimitat dels 15 regidors presents, de la URGÈNCIA de sotmetre a 
consideració del Ple aquesta moció, es procedeix a continuació a debatre el seu contingut. 
 
El Sr. Garcia explica que es presenta aquesta moció en contra de l’aplicació de la llei 
WERT,  que de cara al proper curs ja serà de plena aplicació en determinats cursos. 
Aquesta llei –diu- no soluciona res, sinó que posa problemes, una llei política per tocar de 
mort el sistema educatiu català. Això ja s’està patint al País Valencià i a les Illes Baleras, i 
en aquest punt convé recordar el docent Jaume Sastre que fa 29 dies que està en vaga de 
fam i donar l’altaveu a l’acció d’aquesta persona en protesta per la política lingüística i 
educativa del govern de les Illes Balears. 
 
Davant d’aquesta ingerència que també va en contra de les competències i l’autogovern de 
Catalunya i, evidentment, contra la política lingüística i educativa, SOMESCOLA ha 
convocat una concentració festiva, pacífica i lúdica a favor de l’escola en català sota el lema 
“Per un país de tots, decidim escola en català” el proper 14 de juny, a les 18 hores. 
Nosaltres tenim dret a decidir quina és la nostra política educativa. A Sant Celoni, 
SOMESCOLA està organitzant diversos actes per promoure aquesta concentració i us 
convido a participar aquest dissabte a 2/4 de 12 a la Plaça Comte del Montseny a un acte 
en què es gravarà una cançó reivindicativa, un crit de guerra per la manifestació. També 
s’estan organitzant busos per facilitar el transport a aquelles persones que vulguin participar 
a la concentració del dia 14 a Barcelona. 
 
La CUP manifesta el seu suport a la moció.  
 
Seguidament, la Sra. de la Encarnación diu que, el PSC hi vota a favor i aprofita per fer una 
denúncia contra les retallades que s’estan duent a terme en el món educatiu i que està 
patint la comunitat educativa. Hem de recordar –diu- que en el Pla Educatiu d’Entorn no 
tenim cap subvenció ni del govern de l’Estat, ni del govern de la Generalitat; les retallades a 
les escoles bressol i de música; l’augment de ràtio; els problemes que tenen les escoles per 
substituir els mestres quan estan de baixa, etc. Només cal parlar amb els membres dels 
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consells escolars i amb els professionals del món educatiu per veure com estan patint amb 
les retallades.   
 
La Sra. Montes apunta que ICV també dóna suport a la moció i posa de manifest que el Sr. 
WERT serà recordat durant molt de temps, perquè està buscant problemes o no n’hi ha. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que,  
 
La LOMCE, coneguda també com la “Llei Wert”, és la culminació de tot un procés polític 
que, emparat per la Sentència del Tribunal Constitucional contra l’Estatut, té com a objectiu 
trencar el model educatiu català. El sistema educatiu aplicat amb èxit a les nostres escoles, 
compta amb un amplíssim suport social i polític i de tota la comunitat educativa, i ha 
aconseguit que ningú sigui discriminat a l’escola per la llengua que parla habitualment a 
casa. Alhora, fa possible que l’alumnat català, en acabar la seva escolaritat obligatòria, sigui  
competent en català, castellà i conegui una altra llengua estrangera. 
 
La LOMCE entra en conflicte amb la Llei d’educació de Catalunya (LEC), aprovada per una 
àmplia majoria en el Parlament de Catalunya. Aquesta llei envaeix les competències 
educatives que corresponen a la Generalitat, es basa en una concepció centralista, 
uniformista i autoritària de l’Estat i no resol  els problemes que avui té l’educació. 
 
Somescola, plataforma que aglutina la major part de les entitats vinculades a l’àmbit 
educatiu del país, ha treballat i treballa intensament per defensar el nostre model d’escola i 
l’aplicació de la metodologia d’immersió quan la situació ho aconselli. 
 
Soemescola denuncia ara que la situació a les escoles està arribant al límit. L’assetjament 
continuat a la comunitat educativa a la qual estan sotmeses per les contínues sentències 
dels diferents tribunals creen una situació de conflicte que dificulta notablement la seva 
activitat docent. 
 
Per tot això, convoca les forces polítiques i la societat en general a donar una resposta 
col·lectiva, contundent, democràtica i participativa en defensa del nostre model d’escola, de 
l’educació i del futur de la nostra llengua, que és garantia per al nostre futur nacional. 
 
En conseqüència, i per tot això abans esmentat, a proposta del grup municipal de CiU, per 
unanimitat dels 15 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:  
 
1. Rebutjar l’aplicació de la LOMCE i donar suport a la continuïtat del model lingüístic i 
curricular de l’escola catalana que defensa tota la comunitat educativa. 
 
2. Donar suport a Somescola en la mobilització festiva i reivindicativa que tindrà lloc el 14 de 
juny de 2014 a Barcelona en defensa de l’escola catalana i el dret a decidir el propi model 
educatiu. 
 
3. Difondre el present acord a tota la comunitat educativa del municipi. 
 
4. Incorporar el banner de Som Escola al web municipal donant suport a la campanya en 
defensa del nostre model educatiu. 
 
5. Enviar còpia de l’acord a Somescola.cat, a l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques, al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i al Parlament 
de Catalunya. 
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~~~~~~~~~~ 

 
 

A continuació el Sr. alcalde anuncia que l’equip de govern vol donar compte al Ple municipal 
de l’escrit presentat per la portaveu del grup municipal del PSC-PM per a la modificació de 
la Comissió especial de Comptes. Per unanimitat dels 15 regidors presents, s’APROVA LA 
URGÈNCIA d’incloure aquest punt a l’ordre del dia de la sessió plenària que s’està 
celebrant i es procedeix a informar del seu contingut. 
 
 
DONAR COMPTE DE LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ 
ESPECIAL DE COMPTES 
 
En data 30.05.2014 la Sra. Júlia de la Encarnación Gómez, com a portaveu del grup 
municipal del PSC-PM, ha presentat un escrit a l’Ajuntament de Sant Celoni manifestant: 
 
<< 1. Que queda modificada l’adscripció concreta a la Comissió especial de Comptes dels 
membres del grup municipal del PSC-PM, de manera que queda establerta de la manera 
següent: 

 
Comissió especial de Comptes 
Titular: Júlia de la Encarnación Gómez 
Suplent: Jaume Tardy Martorell 
 

2. Que se’n doni compte al Ple als efectes de l’article 125 del Reial Decret 2568/1986, pel 
qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals.>> 
 
El Ple municipal PREN CONEIXEMENT d’aquesta modificació en la composició de la 
Comissió especial de Comptes. 
 
 

~~~~~~~~~~ 
 
 
13. INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDIA I PEL 
REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA EN ELS MESOS DE MARÇ I ABRIL DE 2014. 
 
La corporació PREN CONEIXEMENT de les resolucions dictades per l’Alcaldia i pel regidor 
de Seguretat Ciutadana en els mesos de març i abril de 2014, l’extracte de les quals es 
relaciona a continuació: 
  
 
RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES DE MARÇ DE 2014 
 
Dia  Extracte  
3 Autoritzar una funcionària perquè pugui fer consultes a l’AEAT 
3 Encomanar la direcció facultativa d’unes obres 
3 Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
3 Autoritzar el canvi de nom d’un dret funerari  
3 Aprovar la despesa per fer front a un contracte de servei 
3 Aprovar la despesa per contractar un servei 
3 Aprovar la despesa per contractar un servei 
3 Aprovar un pla de seguretat i salut en el treball 



 32

3 Aprovar un pla de seguretat i salut en el treball 
3 Desestimar un recurs de reposició 
3 Contractar un docent d’accions formatives 
3 Concedir una autorització d’ocupació de la via pública amb finalitat comercial 
4 Declarar adjudicat un contracte de subministrament 
4 Autoritzar a dues funcionàries per l’accés a informació de la Seguretat Social  
4 Declarar la caducitat de diverses inscripcions en el Padró d’habitants 
4 Incoar un expedient de baixa al padró d’habitants 
4 Denegar una llicència municipal d’obres 
4 Aprovar la despesa per a la contractació d’un servei de manteniment 
4 Aprovar la despesa per contractar un subministrament 
4 Aprovar la despesa per contractar un servei 
4 Aprovar la despesa per contractar un servei 
4 Aprovar la llista provisional de persones admeses a un procés de selecció de personal 
4 Aprovar la llista provisional de persones admeses a un procés de selecció de personal 
5 Requerir al propietari d’un immoble l’esmena de desperfectes a la seva finca 
5 Acceptar un ajut econòmic 
5 Encomanar la direcció facultativa d’unes obres 
5 Encomanar la direcció facultativa d’unes obres 
5 Desestimar una sol·licitud de plaça d’aparcament de vehicle reservada 
5 Generar crèdits a les partides del Pressupost municipal 
5 Aprovar les quotes dels usuaris del servei d’assistència multiprofessional 
5 Aprovar les quotes dels usuaris del servei de teleassistència  
6 Aprovar la despesa per contractar un servei de consergeria 
6 Aprovar la despesa per contractar un subministrament 
6 Aprovar la despesa per contractar llicències informàtiques 
6 Aprovar la despesa per contractar un subministrament 
6 Aprovar la despesa per contractar un subministrament 
6 Aprovar la despesa per contractar treballs de reparació d’un vehicle 
6 Contractar una educadora social 
7 Aprovar la despesa per contractar un servei 
7 Declarar adjudicat un contracte de subministrament 
7 Aprovar una gestió econòmica  
7 Autoritzar el canvi de nom d’un dret funerari 
7 Aprovar la despesa per contractar un servei 
7 Aprovar la despesa per contractar un subministrament 
7 Aprovar la despesa per contractar un lloguer de material 
7 Atorgar una llicència d’ocupació temporal d’un espai públic 
7 Aprovar una gestió econòmica  
7 Aprovar la despesa per contractar un subministrament 
7 Aprovar un pla de seguretat i salut en el treball 
7 Aprovar la despesa per contractar treballs de reparació en un edifici municipal 
7 Contractar una tècnica de formació ocupacional 
7 Contractar una monitora per l’Escola Bressol 
7 Contractar una monitora per l’Escola Bressol 
7 Contractar una monitora per l’Escola Bressol 
7 Aprovar la despesa per contractar un subministrament 
7 Denegar la concessió d’un ajut social 

10 Concedir una llicència d’ocupació temporal de la via pública 
10 Aprovar la concessió d’una bonificació per aportacions a la deixalleria 
10 Aprovar la concessió de bonificacions per aportacions a la deixalleria 
10 Desestimar un recurs de reposició 
10 Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal 
10 Aprovar la despesa per contractar un subministrament 
10 Aprovar la despesa per contractar obres d’arranjament d’una coberta 
10 Aprovar una relació d’obligacions reconegudes 
10 Declarar un vehicle residu sòlid urbà i retirar-lo de la via pública 
10 Declarar un vehicle residu sòlid urbà i retirar-lo de la via pública 
10 Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb disminució 
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10 Aprovar diverses baixes de llicència de gual 
10 Aprovar una baixa de llicència de gual 
10 Aprovar una baixa de llicència de gual 
10 Aprovar la concessió d’ajuts socials 
11 Aprovar la despesa per contractar un subministrament 
11 Aprovar una certificació d’obres 
11 Sol·licitar l’adscripció temporal d’un funcionari a l’Ajuntament en comissió de serveis 
11 Concedir una llicència ambiental 
11 Aprovar la despesa per contractar un subministrament 
11 Aprovar la despesa per contractar un subministrament 
11 Aprovar la despesa per contractar un subministrament 
12 Aprovar el projecte d’una actuació d’interès públic 
12 Aprovar el marc pressupostari pel període 2015-2017 
12 Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola bressol 
12 Aprovar una transferència de crèdit entre partides del Pressupost municipal 
12 Incoar un expedient de responsabilitat patrimonial 
13 Aprovar la concessió de bonificacions a usuaris de l’Escola de música 
13 Aprovar una certificació d’obres 
13 Estimar un recurs de reposició 
13 Sol·licitar ajuts a la Diputació de Barcelona 
13 Aprovar i ordenar el pagament d’una factura 
14 Aprovar una certificació d’obres 
14 Aprovar la gestió econòmica d’un curs 
14 Comunicar dades relatives a una llicència d’activitats 
14 Interposar un recurs contenció administratiu 
14 Aprovar el padró fiscal del Mercat setmanal 
14 Atorgar una llicència de parcel·lació d’una finca 
14 Aprovar la despesa per contractar treballs de reparació d’un vehicle 
14 Requerir l’esmena de deficiències detectades en una parada de venda no sedentària 
14 Concedir una llicència d’entrada a locals 
14 Aprovar una transferència de crèdit entre partides del Pressupost municipal 
14 Aprovar una liquidació del cànon de facturació de la prestació del servei d’aigües 
14 Atorgar una targeta d’aparcament per a persones amb disminució 
14 Atorgar ajuts socials per a alumnes de centres educatius 
17 Aprovar l’ampliació d’una parada del mercat setmanal 
17 Estimar una petició d’autorització per conducció d’un taxi 
17 Donar de baixa una autorització de venda al mercat setmanal 
17 Donar de baixa una autorització de venda al mercat setmanal 
17 Donar de baixa una autorització de venda al mercat setmanal 
17 Atorgar una subvenció 
17 Retornar un dipòsit urbanístic 
17 Requerir el compliment d’obligacions relatives a prevenció d’incendis 
17 Aprovar una transferència de crèdit entre partides del Pressupost municipal 
17 Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb disminució 
17 Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb disminució 
18 Aprovar la despesa per contractar una assegurança 
18 Donar de baixa una autorització de venda al mercat setmanal 
18 Aprovar un Pla de seguretat i salut 
18 Aprovar la liquidació de l’exercici 2013 de l’Oficina d’Habitatge 
19 Aprovar la despesa per contractar un servei 
19 Aprovar la despesa per contractar la redacció d’un projecte 
19 Sol·licitar diversos recursos a la Diputació de Barcelona 
20 Acceptar una donació d’instruments 
20 Concedir una autorització per ocupar temporalment la via pública 
20 Aprovar la despesa per contractar la redacció d’un projecte 
20 Aprovar la despesa per contractar un servei 
20 Aprovar una relació d’obligacions reconegudes  
20 Estimar una sol·licitud de reconeixement de grau personal  
20 Arxivar un expedient disciplinari 
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21 Aprovar diverses factures 
21 Aprovar la despesa per contractar un servei 
21 Aprovar la despesa per contractar un servei 
24 Declarar un vehicle residu sòlid urbà 
24 Declarar un vehicle residu sòlid urbà 
24 Declarar un vehicle residu sòlid urbà 
24 Autoritzar el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal 
24 Autoritzar el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal 
24 Autoritzar el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal 
24 Aprovar la despesa per contractar un subministrament 
24 Facilitar una còpia de documentació administrativa 
24 Contractar una tècnica superior per l’Escola bressol municipal 
24 Aprovar la liquidació d’una taxa 
24 Declarar la caducitat d’inscripcions al Padró d’habitants 
24 Comparèixer davant el Jutjat Contenciós administratiu 
24 Aprovar la despesa per contractar un subministrament 
24 Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb disminució 
24 Deixar sense efecte una resolució d’Alcaldia 
25 Aprovar la liquidació d’una taxa 
25 Aprovar la liquidació d’una taxa 
25 Aprovar la liquidació d’una taxa 
25 Aprovar la liquidació d’una taxa 
25 Autoritzar la instal·lació d’una parada de venda al mercat setmanal 
25 Aprovar la liquidació d’una taxa 
25 Aprovar una gestió econòmica  
25 Aprovar una certificació d’obres 
25 Autoritzar la segregació d’una parcel·la  
25 Aprovar una gestió econòmica  
25 Aprovar una gestió econòmica  
25 Aprovar el pagament de gratificacions al personal laboral i funcionari 
25 Considerar justificada una subvenció 
25 Aprovar una gestió econòmica  
25 Suspendre la tramitació d’un expedient 
25 Aprovar el pagament d’un complement den productivitat a personal de l’Ajuntament 
25 Autoritzar una renovació de reserva de via pública 
25 Aprovar el canvi de nom d’una parada al mercat setmanal 
25 Aprovar la concessió d’ajuts socials 
26 Concedir una bestreta del salari a un treballador municipal 
26 Aprovar la despesa per contractar un servei 
26 Aprovar el pagament d’un complement de productivitat 
26 Autoritzar una persona a disposar d’una plaça d’aparcament reservada 
26 Autoritzar una persona a disposar d’una plaça d’aparcament reservada 
26 Aprovar una liquidació definitiva 
26 Incoar un expedient d’execució d’una sentència 
26 Aprovar la nòmina del personal laboral, funcionari i polític 
27 Adscriure un funcionari a la plantilla en Comissió de serveis 
27 Concedir una llicència d’entrada de vehicles 
27 Concedir una llicència d’entrada de vehicles 
27 Declarar la caducitat d’una activitat 
28 Aprovar la concessió de beques de menjador escolar  
28 Concedir una bestreta del salari a un treballador municipal 
28 Aprovar quotes d’alumnes matriculats a l’Escola de Música 
28 Aprovar quotes d’alumnes matriculats a l’Escola de Teatre 
31 Incoar un expedient de baixa d’ofici al Padró d’habitants 
31 Determinar un canvi en la dedicació d’una regidora del Consistori 
31 Desestimar una reclamació 
31 Concedir una llicència d’entrada de vehicles 
31 Incoar un expedient de baixa d’ofici al Padró d’habitants 
31 Aprovar una relació d’obligacions reconegudes 
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RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL MES 
DE MARÇ DE 2014 
 

14 Estimar l’al·legació presentada per la Sra. MFL 
14 Estimar l’al·legació presentada pel Sr. DFS 
14 Estimar l’al·legació presentada per la Sra. MJGV 
14 Estimar l’al·legació presentada per la Sra. SLV 
14 Estimar l’al·legació presentada per la Sra. CVM 
20 Estimar el recurs de reposició presentat pel Sr. JPL 
20 Resolució per acord d'incoació  
20 Proposta de sanció 

 
 
RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES D’ABRIL DE 2014 
 

31 Ampliar la jornada laboral d’una treballadora 
31 Revocar el nomenament d’un funcionari 
31 Revocar un encàrrec de funcions a dos funcionaris  
31 Concedir una llicència d’ocupació temporal d’un equipament municipal 
31 Atorgar una llicència d’ocupació d’un hort municipal 

Dia Extracte  

Dia Extracte  
1 Adjudicar dos contractes per arrendament 
1 Aprovar la minuta d’un conveni 
1 Aprovar la despesa d’impartició d’un curs 
1 Assignar tasques a un policia local 
1 Autoritzar una llicència d’ocupació temporal gratuïta a una Associació 
1 Aprovar la despesa per contractar un subministrament 
1 Aprovar una gestió econòmica 
1 Aprovar despesa per contractar un espectacle 
1 Aprovar la despesa per contractar un servei 
1 Requerir una documentació expedient obert 
1 Reclamar danys al propietari d’un cotxe per danys a mobiliari urbà 
1 Concedir la reducció de jornada laboral d’una professora de la Escola d’adults 
1 Aprovar la despesa d’un contracta de servei de teleassistència 
2 Concedir bestreta a una treballadora 
3 Atorgar llicència d’abocament d’una activitat 
3 Autoritzar instal·lació d’una carpa i encendre barbacoa en la via pública 
3 Aprovar certificació d’obres d’una coberta 
3 Atorgar subvenció enllumenat públic d’una urbanització 
3 Aprovar incoació d’una operació jurídica d’un projecte de reparcel·lació 
3 Aprovar incoació d’una operació jurídica d’un projecte de reparcel·lació 
3 Aprovar incoació d’una operació jurídica d’un projecte de reparcel·lació 
3 Concedir autorització per col·locació de taules i cadires a la via pública 
3 Concedir autorització per col·locació de taules i cadires a la via pública 
3 Concedir autorització per col·locació de taules i cadires a la via pública 
3 Efectuar canvi de nom de parcel·les 
4 Corregir errors d’una resolució de llicència ambiental 
4 Aprovar despesa d’un contracte de serveis 
4 Aprovar despesa d’un contracte de serveis 
4 Aprovar les quotes d’usuaris de servei d’assistència multiprofessional 
4 Aprovar les quotes d’usuaris de teleassistència per a gent gran 
4 Aprovar les quotes d’usuaris d’atenció domiciliaria 
4 Aprovar la gestió econòmica d’un taller 
4 Procedir al pagament del reconeixement de serveis d’un treballador 
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4 Concedir una targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb disminució movilitat 
7 Adjudicar un contracte de serveis 
7 Donar de baixa una inscripció al Padró Municipal d’Habitants 
7 Acordar la rectificació d’error material d’una resolució de l’alcaldia 
7 Aprovar la despesa del lloguer de dos carrils de piscina del Centre Sot de les Granotes 
8 Aprovar la despesa d’un contracte de serveis de direcció del Cor de les Dones 
8 Aprovar la despesa de contractació d’una assegurança multirisc 
8 Aprovar la despesa de contractació d’una assegurança d’accidents 
8 Aprovar la despesa de contractació un subministrament 
8 Aprovar la despesa de contractació d’instal·lació 
8 Aprovar la despesa per contractar servei de vigilància 
8 Aprovar la despesa d’un subministrament 
8 Aprovar la contractació d’una monitora escola Montnegre 
8 Aprovar la despesa d’un contracte de serveis 
9 Aprovar pagaments de ajuts socials 
9 Aprovació liquidació Escola d’adults 
9 Acceptar renuncia d’una llicència d’obres 
9 Aprovar quotes alumnes Escola Bressol Municipal 
9 Autoritzar entrada a un habitatge per procedir a la seva neteja 
9 Aprovar la incoació de l’operació jurídica d’un projecte de reparcel·lació 

10 Concedir exempcions ICIO 
10 Aprovar certificació d’obra de millora del servei d’abastament d’aigua potable 
10 Facilitar còpia de les sol·licituds d’obres instruïdes 
10 Atorgar llicència d’ocupació temporal d’espai públic 
10 Aprovar relació d’obligacions reconegudes 
10 Aprovar les quotes d’usuaris dels servei SAM 
11 Aprovar la despesa d’un contracte de serveis 
11 Facilitar còpia d’un recurs ordinari 
11 Delegar competència per a la celebració d’un matrimoni civil 
11 Procedir a la contractació d’un dipòsit obert 
11 Aprovar la despesa d’un contracte de subministrament 
11 Aprovar la despesa de contractació de la representació d’un espectacle 
11 Contractar una docent del curs de Formació Ocupacional 
11 Retornar dipòsit per a la gestió de runes 
13 Concedir els drets funeraris sobre nínxol 
14 Traslladar resolució relativa a l’expedient obert relatiu a un bar 
14 Adherir l’Ajuntament a una cooperativa 
14 Aprovar la despesa d’un contracte de subministrament 
14 Acordar realitzar un dipòsit per garantir la devolució de material 
14 Aprovar la concessió d’ajuts socials 
14 Acceptar la renúncia de la llicència d’ocupació d’un hort 
15 Donar contesta a les instàncies presentades per particular 
15 Concedir targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda 
15 Concedir una llicència municipal d’obres 
15 Reconèixer antiguitat d’una treballadora 
16 Declarar un vehicle residu sòlid urbà 
16 Atorgar llicència d’ocupació d’un hort 
17 Acceptar la renúncia de la llicència d’ocupació d’un hort 
17 Acceptar la renúncia de la llicència d’ocupació d’un hort 
22 Aprovar proposta factures recollida de residus 
22 Aprovar despesa d’un contracte d’edició 
22 Incoar expedient ordre d’execució relatiu l’estat insalubre d’un solar 
22 Incoar expedient ordre execució relativa a l’estat insalubre i abandonament d’un solar 
22 Aprovar relació d’obligacions reconegudes 
22 Denegar la concessió de bonificació de la taxa d’escombreries 
22 Denegar la concessió de bonificació de la quota tributària de l’IBI 
22 Aprovar la baixa de crèdits incobrables tramesos a l’OGT 
22 Fer efectiva baixa d’una funcionaria 
23 Atorgar llicència d’ocupació i ús temporal d’un hort 
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RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL MES 
D’ABRIL DE 2014 
 

8 Resolució per acord d'incoació   
8 Proposta de sanció   

 
 
 

23 Aprovar la certificació d’una obra del servei d’abastament d’aigua potable 
23 Facilitar una còpia del canvi de titularitat d’una activitat 
23 Aprovar i ordenar el pagament d’unes factures 
23 Aprovar la concessió de bonificació de l’IBI 
23 Aprovar la gestió econòmica d’una sortida 
23 Concedir autorització per a la col·locació de taules i cadires a la via pública 
24 Facilitar còpia compulsada de resolucions 
24 Autoritzar canvi de titularitat del dret funerari sobre un nínxol 
24 Autoritzar canvi de titularitat del dret funerari sobre un nínxol 
24 Autoritzar canvi de titularitat del dret funerari sobre un nínxol 
24 Aprovar el pagament de gratificacions al personal funcionari i laboral 
24 Aprovar el pagament del complement de productivitat al personal funcionari i laboral 
24 Aprovar la nòmina del personal funcionari, laboral i càrrecs polítics 
25 Autoritzar el canvi de titularitat del dret funerari sobre un nínxol 
25 Autoritzar el canvi de titularitat del dret funerari sobre un nínxol 
25 Reclamar danys al mobiliari urbà al conductor d’un vehicle 
25 Reclamar danys al mobiliari urbà al conductor d’un vehicle 
25 Aprovar les quotes dels alumnes matriculats de l’Escola de Música 
25 Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola de Teatre 
25 Aprovar les quotes dels usuaris dels servei de teleassistència per a la gent gran 
25 Aprovar les quotes dels usuaris d’atenció domiciliaria 
28 Concedir autorització per ocupar la via pública amb motiu de la Festa del Treball 
28 Atorgar permís d’abocament a una activitat 
28 Concedir una llicència d’obres 
28 Aprovar la despesa de contractació d’un manteniment 
28 Aprovar la despesa de contractació d’un manteniment 
28 Aprovar els assentament comptables per tancament d’exercici 
28 Retornar un dipòsit urbanístic 
28 Concedir una targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb disminució 
28 Concedir una targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb disminució 
29 Autoritzar el trasllat d’un vehicle al dipòsit municipal de vehicles 
29 Declarar la caducitat d’una llicència d’obres 
29 Aprovar una certificació d’obres 
29 Prendre coneixement sobre les despeses de personal al servei de les Entitats Locals 
29 Concedir llicència d’ocupació temporal per l’ús privatiu sobre un terreny municipal 
29 Sol·licitar una subvenció al Departament de Benestar Social i Familia 
29 Contractar una docent pel curs de Formació ocupacional 
30 Autoritzar l’abocament d’un camió cisterna a l’EDAR de Sant Celoni 
30 Atorgar permís d’abocament d’una activitat 
30 Aprovar la operació jurídica complementària del projecte de reparcel·lació d’una urbanització 
30 Aprovar la incoació de la operació jurídica complementària d’un projecte de reparcel·lació 
30 Aprovar la despesa d’una actuació 
30 Aprovar la relació d’obligacions reconegudes 
30 Atorgar una llicència per a l’ocupació i ús temporal d’un hort 
30 Atorgar una llicència per a l’ocupació i ús temporal d’un hort 
30 Contractar una treballadora social dels Serveis socials bàsics 

Dia Extracte  
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13. DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS URGENTS DE PERSONAL 
REALITZADES PER L'ALCALDIA EN ELS MESOS DE MARÇ I ABRIL DE 2014. 
 
Durant els mesos de març i abril de 2014, i per cobrir necessitats urgents i inajornables, 
l’Alcaldia va contractar el personal que es descriu a continuació:  
 

1 docent per a accions formatives del Servei d’ocupació de Catalunya 
1 educadora social per a l’Àrea de Serveis a les persones (contracte subvencionat per la 
Diputació de Barcelona) 
1 tècnica de formació ocupacional 
1 monitora de suport per a l’Escola bressol municipal 
1 monitora de suport per al Pla educatiu d’entorn 
1 monitora de suport per a l’Escola bressol municipal 
1 tècnica d’Educació infantil (substitució de baixa per IT) 
1 monitora pels tallers d’estudi assistit  
1 docent per a accions formatives del Servei d’ocupació de Catalunya 
1 docent per a accions formatives del Servei d’ocupació de Catalunya 
1 treballadora social 
 

Atès el que estableix l'article 291 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, sobre contractació urgent de 
personal, el Ple municipal PREN CONEIXEMENT de les contractacions temporals del següent 
personal, efectuades durant el mesos de març i abril de 2014 :  
 
Març 
Raquel Ribalta Muñoz 
Ana Ester Bolívar 
Glòria Martori López 
Lídia Lázaro Giralt 
Remei Deulofeu Salvador 
Sílvia Pinto Mena 
Montserrat Duset Panareda 
   
Abril 
Anna Harder Relat 
Montse Ibáñez Enjuanes 
Raquel Ribalta Muñoz 
Mireia Estrada Palmero 
 
 
15. PRECS I PREGUNTES. 

 
Precs i preguntes que formula el grup municipal d’ICV: 
 
 
La Sra. Montes demana informació sobre la reestructuració de l’enllumenat en alguns 
carrers, si és que ja s’està fent. Concretament –diu- hi ha una queixa dels veïns del 
carrer Hostalric de La Batllòria que volen saber per què està a les fosques.  
 
La Sra. Coll diu que és possible que es tracti d’una avaria. La reestructuració de l’enllumenat 
s’ha començat a les urbanitzacions i ja s’anirà informant oportunament.     
 
La Sra. Montes apunta que el carrer Ernest Lluch també està sense llum. 
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La Sra. Coll diu que, en principi, es tracta d’una avaria que ja hauria d’estar solucionada. De 
tota manera, els tècnics de l’àrea faran la comprovació oportuna.  
 
La Sra. Montes també demana rebre informació respecte a les reunions que sembla 
ser que el Consistori està mantenint amb diverses entitats per parlar de la mobilitat de 
la C35. Hi ha algun projecte en ferm? –pregunta-. Nosaltres, de moment, no hem rebut 
cap informació per part de l’Ajuntament, però ens hem assabentat per mitjà d’algunes 
entitats de que hi ha tècnics treballant en aquest tema.  
 
El Sr. alcalde respon que, pel que fa la C35, el grup d’ICV va fer una pregunta al Parlament 
respecte aquest tema i per la informació que en tenim –diu- la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat ha contestat el següent sobre la millora de la travessia urbana de la C35 al seu 
pas per Sant Celoni: Per tal de poder fer una programació de l’execució del projecte de 
millora de la travessera de la C35 al seu pas per Sant Celoni, s’han dut a terme les 
actuacions següents:  
 
-  S’està redactant el projecte de rotonda a la intersecció de la C35 (a la carretera de 
Gualba). Per iniciativa de l’ajuntament es va plantejar una rotonda a nivell en aquest punt, 
perquè vèiem que l’altra no es faria atès que econòmicament no era viable. 
 
- S’està redactant el projecte de millora local, seguretat viària, reordenació d’accessos a la 
C35, del punt quilomètric  56.500 a 57.100. Aquest és el tram que vàrem reclamar, del qual 
s’està acabant de redactar el projecte, pels accessos al polígon Molí de les Planes i 
accessos al barri de les Illes Belles. 
 
- S’està fent un estudi previ del desdoblament del tram entre Vilalba Sasserra i Sant Celoni. 
Per tant, s’estan redactant aquests projectes, del quals se’n va fer un estudi previ i una 
valoració del pas de vehicles per la C35 per veure quin tipus de rotonda calia fer. Ja hem 
demanat que se’ns traslladin les maquetes corresponents quan estiguin enllestides. Quan 
ho tinguem s’explicaran els projectes a la resta de grups municipals i a tota la població 
perquè tinguin coneixement de que finalment disposarem d’un projecte de rotonda a 
l’entrada de Sant Celoni pel barri del Salicart.  
 
La Sra. Montes pregunta quan podrem disposar d’aquests projectes que es van preveure ja 
fa 2 anys ?  
 
El Sr. alcalde respon que la Generalitat de Catalunya fa un estudi previ de necessitats. En 
principi es dibuixava unes rotondes a diferent nivell a la C35 i després els tècnics de 
l’Ajuntament van presentar un nou disseny.  
 
La Sra. Montes reitera que d’això ja fa 2 anys. Quan estaran llestos aquests projectes ? 
 
El Sr. alcalde respon que, o bé estan acabats o s’estan acabant d’enllestir. Nosaltres –diu- 
ja hem reclamat per escrit que ens els facin arribar. 
 
La Sra. Montes pregunta si els tècnics ja estan reorganitzant el tema de mobilitat al polígon 
Molí de les Planes. 
 
El Sr. alcalde respon que, una cosa no té res a veure amb l’altra. En diverses reunions de 
Territori –diu- ja s’ha explicat als propietaris del polígon Molí de les Planes quina és la 
solució  que hem plantejat, atesa la impossibilitat de tirar endavant l’altre projecte, per un 
tema econòmic, tal com ens va informar la Generalitat de Catalunya. A partir d’aquí, la 
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Generalitat va començar l’estudi previ, l’encàrrec de fluxos de trànsit i aviat disposarem del 
projecte corresponent.  
 
També hi havia hagut queixes de l’actual mobilitat al Molí de les Planes. En aquest sentit, 
s’ha creat una associació d’industrials i amb ells hem tingut reunions per escoltar-los i serà a 
ells a qui també s’explicarà els projectes, tan aviat com els tinguem, tot i que ja els hi hem 
fet un avançament dels mateixos. Ells van plantejar alguna millora en l’entrada i sortida del 
polígon, que ja es podrà aplicar. Es tracta de millores internes del polígon i d’accessibilitat a 
la C35. 
 
La Sra. Montes apunta que fa dos anys es va parlar d’un desdoblament amb un carril 
intermig a la C35 per facilitar la sortida a una banda i a l’altra de la carretera. 
 
El Sr. alcalde aclareix que és el que ha comentat, “reordenació d’accessos a la C35, del 
punt quilomètric 56.500 a 57.100”. Això seria una ampliació del tronc de la carretera amb la 
possibilitat de fer els girs corresponents cap a un costat i cap a l’altre, i la incorporació a la 
C35 amb més seguretat. 
 
La Sra. Montes pregunta quan trigarem per fer tot això, 4 o 5 anys ? 
 
El Sr. alcalde explica que, inicialment, es pensava que això només tenia una afectació de 
300 metres de carretera, però la Generalitat ha estudiat el problema i ha decidit que el tram 
ha de ser més llarg per donar més seguretat a l’hora d’incorporar-se a la carretera o 
d’accedir als espais d’ambdós costats de la via. És a dir, hi haurà un bon tros de la C35 
afectat per aquest procés d’accessos. També vàrem demanar, i es dibuixarà, un pas de 
vianants. 
 
La Sra. Montes comenta que també caldria tenir en compte el cost a nivell de vides 
humanes. Es tracta d’un punt crític –diu- i no s’està fent la pressió necessària per 
solucionar-ho.   
 
La Sra. de la Encarnación apunta que, el retard ve donat per una qüestió econòmica, però 
això no vol dir que nosaltres defensem la decisió o l’actuació de la Generalitat en aquest 
sentit. La competència és del govern de la Generalitat de Catalunya i potser el grup de CIU 
té més informació que nosaltres o pot fer més pressió en aquest sentit. En qualsevol cas, 
nosaltres no estem justificant al govern de la Generalitat.  
 
El Sr. alcalde afegeix que, si no s’hagués fet res, no tindríem els projectes que tindrem 
d’aquí a uns quants dies. Nosaltres vàrem insistir i vàrem posar sobre la taula tots els 
accidents que hi havia i els problemes d’accessibilitat existents. Per això, per primera 
vegada, disposarem d’uns projectes que podrem exigir que s’incloguin en els pressupostos 
corresponents.  
 
Precs i preguntes que formula el grup municipal de CIU: 
 
El Sr. Moles comenta que en un darrer ple l’alcalde va comentar que s’havia de reunir 
amb la Direcció General de Carreteres per aquest tema. Entenc –diu- que en aquella 
reunió se’t va traslladar que el projecte estava a punt d’enllestir-se i volem saber si 
vas poder arrancar alguna data de pressupost o es va presentar alguna proposta 
concreta. 
 
El Sr. alcalde respon que la informació que es va rebre és que difícilment en el pressupost 
de 2014 hi hauria una partida per noves inversions. L’important –diu- és que tinguem els 
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projectes abans de l’estiu per poder pressionar i exigir que s’incorporin en el pressupost del 
2015.  
 
El Sr. Moles apunta que ja disposem dels diners, tenim un romanent que es pot utilitzar i 
pregunta si es planteja alguna proposta com la que es va fer per la construcció de l’Escola 
Soler de Vilardell. 
 
El Sr. alcalde aclareix que l’ajuntament no pot fer-se càrrec de tota la despesa que 
correspon a una altra administració. Hem de tenir en compte –diu- que la rotonda de 
l’entrada de Sant Celoni per la porta de Llevant costa més d’un milió d’euros i el 
desdoblament pels accessos costarà uns 700.000 euros. L’Ajuntament no té capacitat per 
assumir aquestes despeses.  
 
Vàrem dir que l’Ajuntament intentaria fer-se càrrec de les despeses de connexió del pas de 
vianants, que en un principi ens van espantar perquè es parlava de molts diners, atès que 
estava previst que la C35 s’anés desdoblant, que les rotondes es fessin a diferent nivell, vist 
el desnivell existent i que també caldria fer murs de contenció. Per tant, parlem d’una 
despesa que pot ser considerable perquè caldrà fer una obra complexa per fer el pas pels 
vianants.  
 
El Sr. Moles diu que només es referia a la rotonda, no a tot el projecte. Pel que fa la rotonda 
–diu- creiem que es pot fer alguna cosa per poder tirar l’obra endavant.  
 
El Sr. alcalde reitera que estem parlant de més d’un milió d’euros. El romanent de Tresoreria 
disponible –diu- no és suficient ni per les inversions previstes, com pot ser l’ampliació de la 
Biblioteca, i un cop s’hagi acabat aquest romanent la situació es complicarà. 
 
La Sra. Costa comenta que en el ple de març el grup de CIU va fer un prec en relació 
amb la pista del Sax Sala, arran d’una reclamació veïnal, i en el ple d’abril en el capítol 
d’inversions s’havia recollit aquesta actuació. Tenim algun calendari previst d’inici 
d’aquesta actuació? 
 
El Sr. alcalde respon que la modificació de crèdit no va ser efectiva fins dilluns passat i de 
totes les inversions previstes es va fer un llistat de prioritats.  
 
La Sra. Costa pregunta quan es podrà fer. Ho volem saber –diu- perquè ja fa tres mesos 
que ho vàrem demanar i atès que es tracta d’una reclamació veïnal volem donar alguna 
informació concreta. 
 
El Sr. alcalde respon que això dependrà del personal tècnic de què es disposi, però es 
traslladarà la informació corresponent al respecte. 
 
Precs i preguntes que formula el grup municipal de la CUP: 
 
El Sr. Masferrer comenta que, fa dies, la CUP va rebre diversos comentaris i queixes 
sobre la Policia Local. Un d’ells –diu- està relacionat amb les xerrades que la Policia 
fa a les escoles, que estan molt bé però creiem que els agents no haurien d’entrar a 
l’escola amb armes. Aquest no és un bon exemple de cara a una educació socials 
dels alumnes. 
 
Hi ha una altra queixa referida a un conflicte existent en un local del municipi, en què 
en lloc d’optar per una mediació entre el propietari del local i els veïns, es va decidir 
demanar la documentació a tothom qui entrava i sortia del referit local. 
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Una altra queixa és per la participació del cap de la Policia Local a la Processó del 
silenci. Òbviament, a títol particular aquesta persona pot anar on vulgui, però si 
participa en un acte amb l’uniforme de Policia, entenem que ho fa representant 
l’ajuntament.  
 
Aquests tres punts ens fan plantejar en la necessitat de fer un pas més en les formes, més 
enllà del full de ruta que s’ha marcat pel servei de la Policia Local. 
 
El Sr. Capote diu que està d’acord amb que no cal portar l’arma per fer les xerrades 
d’educació social a les escoles i ho revisarà perquè no es faci.  
 
Pel que fa la queixa relativa al local –diu- en podem parlar a la propera Comissió de la 
Policia, però tampoc podem vetar les pràctiques policials. Hi va haver una reclamació per 
part d’uns veïns i a partir d’aquí la Policia va actuar, d’acord amb el protocol establert en 
casos de presumptes delictes contra la salut pública. A l’informe de l’inspector hi surten 
totes les dades i s’està actuant en col·laboració amb els Mossos d’Esquadra. Aquí, per 
prudència, no puc donar més explicacions, però segur que l’inspector us podrà donar la 
informació pertinent i en la propera Comissió també en podem parlar.  
 
El Sr. Masferrer reitera que en un lloc concret s’ha produït un conflicte entre un local i els 
veïns del local i en comptes de fer un treball de mediació i mirar quins punts d’acord es 
poden trobar per millorar la convivència, s’opta per demanar la documentació a totes les 
persones que entren i surten del local. Creiem que aquesta no és la millor manera d’actuar.  
 
El Sr. Capote s’ofereix a parlar d’aquest tema amb tots els grups municipals. Conec aquest 
cas –diu- i es va actuar arran de la queixa d’un veí que, fins i tot, va aportar algunes 
fotografies. Jo tinc aquesta informació, però em comprometo a recavar-ne més per parlar-ne 
en la propera Comissió de policia. Aquí hi ha un tema de salut pública i per prudència no es 
poden donar més dades en aquest moment i aquí, però reitero que en podem parlar a la 
propera reunió de la Comissió de la Policia.  
El Sr. alcalde esmenta que, en el resum que s’ha passat a tots els grups sobre l’actuació de 
la Policia Local, es pot constatar que s’ha treballat i s’està treballant molt en temes de 
mediació de tot tipus.  
 
El Sr. Capote comenta que, pel que fa la participació de l’inspector a la Processó, va ser una 
decisió personal, com també ho va ser el fet de fer-ho vestit amb l’uniforme. Ell és fill de 
Banyoles –diu- i sembla ser que allí hi ha molta tradició de participar en aquest tipus d’actes. 
Jo respecto les creences de tothom, sabia que aquesta persona volia participar a la 
Processó, però no sabia que ho faria vestit de gala. Hi podem donar una importància 
relativa, però tampoc podem prohibir a una persona que faci el què cregui convenient en les 
seves hores personals. 
 
El Sr. alcalde afegeix que hi ha temes de tradició i de creences que cal respectar. En altres 
municipis, per exemple, és una tradició la participació de la Corporació i de la Policia en les 
processons. 
 
El Sr. Masferrer diu que, òbviament, defensa que cadascú cregui en allò que vulgui, però el 
que opina la majoria de gent amb qui jo vaig parlar i que es va trobar amb aquesta situació 
és que aquesta persona si va vestida de Policia està representant l’Ajuntament. Ell 
personalment pot anar on vulgui, però la imatge que es va percebre era que l’Ajuntament 
donava suport a una creença concreta quan n’hi ha moltes altres.  
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La Sra. de la Encarnación comenta que també hi ha moltes persones que han manifestat 
que els hi va semblar bé la presència de l’inspector a la Processó. Pel tarannà que he vist 
en les reunions que hem mantingut amb l’inspector –diu- sembla més una voluntat de servei 
que altra cosa. Ell ens va manifestar que considerava que quan hi havia un acte els caps de 
setmana, com per exemple la Processó o el Ball de gitanes, ell hi havia de ser perquè s’hi 
movia gent.  
 
El Sr. Masferrer aclareix que en cap cas es tracta d’un atac personal contra ningú, sinó que 
simplement es vol deixar palès que les persones han entès que hi havia una participació de 
l’Ajuntament en la Processó, no perquè l’inspector hi anés a títol individual. Es tracta –diu- 
de persones amb unes creences religioses determinades que han vist molt bé que 
l’Ajuntament donés suport a aquesta creença religiosa. El fet de que aquesta gent digui que 
està molt bé, em referma en l’afirmació que ningú en representació de l’Ajuntament, que ha 
de vetllar pel respecte a totes les creences per igual, doni la imatge de que l’Ajuntament 
dóna suport a una creença concreta. 
 
La Sra. de la Encarnación conclou dient que es dóna suport a qualsevol activitat cultural que 
es faci a la vila i, evidentment, si s’organitza una processó també, perquè s’han de prendre 
les mesures de seguretat i de mobilitat oportunes, per exemple, com en qualsevol altra 
activitat cultural que hi pugui haver, sigui de la ideologia que sigui. És la nostra obligació de 
servei públic.  
 

*** 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22:50 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 


