ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
DEL DIA 24 DE JULIOL DE 2014

Identificació de la sessió:
Número: 07/2014
Data: 24 de juliol de 2014
Inici: 21.05 hores
Fi: 01.00 hores del dia 25 de juliol de 2014
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni
Caràcter de la sessió: ordinària
Assistents:
President:
Regidors/es:

Joan Castaño Augé
Magalí Miracle Rigalós
Julia de la Encarnación Gómez
Josep M. Bueno Martínez
Maria Isabel Coll Roig
Jaume Tardy Martorell
Josep Capote Martín
Francesc Deulofeu Fontanillas
Laura Costa Olivé
Raül Garcia Ramírez
Dolors Lechuga Garcia
Marià Perapoch Valls
Josep Maria Garcia Sala
Óscar Moles Avariento
Daniel Corpas Cullet
Gerard Masferrer Marfil
Maria Carmen Montes Azcutia

Secretari:
Interventor:

Ramon Oriol Grau
Joan Muntal Tarragó

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

Ordre del dia:
PART DISPOSITIVA
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió plenària de 27.03.2014.
2. Aprovació, si escau, de la xifra del padró municipal d’habitants a data 01.01.2014.
3. Donar compte dels informes de reparaments efectuats per l’interventor accidental en els
mesos de maig i juny de 2014.
4. Aprovació, si escau, de l’acord d’aplanament en els recursos contenciosos administratius
formulats per les operadores de telefonia mòbil, en relació a l’Ordenança fiscal municipal
reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministres d’interès general.
5. Aprovació, si escau, de l’acord per deixar sense efecte el conveni amb el Consell Català de
l’Esport de concessió d’una subvenció per a la construcció d’un pavelló poliesportiu a la
Batllòria.
6. Aprovació inicial, si escau, del projecte d’obres de connexió de les aigües residuals de la
Batllòria a l’estació depuradora de Riells i Viabrea, de la relació de béns i drets afectats i de
l’expedient d’expropiació.
7. Aprovació inicial, si escau, del projecte tècnic de consolidació i condicionament com a espai
visitable d’una finca a l’àmbit de la Força, Plaça dels Estudis 16, de la relació de béns i drets
afectats i de l’expedient d’expropiació.
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8.
9.

Aprovació inicial, si escau, de la quarta modificació de crèdit del pressupost prorrogat per a
2014.
Aprovació inicial, si escau, del pressupost municipal per a l’exercici de 2014.

II.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL
10. Informació de les resolucions dictades per l'Alcaldia i el regidor de Seguretat Ciutadana en
els mesos de maig i juny de 2014.
11. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l'Alcaldia en els
mesos de maig i juny de 2014.
12. 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 veí del municipi per manifestar diverses queixes i peticions, les quals queden
recollides per tal de fer les actuacions que es considerin oportunes.
A continuació pren la paraula un veí de La Batllòria, en representació del Club Esportiu La
Batllòria i diu que, avui ha de ser un dia molt important per La Batllòria ja que amb l’aprovació
del projecte de les noves instal·lacions del Camp de Futbol es podrà dinamitzar i potenciar tot
l’esport a La Batllòria. El club esportiu La Batllòria és l’entitat més antiga del poble, amb més de
80 anys, i es mereix tenir unes instal·lacions dignes, amb consonància amb el temps que vivim.
Per això i per moltes més coses, volem agrair a aquest Consistori que comprengui la necessitat
de portar a terme aquest projecte per tal de seguir potenciant l’esport a La Batllòria, perquè els
nostres jugadors, grans i petits, estiguin amb les mateixes condicions que la resta d’equips de
la comarca a l’hora de competir i gaudir de l’esport. Moltes gràcies a tots i a totes.
Intervé el Sr. Masferrer per agrair la participació dels veïns que vénen a expressar-se en el Ple,
fet que s’hauria de donar més sovint.
Pel que fa el tema dels passos soterrats –diu- des de la CUP hem rebut també queixes sobre
l’estat d’aquests passos i creiem que s’hauria de tenir més cura. Per això demanem que es faci
un esforç extra per tal de tenir-los en condicions òptimes.
Després d’aquestes intervencions es procedeix a tractar els punts continguts a l’ordre del dia
de la sessió.

1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE 27.03.2014.
El Sr. alcalde pregunta als membres de la corporació si han de formular alguna observació a l’acta
de la sessió plenària del dia 27.03.2014, l’esborrany de la qual s'ha distribuït per correu electrònic a
tots els regidors. En no formular-se cap objecció, per unanimitat dels 17 regidors presents,
s'acorda l’aprovació de la referida acta.

2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA XIFRA DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS A DATA
01.01.2014.
L’article 17 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, modificada
per la Llei 4/1996, de 10 de gener, determina que la formació, el manteniment, la revisió i la
custòdia dels padrons d’habitants corresponen als Ajuntaments dels respectius municipis.
L’article 81 del Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de
població i demarcació territorial de les entitats locals, modificat pel Reial Decret 2612/1996, de
20 de desembre, estableix que els Ajuntaments aprovaran la revisió del seu padró municipal,
formalitzant les actuacions portades a terme durant cada exercici anual.
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El mateix article determina que els resultats numèrics de la revisió anual del padró municipal
d’habitants seran tramesos a l’Institut Nacional d’Estadística.
D’acord amb l’informe emès per l’Oficina d’Atenció Ciutadana, responsable de la gestió del
padró municipal d’habitants, la xifra resultant de la gestió del padró d’habitants de Sant Celoni,
referida a 1 de gener de 2014, és de 17.251 habitants.
Per tot això, a proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la Comissió informativa de Serveis
Comunitaris, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
Únic.- Aprovar la xifra del padró municipal d'habitants de Sant Celoni referida a 1 de gener de
2014, la qual ascendeix a la quantitat de 17.251 habitants.

3. DONAR COMPTE DELS INFORMES DE REPARAMENTS EFECTUATS PER
L’INTERVENTOR ACCIDENTAL EN ELS MESOS DE MAIG I JUNY DE 2014.
El Sr. alcalde explica que un dels reparaments fa referència al contracte de recollida de residus,
que està fora de termini, però properament –diu- es disposarà del Plec de clàusules per iniciar
la nova contractació i l’altre està referit a la contractació d’un funcionari interí per l’àrea de
Territori per cobrir l’excedència de la funcionària titular d’una plaça de tècnic superior. També hi
ha una discrepància pel que fa els plans d’ocupació de la Diputació de Barcelona, que
nosaltres hem considerat convenient tirar endavant, perquè significa donar feina a diverses
persones del municipi en situació d’atur i un complement de productivitat que havia quedat
pendent de liquidació relatiu a les tasques de categoria superior que ha fet una treballadora
amb contracte de caràcter no fix.
Intervé el Sr. Deulofeu per comentar que fa més d’un any que s’està prestant el servei de
recollida d’escombraries amb un contracte ja finalitzat i ens preocupa –diu- que a aquesta
alçada encara no s’hagi fet l’aprovació del nou Plec de clàusules. En principi, se’ns havia dit
que en aquest Ple es portaria a aprovació el nou plec per licitar el contracte, però posteriorment
es va dir que això ja s’havia aprovat per Junta de Govern Local perquè la quantitat econòmica
del contracte no requeria l’aprovació per Ple.
Ens preocupa, per tant, una demora tan important en la presa de decisions, després de tres
anys de debat estèril sobre quin tipus model de recollida calia implantar a Sant Celoni. Ara,
ens trobem a les acaballes de la legislatura amb el contracte del servei encara per licitar i amb
la preocupació de que això ni s’acabi fent, ni s’acabi implementant durant aquesta legislatura.
Esperem que l’equip de govern assumeixi la responsabilitat que li pertoca, que agilitzi i que
implanti la proposta que ha fet, i que no deixi per més endavant la responsabilitat que li
correspon.
Seguidament, la Sra. Montes pregunta, pel que fa la contractació d’un funcionari interí, a què es
refereix quan es diu que aquest no s’adequa al protocol intern de l’Ajuntament de Sant Celoni
de data 2 de febrer de 2012.
El Sr. alcalde diu que, pel que fa el servei de recollida d’escombraries, lamentem el temps que
ha transcorregut, però també és cert que hem fet les gestions oportunes per tal de conèixer els
diversos models possibles; es van visitar alguns ajuntaments per valorar la possibilitat
d’implantar el servei “porta a porta” i arribar a un consens polític en aquest sentit. També s’ha
de dir que estem en fase de canvi pel que fa tot el tema de recollida d’escombraries i de
recollida selectiva; a la comarca s’està experimentant amb nous models i ara es vol aplicar el
model d’àrees complertes, però durant un termini de curta durada, de màxim 2 anys, perquè en
la propera legislatura l’equip de govern pugui fer els canvis que es consideren oportuns.
El plec tècnic ja està tancat i s’està acabant de redactar el plec administratiu. També s’ha de dir
que aquest nou model s’ha debatut amb força gent, amb entitats i veïns, per decidir on calia
instal·lar els contenidors, etc. Per tant, s’ha fet una bona feina tècnica i esperem que serveixi
per fer un salt qualitatiu i quantitatiu pel que fa la recollida de residus i el reciclatge.
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El Sr. Masferrer apunta que el model no és nou, sinó que s’ha modificat l’existent. Hi ha altres
models molt més efectius que no s’han volgut implantar.
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. >>
Per aquest motiu, a proposta de la regidora d’Economia i previ dictamen de la Comissió
informativa de Serveis Comunitaris, el Ple municipal PREN CONEIXEMENT de l’informe emès
per l’interventor accidental en data 11.07.2014 relatiu als informes de reparaments emesos
durant els mesos de maig i juny de 2014, essent les resolucions adoptades per l’Alcaldia
contràries als reparaments efectuats.

4. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD D’APLANAMENT EN ELS RECURSOS
CONTENCIOSOS ADMINISTRATIUS FORMULATS PER LES OPERADORES DE
TELEFONIA MÒBIL, EN RELACIÓ A L’ORDENANÇA FISCAL MUNICIPAL REGULADORA
DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR
D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRES D’INTERÈS GENERAL.
El Sr. secretari explica que, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha resolt unes qüestions
prejudicials plantejades i s’han anul·lat diverses ordenances per aprofitaments especials
d’aquelles empreses de telefonia que no són titulars de les xarxes. Això fa que, en cascada, es
vagin desestimant els recursos, en aquest cas les defenses dels ajuntaments, i vagin donant la
raó als demandants. Per tant, no té sentit continuar amb un procediment que saps que et
tombaran i, de fet, ja hi ha una resolució dient que això no prosperarà.
El Sr. alcalde afegeix que estem parlant d’una taxa de l’Ajuntament de Sant Celoni que no es
rebrà i que haurem de donar de baixa. De fet –diu- en els darrers anys ja no s’ha inclòs en el
Pressupost.
El Sr. Corpas pregunta quin import suposaven aquests ingressos ?
El Sr. interventor respon que, tenint en compte les quantitats que estaven liquidades, estem
parlant d’uns 7.000 euros, però ja fa uns quants anys que no es liquida. El Tribunal Suprem
havia donat la raó a les empreses subministradores i la Diputació de Barcelona ja no liquidava
a l’espera que resolgués El Tribunal Superior de Luxemburg. S’ha donat de baixa en el mes de
juny i aproximadament hi havia liquidats 230.000 euros.
El Sr. Corpas pregunta si hi ha la possibilitat de que es demani amb caràcter retroactiu d’anys
anteriors?
El Sr. interventor diu que les empreses que han pagat ja ho han fet, però a d’altres com
Movistar i Vodafone, que són els principals operadors que havien recorregut i apel·lat, i que no
han pagat, se’ls tornarà l’aval i les despeses de l’aval. De fet, només ens aplanem en un recurs.
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El Sr. alcalde afegeix que no queda cap altre remei que fer-ho.
Després d’aquestes intervencions i atès que,
L’Ajuntament de Sant Celoni va aprovar l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per
aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de
subministres d’interès general per a l’exercici de 2009, seguint el model proposat per la
Diputació de Barcelona.
Igualment l’Ajuntament ha delegat les funcions de gestió, inspecció i recaptació de dita taxa en
la Diputació de Barcelona, a través de l’Organisme de Gestió Tributària.
Per part de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en ús de les
facultats delegades pels ajuntaments de la província, s'han vingut practicant liquidacions en
concepte de taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses
explotadores de serveis de subministres d'interès general, corresponents a les diverses
operadores de telefonia mòbil, conforme a l'Ordenança fiscal aprovada pels dits ajuntaments.
Contra les liquidacions practicades pel dit Organisme, les operadores de telefonia mòbil van
interposar recursos contenciosos administratius davant dels Jutjats Contenciosos
Administratius de Barcelona, i contra les sentències dictades per aquests jutjats s'han formulat,
en el seu cas, els corresponents recursos d'apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.
En el marc dels esmentats recursos contenciosos administratius, el Jutjat del Contenciós
Administratiu número 17 de Barcelona ha formulat qüestió prejudicial davant el Tribunal de
Justícia de la Unió Europea, que ha estat resolta mitjançant Interlocutòria de 30.01.2014 en els
següents termes:
"En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara:
El Derecho de la Unión debe interpretarse, a la vista de la sentencia de 12 de julio de
2012, Vodafone España y France Telecom España (C-55/11, C-57/11 y C-58/11), en el
sentido de que se opone a la aplicación de una tasa, impuesta como contrapartida por la
utilización y la explotación de los recursos instalados en una propiedad pública o privada,
o por encima o por debajo de la misma, en el sentido del artículo 13 de la Directiva
2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la
autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva
autorización), a los operadores que prestan servicios de comunicaciones electrónicas sin
ser propietarios de dichos recursos."
Per la seva part, la sentència de 12.07.2012, a la que fa referència la Interlocutòria transcrita
resolia les qüestions prejudicials (C-55/11, C-57/11 i C-58/11) formulades pel Tribunal Suprem,
en els següents termes:
"En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala cuarta) declara:
1) El artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7
de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones
electrónicas (Directiva autorización) debe interpretarse en el sentido de que se opone a
la aplicación de un canon por derechos de instalación de recursos en una propiedad
pública o privada, o por encima o por debajo de la misma, a los operadores que, sin ser
propietarios de dichos recursos, los utilizan para prestar servicios de telefonía móvil.
2) El artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE tiene efecto directo, de suerte que confiere a
los particulares el derecho a invocarlo directamente ante los órganos jurisdiccionales
nacionales para oponerse a la aplicación de una resolución de los poderes públicos
incompatible con dicho artículo."
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L'esmentada resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de data 30.01.2014 ha
confirmat la improcedència de l'exacció de la taxa per aprofitament especial del domini públic
local a aquelles operadores de telefonia mòbil que no siguin propietàries de les xarxes
utilitzades per a la prestació dels serveis de comunicació.
En aplicació de la doctrina continguda a la referida sentència del Tribunal de Justícia de la Unió
Europea de 12.07.2012, així com a la vista de les conclusions presentades per l'Advocada
General en les qüestions prejudicials resoltes en dita sentència, el Tribunal Suprem ha dictat un
gran número de sentències en les quals declara la nul·litat dels preceptes de l'Ordenança fiscal
reguladora de la taxa en allò que fa referència a la regulació del fet imposable i condició de
subjecte passiu d'aquelles operadores que no siguin propietàries de les xarxes a través de les
quals s'efectuïn els subministraments, així com al mètode de quantificació de la taxa previst a la
pròpia ordenança, declarant també la nul·litat de l'article de l'ordenança referent a la
quantificació.
Concretament, en relació a l'Ordenança fiscal corresponent a aquest Ajuntament referida a
l'exercici de 2008, en data 15.03.2013 el Tribunal Suprem dictà la sentència, la part resolutiva
de la qual diu textualment:
"PRIMERO.- Que debemos estimar y estimamos el recurso de casación interpuesto por
la representación procesal de "Telefónica Móviles España, SA" contra la Sentencia
dictada, con fecha 8 de octubre de 2009, por la Sala de lo Contencioso-administrativo
(Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el recurso número
337/2008, que se casa y anula.
SEGUNDO.- Que debemos estimar en parte el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por "Telefónica Móviles España, SA", contra la Ordenanza fiscal reguladora
de la tasa por aprovechamiento especial del dominio público local, a favor de empresas
explotadoras de servicios de suministros de interés general, del Ayuntamiento de Sant
Celoni, declarando, en relación con la prestación de servicios de telefonía móvil, la
nulidad del último inciso ("con independencia de quien sea el titular de la red") del
apartado 2 del artículo 2; del apartado 2 del artículo 3, en cuanto atribuye la condición de
sujeto pasivo de la tasa regulada a las empresas o entidades que no sean titulares de las
redes a través de las cuales se efectúen los suministros, aunque sean titulares de
derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas; y del artículo 5.
TERCERO.- No hacemos expresa condena sobre las costas de este recurso de casación
ni sobre las devengadas en la instancia.”
En conseqüència, i atès que aquesta Administració assumeix la decisió adoptada pels
Tribunals sentenciadors, resulta procedent aplanar-se al recurs contenciós administratiu
181/2009J que es segueix davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del
Contenciós Administratiu, Secció Primera, en els estrictes termes continguts a la decisió del
Tribunal Suprem expressada a la sentència abans transcrita, amb la finalitat d'acatar els criteris
jurídics fixats per l'Alt Tribunal i evitar litigis innecessaris.
Pel qual motiu, a proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la Comissió informativa de Serveis
Comunitaris, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Aplanar-se en el recurs contenciós que s’especifica seguidament, interposat per una
operadora de telefonia mòbil contra l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament
especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministres
d’interès general, aprovada per aquest Ajuntament per als exercicis que així mateix
s’especifiquen, i que es troben en tramitació davant el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en els estrictes termes continguts a la decisió del Tribunal Suprem expressada a la
sentència transcrita a la part expositiva d’aquest acord:
Nº RECURS

RECURRENT

EXERCICI
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Nº RECURS

RECURRENT

EXERCICI

181/2009 J

Telefónica Móviles España, SA

2009

2. Comunicar aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en els procediments
de referència, i a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

5. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD PER DEIXAR SENSE EFECTE EL CONVENI AMB
EL CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ PER A LA
CONSTRUCCIÓ D’UN PAVELLÓ POLIESPORTIU A LA BATLLÒRIA.
El Sr. alcalde explica que, quan es va demanar poder ampliar l’Escola Montnegre, cap a l’any
2005, juntament amb la Secretaria General de l’Esport i el departament d’Educació es va
decidir no fer el gimnàs de l’escola, perquè estava prevista la construcció d’un pavelló que
compliria amb diverses funcions, entre elles la de gimnàs de l’escola. Ha anat passant el temps
i en l’anterior legislatura es va reprendre el compromís de fer el pavelló i en el ple de 31 de
maig de 2012 es va acordar aprovar el conveni corresponent. El conveni es va signar per part
de l’Ajuntament, però la Secretaria General de l’Esport ens el va retornar sense signar al·legant
manca de disponibilitat econòmica.
L’import total de la subvenció era d’1.300.000 euros, sumats els interessos. El departament
d’Educació no hi feia cap aportació econòmica i l’Ajuntament havia de posar tots els diners que
serien retornats per la Secretaria de l’Esport fins l’any 2027. Òbviament això seria molt
complicat o impossible de tirar endavant. Per tant, es tracta de deixar sense efecte el conveni.
El Sr. Deulofeu manifesta l’acord del grup de CIU. Aquest projecte –diu- va venir de la mà i a
proposta de la Secretaria d’Esports de la Generalitat de Catalunya, probablement en una època
en què la Generalitat creia que tot es podia fer i anava generant deute. Ara, però, ens trobem
amb una manca de recursos que fan que els projectes que en el seu moment van crear una
determinada il·lusió en alguns municipis, com és el cas de La Batllòria, ara no siguin factibles.
A continuació, el Sr. Corpas diu que la CUP vota en contra de deixar sense efecte aquest
conveni, més que res perquè és un projecte ambiciós però molt necessari per La Batllòria, un
projecte que lligava diverses àrees, la cultural, l’esportiva i l’educativa, i entenem que deixar
sense efecte aquest conveni és renunciar gairebé al 100% de la possibilitat de que els vilatans
de La Batllòria algun dia puguin gaudir d’aquest projecte.
El Sr. alcalde diu que, de tota manera, el projecte del Pavelló està fet i si en algun moment les
circumstàncies ho fan factible es podria tirar endavant.
Tot seguit, la Sra. Montes manifesta el vot positiu d’ICV entenent que es tracta d’un tema tècnic
i es requereix poder tancar l’expedient, però no vol dir que es deixi el tema del pavelló sense
efecte.
El Sr. Corpas apunta que es tracta d’un tràmit tècnic, però també és una opció política canviar
les prioritats en inversions de l’equip de govern.
El Sr. Deulofeu explica que, tècnicament, no hi ha un conveni signat, sinó un document signat
unilateralment per l’Ajuntament perquè l’altra part implicada en el projecte, el Consell Català de
l’Esport, no l’ha signat. A nosaltres –diu- ens sap greu que aquest projecte no tiri endavant i a la
passada legislatura ja ens vàrem trobar amb el fet que dels diversos ajuntaments que tenien
un acord per tirar endavant un pavelló que havia de donar servei al municipi, La Batllòria
n’havia quedat exclòs. Per això, vàrem haver de treballar amb les àrees d’Educació i d’Esports
de la Generalitat de Catalunya per tal de que es tornés a incorporar el municipi de La Batllòria
en aquest projecte.
Ens sap greu que això no tiri endavant, però hem de tocar de peus a terra i entendre que un
projecte com aquest en aquests moments no és possible.
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Pren la paraula el Sr. Bueno per dir que el seu vot és favorable, tot i que comparteix la opinió
del Sr. Corpas en el sentit de que és una pena de que això no pugui tirar endavant, perquè les
administracions no s’han arremangat prou.
El Sr. alcalde diu que es va aconseguir una nova escola, però certament anem una mica
coixos. Tenim el projecte i un conveni aprovat per ple que no s’ha signat per part del Consell
català de l’Esport, i ara l’hem de deixar en stand by, fet que no impossibilita que es pugui tirar
endavant en un futur proper, que esperem que sigui així.
Intervé el Sr. Corpas per matrisar que el projecte puja uns dos milions d’euros i en 4 mesos
aprovarem dues modificacions de crèdit d’entre 6 i 7 milions d’euros. Per tant, els diners hi són i
és una decisió política prioritzar en què es destinen els diners.
El Sr. alcalde comenta que el tema d’aigües residuals de La Batllòria, per exemple, és un tema
indiscutiblement urgent i necessari. En aquest cas, la Diputació havia de pagar 500.000 euros i
l’Ajuntament 300.000 euros que esperàvem recuperar del PUOSC, però finalment se’ns ha
anunciat que no hi haurà PUSOC i, per tant, aquests diners els haurà d’assumir l’Ajuntament.
Considerem, però, que és necessari i urgent invertir aquests 800.000 euros en el sanejament
de La Batllòria.
Després d’aquestes intervencions i vist que,
L’ampliació del CEIP Montnegre de la Batllòria no va contemplar la construcció de l’habitual
gimnàs de centre, arran de la possibilitat plantejada a l’Ajuntament l’any 2005 per part de la
Secretaria General de l’Esport i del Departament d’Educació de Generalitat de Catalunya de
construir un pavelló poliesportiu (tipus PAV2, segons nomenclatura del Pla d’Instal·lacions
Esportives de Catalunya).
Aquesta modalitat resultava d’interès per municipi pel fet que permetria, mitjançant el triple
cofinançament amb aportació econòmica del Departament d’Educació i del Consell Català de
l’Esport de la Generalitat de Catalunya, així com del propi Ajuntament, bastir un equipament
d’ampli ús social que, sense aquest suport, resultaria difícilment assumible.
El 05.07.2010 l’Ajuntament de Sant Celoni va sol·licitar al Consell Català de l’Esport una
subvenció per a l’actuació de construcció d’un pavelló poliesportiu al CEIP de la Batllòria.
Atesa la correcció de tota la documentació lliurada, el Consell Català de l’Esport va adreçar a
l’Ajuntament de Sant Celoni amb data 26.04.2012 (registre d’Ajuntament 2012/4547 de
14.05.2012) la minuta del conveni de col·laboració per a l’atorgament i regulació de la
subvenció per a l’actuació de construcció d’un pavelló poliesportiu a l’Escola Montnegre de la
Batllòria (expedient del CCE número 82.011/00), amb indicació de la necessitat d’adoptar el
corresponent acord municipal d’aprovació i de signatura.
El conveni preveia l’atorgament d’una subvenció del Consell Català de l’Esport, xifrada en
1.300.000 €, corresponent a l’import principal del préstec que l’Institut Català de Finances
concediria a l’Ajuntament de Sant Celoni, així com la quantitat addicional de 1.019.790,52 €,
corresponent a l’estimació dels interessos del principal i altres despeses derivades del préstec
esmentat, que serien sostingudes pel Consell Català de l’Esport i pel Departament
d’Ensenyament, segons detall expressat en el document. També indicava, les condicions de
desenvolupament del projecte, així com el calendari, que fixava en el 31.12.2013 la data de
finalització de l’obra subvencionada i els criteris i procediments per a la justificació de l’execució
i despeses de l’actuació.
El Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni en sessió de 31.05.2012 va adoptar, entre d’altres,
l’acord següent:
1. Aprovar el conveni de concessió de subvenció entre el Consell Català de l’Esport i
l’Ajuntament de Sant Celoni, per al finançament de la construcció d’un pavelló
poliesportiu a l’escola Montnegre de la Batllòria.
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2. Facultar l’alcalde per a la signatura de l’esmentat conveni.
3. Traslladar al Consell Català de l’Esport els dos acords precedents.
L’11.06.2012 l’Ajuntament de Sant Celoni va trametre el conveni al Consell Català de l’Esport
per tal de formalitzar la seva signatura.
En escrit de 17.07.2013 (amb registre d’entrada de 22.07.2013) el Consell Català de l’Esport va
comunicar a l’Ajuntament de Sant Celoni la impossibilitat de formalitzar la concessió de la
subvenció associada al conveni, malgrat que la Intervenció Delegada va fiscalitzar l’expedient,
atès que, alhora, en va condicionar la signatura definitiva a la signatura prèvia d’un conveni
específic entre el Departament d’Ensenyament i el Consell Català de l’Esport, que no s’ha
materialitzat. En la mateixa tramesa el Consell Català de l’Esport va retornar sense signar els
dos exemplars de conveni i es referia a la notificació formal en data 07.12.2012 al Consell
Català de l’Esport per part de l’Institut Català de Finances, de la cancel·lació de la línia de
préstecs d’equipaments esportius, que portava al Consell Català de l’Esport a cercar altres
opcions que permetin a les entitats finançar l’actuació subvencionada. Reblà la tramesa
indicant que les dificultats de finançament i de tresoreria que actualment afecten la Generalitat
de Catalunya feien que la decisió de la concessió de la subvenció de referència quedés
ajornada a l’any 2015 i que, en aquest sentit, el Govern de la Generalitat de Catalunya va
acordar el 18.06.2013 la modificació de l’expedient de plurianualitat que manté les actuacions a
partir de l’anualitat de 2015 fins a la de 2027.
Tal com s’ha indicat, cal considerar que en el cas que no s’atorgués la referida subvenció
correspondrà al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya garantir el gimnàs
de l’escola Montnegre de la Batllòria.
En aquest marc i atès que el Consell Català de l’Esport no ha formalitzat el conveni, vista
l’al·legada impossibilitat actual de formalitzar-lo i tenint en compte que els termes d’aquest ja no
son susceptibles de ser complerts, és evident que el conveni no pot tenir efecte, per la qual
cosa correspon acordar formalment aquesta circumstància.
Vistos els anteriors antecedents i els informes emesos per les direccions de les Àrees de
Serveis a les Persones i de Cultura i Educació, i per l’interventor accidental de l’Ajuntament.
A proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per
15 vots a favor de les senyores Miracle, De la Encarnación, Coll, Costa, Lechuga i Montes i
dels senyors Castaño, Bueno, Tardy, Capote, Deulofeu, Garcia Ramírez, Perapoch, Garcia
Sala i Moles, i 2 vots en contra dels senyors Corpas i Masferrer, el Ple municipal ACORDA:
1. Deixar sense efecte l’acord del Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni de 31.05.2012
d’aprovació del conveni de concessió d’una subvenció entre el Consell Català de l’Esport i
l’Ajuntament de Sant Celoni, per al finançament de la construcció d’un pavelló poliesportiu a
l’escola Montnegre de la Batllòria.
2. Notificar aquesta resolució al Consell Català de l’Esport amb indicació dels recursos a què hi
hagi lloc.

6. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PROJECTE D’OBRES DE CONNEXIÓ DE LES
AIGÜES RESIDUALS DE LA BATLLÒRIA A L’ESTACIÓ DEPURADORA DE RIELLS I
VIABREA, DE LA RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS I DE L’EXPEDIENT
D’EXPROPIACIÓ.
El Sr. alcalde diu que tenim una assignatura pendent pel que fa la connexió de les aigües
residuals de La Batllòria, que és necessària i urgent. El PSARU de l’any 2002 ja contemplava la
connexió amb la depuradora de Riells i Viabrea, però s’ha anat posposant el tema sobretot per
problemes econòmics de la Generalitat de Catalunya. Finalment ha estat l’ajuntament qui ha
tirat pel dret i ha assumit aquesta inversió. Avui, per tant, portem a aprovació el projecte
executiu i paral·lelament a aquesta aprovació hi ha les expropiacions que caldrà fer.
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Es tracta d’un projecte molt complert, fruit de l’acord al què hem arribat amb l’ajuntament de
Riells i Viabrea.
En aquest sentit, cal esmentar i posar en valor la tasca feta per la Coordinadora per la
Salvaguarda del Montseny.
El Sr. Deulofeu manifesta el vot favorable del grup de CIU i apunta que, aquest tema ha estat
motiu de debat, n’hem parlat en reunions de Territori i en el Ple, quan es va portar la darrera
modificació de crèdit amb un seguit d’inversions, entre les quals hi havia aquesta.
La Sra. Montes també manifesta el vot favorable d’ICV.
Després d’aquestes intervencions i atès que,
El sanejament de les aigües residuals del nucli de la Batllòria està inclòs en el Programa de
Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes de Catalunya (PSARU) a executar per la Generalitat
de Catalunya.
Des del primer PSARU s’ha proposat la connexió mitjançant bombament a l’estació depuradora
més propera i en la darrera actualització del PSARU de 2010 l’actuació Id. 14004, Part urbana
domèstica del nou sistema de sanejament de Riells i Viabrea Oest, es manté a l’Annex 1B, dins
del segon escenari (2009-2014).
Tot i que el deure de planificació, d’execució i de finançament correspon a l’Agència Catalana
de l’Aigua (ACA) i atenent que el sanejament de les aigües residuals també és competència
municipal, davant la sol·licitud formal a l’ACA per a què executés aquesta infraestructura, amb
data 16.08.2011 el seu director va respondre a l’Ajuntament de Sant Celoni que aquest
organisme no disposava de recursos econòmics suficients a curt termini per executar les obres
de connexió de les aigües residuals del nucli de la Batllòria.
L’Ajuntament de Sant Celoni va encarregar un estudi d’alternatives per a la connexió de les
aigües residuals de la Batllòria, redactat per EGI, Enginyeria i Gestió d’Infraestructures, SL
contemplant un total de set alternatives, escollint-se l’opció ja establerta en el PSARU de
bombament directe a l’EDAR de Riells i Viabrea.
El director de l’Àrea de Sanejament d’Aigües Residuals de l’ACA en escrit de 26.03.2012
indicava la necessitat d’establir un conveni amb el municipi de Riells i Viabrea.
El 24.04.2014 es signava aquest conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Sant Celoni
i de Riells i Viabrea, garantint, entre d’altres, el pas de la infraestructura pel municipi de Riells i
Viabrea.
Es disposa del projecte executiu de connexió de les aigües residuals de la Batllòria i de part de
Riells i Viabrea a l’EDAR de Riells i Viabrea, redactat per DBA Estudis i Projectes i lliurat el
13.02.2014, i el 29.04.2014 pel que fa a l’annex d’expropiacions, amb un import de
865.029,39€.
Amb data 19.05.2014 l’alcalde de Sant Celoni tramet el projecte al director de l’Agència
Catalana de l’Aigua i sol·licita que porti a terme els tràmits necessaris per a la seva execució,
com a ens legitimat pels instruments de planificació de sanejament de la Generalitat de
Catalunya. De forma subsidiària es demana també que s’estableixi el conveni de finançament
avançat de l’actuació planificada tal i com ofereix el PSARU i s’informi i s’atorguin les
autoritzacions procedents per a l’execució del projecte com a administració hidràulica
competent.
Per escrit conjunt dels alcaldes de Sant Celoni i de Riells i Viabrea de 05.06.2014 al conseller
de Territori i Sostenibilitat es tramet el document de Pla especial urbanístic autònom
d’infraestructura de connexió EDAR la Batllòria i Riells i Viabrea a l’EDAR de Riells i Viabrea,
per a la seva aprovació.
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L’objecte del projecte és la definició tècnica per a la execució d’una nova estació de
bombament d’aigües residuals a la Batllòria, i la seva connexió mitjançant canonades
d’impulsió de les aigües residuals de la Batllòria i de Riells i Viabrea a l’estació depuradora
d’aigües residuals de Riells i Viabrea.
Per tal de transportar les aigües entre l’EBAR de la Batlloria i l’EDAR de Riells i Viabrea es
disposen diferents canonades d’impulsió en paral·lel, que travessen bàsicament camins
integrats en sòls d’ambdós municipis, amb diverses classificacions.
L’estació de bombament projectada és una estructura de formigó soterrada, amb una ocupació
en planta de 46,26 m2, una longitud de 12,85 ml, 3,60 ml d’amplada i una profunditat de 3,80
ml.
Les canonades de polietilè PE100 de 110 mm de diàmetre nominal i 90 mm de diàmetre interior
i pressió de treball PN16 suposen un traçat amb una longitud total de 2913 m.
L’àmbit del projecte ve determinat per la superfície ocupada per les instal·lacions de la nova
EBAR de la Batllòria i la nova xarxa de sanejament configurada per les corresponents
canonades d’impulsió fins l’EDAR de Riells i Viabrea, entenent com a tal la superfície de
17.710,09 m2sl que s’afecta pel traçat de la xarxa com a zona de servitud de pas permanent de
la xarxa i les ocupacions temporals.
L’arquitecte municipal ha emès informe on indica, envers el planejament, la compatibilitat pel
que fa als usos amb la nova reserva de sistema local, tot i les diferents classificacions i
qualificacions de sòls que travessa, atès que la infraestructura coincideix amb futures reserves
per a sistemes dels diferents àmbits.
Aquesta infraestructura de sanejament de connexió del bombament d’aigües residuals de la
Batllòria i de Riells i Viabrea a l’EDAR de Riells és una infraestructura d’interès supramunicipal,
situada entre municipis corresponents a dues demarcacions diferents, Barcelona i Girona, i
amb un traçat que discorre per sòl de diverses classificacions i qualificacions, fent preceptiva la
formulació i tramitació d’un Pla especial autònom.
L’Ajuntament de Sant Celoni ha redactat el Pla especial urbanístic autònom (PEUA), amb
l’objectiu d’establir la reserva de sòl per implantar la infraestructura prevista i en escrit de
05.06.2014 signat pels alcaldes de Sant Celoni i de Riells i Viabrea es va trametre el PEUA al
conseller de Territori i Sostenibilitat, com a òrgan competent per a la seva aprovació.
D’acord amb allò establert a l’article 67 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya
(TRLUC) l’aprovació del Pla especial habilita l’administració competent per executar les obres i
les instal·lacions corresponents, sens perjudici de l’exigibilitat de les llicències i autoritzacions
administratives que siguin preceptives i sens perjudici del que estableix la legislació sectorial.
En aquest sentit doncs, l’executivitat del projecte constructiu resta vinculada a l’aprovació
definitiva del Pla especial que es tramita simultàniament per tal de crear la reserva de sòl
necessària per a la implantació de la nova infraestructura.
La tècnica de l’Àrea de Territori ha emès informe favorable a l’aprovació inicial del projecte de
connexió de les aigües residuals del nucli de la Batllòria a l’EDAR de Riells i Viabrea, signat per
l’enginyer de camins canals i ports David Blàzquez Aguirre, amb un preu d’execució de
contracte de 865.029,39 €, indicant que cal tenir en compte la necessitat de la tramitació
simultània d’un Pla especial urbanístic que estableixi la reserva de sòl de sistemes
corresponent a la nova infraestructura, a més de trametre el projecte als organismes
competents per a que emetin el seu informe preceptiu i, si s’escau, incorporar les esmenes que
proposin.
De conformitat amb l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), el projecte ha de
ser aprovat inicialment i sotmès a informació pública per un mínim de trenta dies, durant els
quals podrà examinar-se i s’hi podran formular al·legacions.
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El projecte incorpora la relació de béns i drets afectats segons l’article 31 del ROAS i l’article
235.1d) 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 (LMRLC).
Segons els articles 40.1 del ROAS i 235.3 de la LMRLC l’aprovació del projecte d’obres porta
implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels terrenys que hi són
compresos, a l’efecte d’expropiació forçosa.
L’aprovació inicial s’ha de sotmetre a informació pública per un període de trenta dies
mitjançant anunci al Butlletí oficial de la província i en el tauler d’edictes de la corporació, als
efectes que es pugui formular reclamacions i al·legacions. També caldrà notificació individual
dels acords que s’adoptin a les persones directament afectades que apareixen identificades a
la relació detallada de béns i drets a expropiar.
L’article 52 de la Llei d’expropiació forçosa (LEF) preveu que pugui declarar-se urgent
l’ocupació de béns afectats per l’expropiació a que doni lloc la realització d’una obra o finalitat
determinada i en el cas de Catalunya la competència per acordar aquesta declaració correspon
a la Generalitat de Catalunya, tramitant-se davant la Direcció General d’Administració Local del
Departament de Governació i Relacions Institucionals.
Segons la Memòria justificativa que motiva la declaració d’urgent ocupació de les finques
privades per on transcorre la infraestructura de bombament de les aigües residuals de la
Batllòria i Riells i Viabrea a l’EDAR de Riells es justifica i fonamenta la urgència en base a que
l’execució del projecte constructiu permetrà connectar finalment les aigües residuals urbanes
previstes en el PSARU de la Generalitat de Catalunya a una EDAR, resolent el sanejament de
les aigües residuals urbanes d’aquest nucli històric.
Segons l’article 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, l’aprovació de projectes d’obres ordinàries, quan la seva
execució comporti expropiació forçosa, correspon al Ple de la corporació.
L’article 15 de la Llei d’expropiació forçosa disposa que, declarada la utilitat pública o l’interès
social, l’Administració resoldrà sobre la necessitat concreta d’ocupar els béns o adquirir els
drets que siguin estrictament indispensables per a la finalitat de l’expropiació. En els termes de
l’article 18 de la Llei d’expropiació forçosa la relació de béns i drets de necessària ocupació
s’haurà de sotmetre a informació pública durant el termini de quinze dies, publicant-se edicte al
Butlletí oficial de la província, en un dels diaris de major circulació de la província i fixant edicte
al taulell d’anuncis municipal, amb la finalitat que es puguin aportar escrits per tal de rectificar
possibles errades, o efectuar oposició per raons de fons o de forma en relació a la necessitat
d’ocupació.
L’article 21 de la Llei d’expropiació forçosa determina que l’acord de necessitat d’ocupació
inicia l’expedient d’expropiació forçosa i haurà de ser publicat en els mateixos termes previstos
a l’article 18 citat i haurà de ser notificat individualment als interessats en la part que quedin
afectats.
Vistos l’article 15 i concordants de la Llei d’expropiació forçosa, l’article 15 i següents del Decret
de 26 d’abril de 1957 pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’expropiació forçosa, l’article 38
de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català i la seva disposició addicional
primera i la disposició addicional segona de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric
espanyol. Vist el que disposen els articles 235.1.d) i 235.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Vistos els informes obrants a l’expedient.
A proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris,
per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
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1. Aprovar inicialment el projecte de connexió de les aigües residuals de la Batllòria i de Riells i
Viabrea a l’EDAR de Riells i Viabrea amb un pressupost total de 865.029,39 €, IVA inclòs, i en
unitat d’acte i pel que fa a la infraestructura del nucli de la Batllòria té un cost de 809.351,68 €; i
que incorpora la relació detallada de béns i drets que s’ocupen per a la seva execució,
sol·licitant els informes sectorials i territorials pertinents, en el benentès que si no hi ha
al·legacions i un cop obtinguts els informes, s’entendran aprovats de forma definitiva restant
supeditada la seva executivitat a l’aprovació definitiva del Pla especial urbanístic autònom que
es tramita simultàniament.
2. Declarar la utilitat pública de l’execució del projecte d’obra municipal ordinària abans indicat, així
com la necessitat d’ocupació dels béns i drets que apareixen identificats en la relació detallada a
què fa referència l’apartat anterior a efectes d’expropiació i ocupació.
3. Iniciar l’expedient d’expropiació forçosa, pel procediment d’urgència i per causa d’interès social,
per a les finques privades per les que transcorre la infraestructura de sanejament, acordant-ne la
necessitat d’ocupació dels terrenys.
4. Aprovar inicialment la relació de béns i drets afectats que s’adjunta com annex al present acord.
5. Sol·licitar al Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya la declaració d’urgent ocupació dels
béns i els drets afectats pel projecte de connexió de les aigües residuals de la Batllòria i de Riells i
Viabrea l’EDAR de Riells i Viabrea, de conformitat amb el previst a l’article 52 de la Llei
d’expropiació forçosa.
6. Sotmetre l’expedient i la relació detallada de béns i drets afectats a informació pública durant un
termini de 15 dies i fer la notificació personal als interessats, als efectes del que preveu l’article 56
del Reglament d’expropiació forçosa, en relació a l’article 52 de la Llei d’expropiació forçosa, a fi i
efecte que s’hi puguin formular les al·legacions que s’estimin pertinents, amb el benentès que, pel
que fa referència als diferents interessats que consten a l’annex als quals s’hagi intentat la
notificació i no s’hagi pogut efectuar o que poguessin tenir domicili desconegut, la corresponent
publicació d’aquest anunci en els diaris oficials i la seva exhibició en els taulers d’anuncis dels
respectius ajuntaments produirà, a més a més, els efectes previstos per aquests supòsits a l’article
59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
Les persones interessades podran examinar l’expedient administratiu esmentat a la seu de l’Àrea
de Territori, situada en el carrer Bruc, 26 de Sant Celoni.
7. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Riells i Viabrea, als efectes de l’aprovació per part
d’aquest ajuntament del referit projecte.
~~~~~~~~~~
ANNEX

Relació detallada dels béns i drets que s’expropien:

Parcel·la

Referència
cadastral

Titular cadastral

Propietari actual

1

3598621DG6139N0001IB

Maquinària
Auladell SL

Ajuntament de Riells i
Viabrea

2

3598628DG6139N0001WB

Maquinària
Auladell SL

Maquinària Auladell
SL

Roselló Arnau
Mercedes

M. Mercedes Duran
Roselló, Maria Duran
Roselló, M. Glòria
Duran Roselló i
Mercedes Roselló
Arnau

3

3598630DG6139N0001HB

Observacions

Acta cessió
anticipada
14/01/2005

Servitud
pas

Ocupació
temporal

Preu
€/m2
servitud
de pas

Preu
€/m2
ocupació
temporal

Total €

29,76

61,74

0,00

0,00

0,00

150,74

242,33

3,087

0,882

679,07

25,78

142,64

3,087

0,882

205,39
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4

3598942DG6139N0001JB

Ajuntament de
Riells i Viabrea

Ajuntament de Riells i
Viabrea

5

358928DG6139N0001FB

Durban Piera
Juan

6

3598227DG6139N0001TB

7

Creuament Ctra. GI-552

8

3795502DG6139N0001JB

Acta cessió
convenis
urbanístics
06/11/2009.
Srs. Roselló
Arnau i Srs.
Durban Piera

22,33

169,4

0,00

0,00

0,00

Marta Durban Piera i
Joan Durban Piera

884,57

2675,64

3,087

0,882

5.090,58

López García
José Vicente

Servihabitat XXI SAU

42,41

88,68

3,087

0,882

209,14

Generalitat de
Catalunya

Generalitat de
Catalunya

34,95

0

0,00

0,00

0,00

0

112,21

3,087

0,882

98,97

268,22

865,25

3,087

0,882

1.591,15

465,83

1206,57

3,087

0,882

2.502,21

2385,67

1483,45

0,00

0,00

0,00

Carretera

Esteban Trunas
Massuet, Gerard
Carreras Comas,
Cartes Asespres SL
Jutjat
Mercantil 7
BCN:
Concurs
Voluntari
Abreviat
604/09-B

9

3795503DG6139N0001EB

Complementos
Industriales SA

Complementos
Industriales SA

10

4097919DG6149N0001IQ

Promociones Y
Servicios
Inmobiliarios
Greco SA

Building Center SAU

11

4097909DG6149N0001FQ i
resta camí servei fins passat
creuament via tren

ADIF

ADIF

12

Tram Av. Hostalric

751,5

0

0,00

0,00

0,00

Creuament Ctra. C-35

Carretera

60,39

0

0,00

0,00

0,00

14

3290354DG6139S0001ST

Oller Bosch Pere
Albert i Oller
Bosch Gemma

Ajuntament de Riells i
Viabrea
Generalitat de
Catalunya
Pere Albert Oller
Bosch, Rosa Maria
Sibina Corominas,
Teresa Ayats
Terrades i Carles
Ayats Terrades

Viari
municipal

13

Ajuntament de
Riells i Viabrea
Generalitat de
Catalunya

Camí

418,51

554,61

3,087

0,882

1.781,11

15

camins públics varis fins
parcel·la
2986204DG6128N0001PX

Ajuntament Sant
Celoni

Ajuntament Sant
Celoni

Camins
públics

2561,3

1748,95

0,00

0,00

0,00

16

2986204DG6128N0001PX

Landscape
Augusta SL

Quabit Inmobiliaria SA

37,85

218,81

3,087

0,882

309,83

Camí servei
en zona de
domini públic

Total €

12.467,44

7. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PROJECTE TÈCNIC DE CONSOLIDACIÓ I
CONDICIONAMENT COM A ESPAI VISITABLE D’UNA FINCA A L’ÀMBIT DE LA FORÇA,
PLAÇA DELS ESTUDIS 16, DE LA RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS I DE
L’EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ.
El Sr. alcalde comenta que, l’aprovació d’aquest projecte tècnic obeeix al tarannà municipal de
recuperació del patrimoni històric que es va iniciar amb la compra i rehabilitació de la Torre de
la Força i ha continuat buscant l’ampliació de la zona d’influència de la part més antiga i
històrica de Sant Celoni.
Cal esmentar que tenim una subvenció del PUOSC 2012 per aquest objecte.
El Sr. Deulofeu diu que el grup de CIU hi vota a favor. En la darrera legislatura es van fer les
obres d’adequació de la Torre de la Força, que dóna un valor arquitectònic i històric a Sant
Celoni. Es va veure la possibilitat de connectar aquesta torre amb la plaça dels Estudis, al
costat de la plaça del Bestiar, a través d’una finca en ruïna. El fet de declarar aquesta finca en
estat ruïnós va permetre poder entrar per fer-hi obres i visualitzar una part de l’antiga muralla
de la vila, i també part de l’església original. Aquesta feina ara té una continuïtat amb
l’adquisició d’aquest espai i dóna continuïtat a la recuperació patrimonial i històrica de part de la
muralla.
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Després d’aquestes intervencions i atès que,
El Pla únic d’obres i serveis de Catalunya va incorporar per a l’anualitat 2012 les actuacions
d’adquisició i consolidació de finques de la plaça dels Estudis, on es troba la muralla medieval
de Sant Celoni.
Mitjançant resolució GOV/107/2012, de 30 d’octubre, es va declarar d’interès social, a efectes
d’expropiació forçosa, la parcel·la de la plaça dels Estudis16 de Sant Celoni, publicat en el Diari
oficial de la Generalitat número 6245 de 02.11.2012 i número 6254 de 15.11.2012.
L’ajuntament disposa del projecte tècnic de consolidació i condicionament com a espai visitable
de la finca de la plaça dels Estudis16, dins l’àmbit de la Força, redactat per l’Àrea de Territori
amb un import de 97.300,41 €.
L’article 38 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, preveu que les
administracions locals poden acordar l’expropiació, per causa d’interès social, d’immobles que
dificultin la utilització o la contemplació dels béns culturals d’interès nacional, atemptin contra la
seva harmonia ambiental o comportin un risc per a la seva conservació. En virtut de la
disposició addicional primera de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català
i de la disposició addicional segona de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric
espanyol, el recinte emmurallat de Sant Celoni té la consideració de bé cultural d’interès
nacional, inscrit en el Registre de Béns d’Interès Cultural de l’Administració de l’Estat amb el
número R-I-51-5634 i en el Registre de Béns Culturals d’Interès Nacional amb la signatura MH1445.
Atès que la declaració d’interès social de la resolució GOV/107/2012, de 30 d’octubre, es
fonamenta en l’excepcionalitat històrica i patrimonial del recinte emmurallat de Sant Celoni, i
amb la finalitat de permetre la vista de les restes de la muralla i els elements vinculats a
aquesta, es fa necessària l’expropiació del sòl que ocupa la finca número 16 de la plaça dels
Estudis, per tal d’incorporar-la al patrimoni municipal i procedir a la seva posterior adequació
com a espai públic visitable.
L’objecte del projecte es descriure les obres i intervencions necessàries a la finca de la plaça
dels Estudis 16 per a la seva estabilitat i seguretat, garantint l’objectiu general de promoció,
conservació i divulgació del patrimoni cultural, mitjançant l’adequació d’un espai visitable.
Les intervencions s’han previst de forma que permetin els treballs necessaris per consolidar i
reparar els elements existents, deixant en condicions de seguretat l’espai resultant i permetent
visites controlades en el temps i en la periodicitat, de forma equivalent a com s’utilitza en l’espai
colindant de la torre del carrer de les Valls, ja recuperada.
El tècnic municipal de Cultura ha informat favorablement el projecte atès que la intervenció és
respectuosa amb els elements protegits i el seu objectiu és conservar-los i protegir-los de la
degradació, remarcant que no s’afecta el subsòl, ni s’intervé directament en la muralla o Força
protegida com a BCIN.
Una futura actuació de conjunt permetrà connectar de manera definitiva el nou espai amb el
recinte de la torre de la Força i formar un interessant passeig arqueològic amb inici a la plaça
del Bestiar i final al carrer de les Valls. Aquests passeig lligarà la capella de Sant Celdoni, a
l’entorn de la qual es va començar a formar el poble, amb la part recuperada de la Força o
muralla medieval.
L’informe de l’arquitecte municipal assenyala que l’any 2010 l’ajuntament va executar
subsidiàriament obres d’enderrocament parcial d’urgència i des d’aleshores no s’han realitzat
altres treballs de manteniment i conservació a la finca del número 16, pel que no es donen les
condicions de protecció del BCIN ni les que facin possible la seva difusió i observació.
Es fa precisa una actuació de preservació i consolidació de l’entorn i de difusió del BCIN per
evitar la seva pèrdua i possibilitar el seu estudi i coneixement. Cal fer, en una primera
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intervenció, les actuacions necessàries per garantir l’estabilitat i seguretat, que facilitin el
manteniment dels espais de forma que es puguin realitzar actuacions d’estudi, divulgació
bàsiques i les visites de forma similar a com s’ha actuat en els espais de finques veïnes al llarg
de la mateixa muralla.
En la intervenció de l’any 2010 es van deixar només les bigues de fusta que suportaven els
forjats de la casa per tal que actuessin com a riostres o puntals entre les dues mitgeres que
queden al descobert com una solució provisional i de l’abast mínim necessari per garantir les
condicions de seguretat. Des d’aquella data fins l’actual aquestes bigues de fusta s’han anat
trencant i caient. Atesa aquesta manca de manteniment de les condicions de seguretat de les
restes de l’edifici i, per tant, del perill de pèrdua irreparable del patrimoni que contenen,
l’actuació de preservació del patrimoni, a més de necessària, és d’urgent execució.
L’article 52 de la Llei d’expropiació forçosa preveu que pugui declarar-se urgent l’ocupació de
béns afectats per l’expropiació a que doni lloc la realització d’una obra o finalitat determinada i
en el cas de Catalunya la competència per a acordar aquesta declaració correspon a la
Generalitat de Catalunya, tramitant-se davant la Direcció General d’Administració Local del
Departament de Governació i Relacions Institucionals.
Segons la Memòria justificativa que motiva la declaració d’urgent ocupació de la finca de la
plaça dels Estudis, 16 es justifica i fonamenta la urgència en base a que la finca de la plaça
dels Estudis 16 impedeix la contemplació de la muralla medieval (BCIN) i d’un lateral de la
capella de Sant Celdoni (BCIL); que és urgent l’execució de les obres del projecte per adequar
l’espai visitable a la muralla; que, tant l’adquisició com les obres d’execució, són actuacions
incloses en un Pla d’obres i serveis, en concret el PUOSC 2012, i finalment, que l’actuació
municipal permetrà una rendibilització social d’obertura d’un espai de visita del patrimoni
cultural, juntament amb les actuacions colindants de la plaça dels Estudis 6 i de la torre de les
Valls.
Segons l’article 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals (ROAS), l’aprovació de projectes d’obres ordinàries, quan la
seva execució comporti expropiació forçosa, és competència del Ple de la corporació.
L’article 15 de la Llei d’expropiació forçosa disposa que, declarada la utilitat pública o l’interès
social, l’Administració resoldrà sobre la necessitat concreta d’ocupar els béns o adquirir els
drets que siguin estrictament indispensables per a la finalitat de l’expropiació. En els termes de
l’article 18 de la Llei d’expropiació forçosa, la relació de béns i drets de necessària ocupació
s’haurà de sotmetre a informació pública durant el termini de quinze dies, publicant-se edicte al
Butlletí oficial de la província, en un dels diaris de major circulació de la província i fixant edicte
al taulell d’anuncis municipal, amb la finalitat que es puguin aportar escrits per tal de rectificar
possibles errades o efectuar oposició per raons de fons o de forma en relació a la necessitat
d’ocupació.
L’article 21 de la Llei d’expropiació forçosa determina que l’acord de necessitat d’ocupació
inicia l’expedient d’expropiació forçosa i haurà de ser publicat en els mateixos termes previstos
a l’article 18 citat i haurà de ser notificat individualment als interessats en la part que quedin
afectats.
Vistos l’article 15 i concordants de la Llei d’expropiació forçosa, l’article 15 i següents del Decret
de 26 d’abril de 1957 pel que s’aprova el Reglament de la Llei d’expropiació forçosa, l’article 38
de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català i la seva disposició addicional
primera i la disposició addicional segona de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric
espanyol. Vist el que disposen els articles 235.1.d) i 235.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Vistos els informes obrants a l’expedient.
A proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per
unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
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1. Aprovar inicialment el projecte tècnic de consolidació i adequació com a espai visitable de la
finca de la plaça dels Estudis,16, dins l’àmbit de la Força, redactat per l’Àrea de Territori amb
un import de 97.300,41 €, sotmetent-lo a informació pública per un període de trenta dies
mitjançant anunci al Butlletí oficial de la província i en el tauler d’edictes de la corporació, als
efectes que es pugui formular reclamacions i al·legacions. En cas que no es presenti cap
reclamació o suggeriment durant aquest termini, l’acord inicial esdevindrà definitiu sense
necessitat d’adoptar cap nou acord.
2. Iniciar l’expedient d’expropiació forçosa, pel procediment d’urgència i per causa d’interès
social, de la finca situada a l’entorn de la muralla del Sant Celoni, número 16 de la plaça dels
Estudis acordant la necessitat d’ocupació dels terrenys.
3. Aprovar inicialment la relació de béns i drets afectats d’expropiació de la finca situada a
l’entorn de la muralla del Sant Celoni, número 16 de la plaça dels Estudis, que s’adjunta com
annex al present acord.
4. Sol·licitar al Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya la declaració d'urgent ocupació
dels béns i els drets afectats pel projecte de reparació i consolidació d’una finca a l’àmbit de la
Força, plaça dels Estudis 16, de conformitat amb el previst a l’article 52 de la Llei d’expropiació
forçosa.
5. Sotmetre l’expedient i la relació dels béns i drets afectats a informació pública durant un
termini de 15 dies i fer la notificació personal corresponent als interessats, als efectes del que
preveu l’article 56 del Reglament d’expropiació forçosa, en relació a l’article 52 de la Llei
d’expropiació forçosa, a fi i efecte que s’hi puguin formular les al·legacions que s’estimin
pertinents; amb el benentès que, pel que fa referència als diferents interessats que consten a
l'annex als quals s’hagi intentat la notificació i no s’hagi pogut efectuar o que poguessin tenir
domicili desconegut, la corresponent publicació d’aquest anunci en els diaris oficials, i la seva
exhibició en els taulers d’anuncis dels respectius Ajuntaments produirà, a més a més, els
efectes previstos, per aquests supòsits, en l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
Les persones interessades podran examinar l’expedient administratiu esmentat a la seu de
l’Àrea de Territori, situada en el carrer Bruc 26 de Sant Celoni.
6. Comunicar als propietaris i titulars dels béns i drets que s’expropien que, en un termini de
quinze dies hàbils des de la notificació d’aquests acords, poden convenir amb l’Ajuntament,
lliurement i per avinença, l’alienació dels esmentats béns i drets i el termini de desallotjament.
Si durant aquest termini no es presenta cap proposta a l’Ajuntament, o bé aquest refusa les
presentades, s’entendrà que no ha estat possible arribar a l’adquisició per avinença i continuarà
el procediment expropiatori.
~~~~~~~~~~
ANNEX
L’esmentada relació es composa d’un únic bé:
Finca única:
Informació cadastral:
Localització
Referència cadastral
Informació registral:
Dades registrals:
Propietari:
Superfície registral
Títol:
Superfície a expropiar
Servituds, càrregues i gravàmens
Situació finca:

Plaça dels Estudis 16
8058842DG5185N0001QY
Tom 170 Llibre 17 ST.C. foli 108 Finca 1765
Juan Vidal Basté
No consta
Herència
149 m2
Lliure de càrregues
Estat ruïnós
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Destí de la finca

Espai lliure públic

8. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA QUARTA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL
PRESSUPOST PRORROGAT PER A 2014.
El Sr. alcalde explica que s’ha tramès a tots els grups municipals la documentació en què
s’especifiquen les prioritats que plantegen les diverses àrees de l’Ajuntament; algunes d’elles
fan referència a millores en la seguretat i salut dels treballadors, com l’adquisició del camió
grua amb plataforma elevadora per la brigada de jardineria. Hi ha l’adquisició d’equipament
informàtic adequat als nous programaris per tal de substituir el material que ha quedat obsolet.
També s’ha inclòs la quantitat necessària per implantar les mesures de seguretat a l’edifici de
l’Ateneu; el projecte de seguretat ja s’ha enllestit, es van invertir 30.000 euros en una primera
fase i ara caldria afegir la quantitat de 56.000 euros per acabar de portar a terme aquestes
mesures de seguretat necessàries.
També hi ha una demanda per part de les escoles Josep Pallerola i Montnegre de La Batllòria,
referida a l’adquisició d’equipament de jocs infantils; l’ampliació d’aules al Centre de Formació
Sax Sala, perquè ha incrementat el nombre d’alumnes; l’adequació a la legislació sanitària dels
jacuzzis del centre esportiu Sot de les Granotes que es resoldrà tancant els actuals jacuzzis i
instal·lant un xorro a pressió a la piscina petita; la reforma del Camp d’Esports de la Batllòria,
que actualment no reuneix les condicions òptimes quant a accessos, instal·lacions, gespa, etc.
Cal esmentar, en aquest sentit, que ha augmentat el nombre de practicants d’esports a La
Batllòria i aquesta remodelació del camp es fa necessària per aquest motiu, i per
descongestionar l’ús del camp de futbol de Sant Celoni, que ja té 36 equips. Aquest camp
remodelat servirà pels equips de La Batllòria i també pels de Sant Celoni. Cal tenir en compte
que quan es disposa d’un equipament nou, augmenta el nombre d’usuaris i, a més, hi haurà
molta quitxalla que ja no haurà de marxar a jugar a altres municipis, atès que disposaran d’una
nova instal·lació.
Seguidament, pren la paraula la Sra. Lechuga i diu que, com a presidenta del Consell de Poble
de La Batllòria i membre del grup de CIU, tant a mi com a la resta de batlloriencs i
batllorienques ens sap molt greu que no es faci el Pavelló, perquè vàrem lluitar molt per
aconseguir que es plantegés el projecte. Avui es fa una modificació de crèdit en què s’alliberen
uns diners que el grup municipal de CIU va reservar per la construcció del Pavelló durant la
seva legislatura. La idea de fer el pavelló es va materialitzar arran d’un conveni entre el Consell
Català de l’Esport, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament, però malauradament les finances
no han anat prou bé com per tirar endavant aquest projecte.
Ara bé, demanem que es compleixi el compromís que va adquirir l’alcalde de portar a terme les
obres necessàries per cobrir la pista de l’escola que ha de servir de gimnàs per la canalla, ja
que no es podrà disposar d’un pavelló.
El Sr. alcalde comenta que, certament, l’equip de govern va adoptar el compromís de fer primer
el projecte, per saber de quina quantitat estem parlant i com s’ha de fer aquest cobriment de la
pista, tot parlant-ne amb els tècnics i amb la Generalitat de Catalunya. El cobriment de la pista
servirà en certa manera per pal·liar la manca de gimnàs a l’Escola. Per tant, el compromís és
ferm.
Seguidament, la Sra. Montes manifesta el vot favorable d’ICV i comenta que, en alguna reunió
es va parlar de la possibilitat de fer un conveni amb altres municipis pel tema del Camp de
futbol, però això ha quedat en el tinter. De fet, hi havia dos municipis, Gualba, Riells i Viabrea
amb les mateixes necessitats que La Batllòria en quant al camp de futbol i potser hauria estat
bé establir una comunicació en aquest sentit.
La Batllòria, a més del camp de futbol té altres mancances, com per exemple la millora del pas
subterrani que travessa de La Batllòria a Riells i Viabrea. Això també es podia haver inclòs.
Intervé el Sr. Corpas i agraeix, en primer lloc, la presència dels veïns de La Batllòria avui al Ple,
a qui trasllada tota la comprensió.
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Avui –diu- l’equip de govern porta la quarta modificació de crèdit en el que portem d’any i si
seguim aquest ritme potser arribarem a 7 o 8, alguna d’elles molt necessària, certament, com la
del retorn de la paga del 2012 als treballadors de l’Ajuntament. És cert, però, que la majoria
d’aquestes modificacions les veiem en clau electoralista, les veiem com un pilar bàsic del
clientelisme a menys d’1 any de les properes eleccions municipals i això no ens agrada gaire.
Això ho podem demostrar perquè tenim xifres dels pressupostos d’inversions dels 4 anys en
què heu estat a l’equip de govern.
A part d’això, creiem que la part més important del pressupost, ara mateix, és la referida a
inversions i veiem que potser no se n’està fent l’ús que a nosaltres ens agradaria.
En aquest sentit, el 29 d’abril, l’equip de govern del PSC juntament amb CIU va aprovar una
modificació de crèdit amb un cost total de 4,5 milions d’euros, dels quals el cost de l’ajuntament
era d’uns 3 milions d’euros. En aquell moment la CUP ja va mostrar el seu rebuig, hi va votar
en contra, tot i que no estigués en contra de totes les partides incloses en la modificació de
crèdit, i així ho vàrem manifestar tot demanant que es portessin aquelles partides per separat,
però sense aconseguir-ho. En temes d’habitatge i d’educació la CUP sempre us farà costat,
però en altres temes que no tenen un projecte al darrera o que creiem que poden ser objecte
de clientelisme, no. Per tot això, nosaltres hi vàrem votar en contra i, a més, vàrem presentar
un seguit de prioritats que tenim a la CUP, quant a les inversions per Sant Celoni i La Batllòria.
En aquest sentit, vàrem apuntar la possibilitat d’adquirir terrenys catalogats per equipaments
per un futur; vàrem apuntar al fet de tenir equipaments públics en què l’objectiu és el 100% de
la població de Sant Celoni i La Batllòria, com poden ser: zones verdes; un parc urbà, una
piscina municipal; un nou espai juvenil, les millores de la C35 (que estan treballant els
companys d’ICV) o, fins i tot, una inversió en el projecte polític i turístic del Baix Montseny,
perquè no estem fent res per fer créixer l’economia de proximitat i de comerç del Baix
Montseny.
En aquest sentit, nosaltres vàrem marcar les nostres prioritats que la resta de grups poden
compartir o no. Trobem molt lícit el projecte de millora del camp de futbol i entenem que és
necessari, però nosaltres tenim unes altres prioritats.
A dia d’avui tenim una nova proposta de modificació de crèdit que no inclou cap de les prioritats
de la CUP. Entenem que totes aquestes inversions són necessàries, no ho discutim, però no
són les nostres prioritats i tenim un cert temor de caure en el clientelisme a pocs mesos de les
properes eleccions municipals.
A principis d’any, l’equip de govern ens va presentar un quadre d’inversions 2014-2017. El
camp de futbol de La Batllòria hi apareixia:
-

Tancament perimetral, fase 1, cost pel: 2014 segons projecte

-

Estructures i xarxes de protecció de futbol 7, cost pel 2014: 6500 euros

-

Projecte de legalització de l’equipament, cost 2014: zero

Per tant, en un equipament concret hem passat d’una inversió de 6.500 euros al mes de març a
una inversió de 650.000 euros. El canvi, tot i entendre que és necessari, és força dràstic en
només 2 mesos.
Ens encanta la idea del projecte que s’està engegant a La Batllòria de vincular cada vegada
més persones a l’esport. Sabem que molta gent de Sant Celoni també anirà a La Batllòria a fer
ús d’aquest equipament i el fet de que es passi d’un equip a sis o set equips ja és una gran
victòria de les persones que han treballat aquest projecte. L’esport ens ha de servir d’eina de
cohesió social per tal que tots, adults i nens, puguem practicar esport i salut. Ara bé, per
coherència hem de dir que aquesta no és una de les nostres prioritats, tot i que reitero que
entenem que és necessària.
Segons la conversa mantinguda aquest matí amb l’ajuntament de Riells i Viabrea, es disposen
a construir un camp de futbol-11, un camp de gespa i per això no entenem la nul·la o
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decebedora manca d’iniciativa política per tal de poder buscar algun tipus d’acord amb aquest
ajuntament, de la mateixa manera que s’ha fet amb l’EDAR. En aquell cas va haver d’aparèixer
la Coordinadora per la Salvaguarda del Montseny per guiar el camí de que no calen grans
inversions, sinó que a vegades és suficient el diàleg amb l’ajuntament veí i no caure en l’error
de només mirar-se el melic.
Des d’aquí us demanem que ens els propers dies us poseu d’acord amb l’ajuntament de Riells i
Viabrea i, si cal, també amb l’ajuntament de Gualba i el de Vallgorguina. Us emplacem a tenir
aquest diàleg per decidir quina és la prioritat pel que fa el camp de futbol a la comarca del Baix
Montseny.
Hem estat mirant tot l’expedient que conté un llenguatge que no ens acaba d’agradar i que està
fora de to, parlant de greu limitació, de murs perimetrals tendents a la ruïna, imatge dels anys
60. Estem parlant d’un camp de futbol on cal fer-hi reformes, però no és necessari dramatitzar
el tema per tal de que aquest tiri endavant. A l’expedient també es parla d’un nombre aproximat
de 100 usuaris, però creiem que seran més, perquè també hi jugarà gent de Sant Celoni i de la
resta de poblacions veïnes.
Seguim denunciant la falta d’un projecte escrit darrera l’Ateneu; estem aixecant un edifici molt
bonic, hem vist les fotos, però no tenim un projecte en ferm del que s’hi farà.
Per tot això, entenem la necessitat de la reforma del Camp de futbol, però no està dins de les
nostres prioritats. En aquest sentit, apel·lem a la responsabilitat política per tal de que no es
facin 3 o 4 camps de gespa en un radi de 5 o 6 quilòmetres, que és força absurd, i més tenint
en compte que a Riells i Viabrea, per exemple, només hi ha un equip de futbol. Aquest matí
hem parlat amb l’Ajuntament de Riells i Viabrea sobre aquest tema i ens han manifestat que
accepten que Sant Celoni parli amb ells sobre aquest tema.
Nosaltres veiem que la política pressupostària de l’Ajuntament es basa sobretot en les
inversions i per això volem reforçar molt la idea de la participació ciutadana en la presa de
decisions sobre les inversions. Entenem que aquest tema cal reforçar-lo i en aquest sentit ens
hem d’emplaçar per treballar-lo conjuntament, i opinar entre tots sobre les necessitats del
municipi.
A continuació, intervé el Sr. Bueno per manifestar el seu acord amb la modificació de crèdit i
donar el seu parer pel que fa el tema de La Batllòria.
Com qualsevol altra infraestructura o equipament que es pugui fer –diu- està sempre subjecte a
crítiques i aquesta remodelació segur que tampoc es lliura de la crítica, perquè es dirà que es
fa amb finalitats electoralistes. No obstant, La Batllòria és un poble amb la seva singularitat,
diferent a Sant Celoni, que conec bastant en part gràcies a la meva participació en el Consell
de Poble. En els darrers temps hem vist una evolució i com s’han anat fent equipaments i
infraestructues importants, necessàries i també costoses com l’Escola, la Unió Batlllorienca i el
pont de la Tordera, però l’Ajuntament i els seus respectius govern les han tirat endavant perquè
les han considerat importants i necessàries.
Naturalment, considero que totes les decisions que s’han de prendre, s’han de fer amb el
coneixement del què volen i prioritzen els veïns i veïnes de La Batllòria i del què es debat i es
parla en el Consell de Poble, com a òrgan participatiu. Arran de diverses converses que he
tingut amb veïns de La Batllòria he copsat que certament la reforma del Camp de futbol és
necessària, encara que no sigui una prioritat absoluta, perquè permetrà als batlloriencs i
batllorienques poder disposar d’un equipament digne.
Malauradament, el projecte del Pavelló està paralitzat per la manca de recursos econòmics i en
aquest sentit ens haurem d’arremangar tots perquè finalment el gimnàs de l’Escola es faci, però
hem de ser conscients de que la inversió que s’ha fet en els darrers anys a La Batllòria ha estat
molt per sobre del què s’ha fet en altres llocs. No obstant, penso que els diners destinats a La
Batllòria s’han de quedar a La Batllòria i deixar que els ciutadans decideixin en què s’han de
gastar.
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El meu vot és favorable pel meu vincle personal amb La Batllòria i perquè crec que els diners
que ja estaven destinats per esports s’han de continuar destinant al mateix tema. L’única
condició, però, és que es facin les gestions necessàries per aconseguir el gimnàs de l’Escola i
que es tregui el màxim rendiment possible del Camp de Futbol.
Tot seguit, el Sr. alcalde esmenta que les dues darreres modificacions de crèdit que s’han fet
són molt importants; hi ha el milió d’euros dedicat a l’Escola Soler de Vilardell i a la Formació
Professional que repercutirà en benefici de Sant Celoni, La Batllòria i de tota la comarca, i
800.000 euros pel sanejament de La Batllòria.
Recordem –diu- que una de les modificacions de crèdit es va fer perquè els treballadors
poguessin recuperar una part de la paga del 2012 i una altra venia referida a una modificació
de llocs de treball necessària per poder incloure la plaça del nou inspector, amb l’acord de tots
els grups polítics. Per tant, les modificacions que s’han fet aquest any han estat per temes
totalment necessaris.
Quant a l’Ateneu, ara es fan unes adequacions necessàries en temes de seguretat. El projecte,
que ara tirarà endavant, s’ha parlat i debatut amb diverses entitats. A continuació es duran a
terme les obres corresponents.
Coincidim pel que fa els temes cabdals per Sant Celoni. Quant a la piscina municipal, s’ha fet
un avantprojecte amb dues possibles ubicacions d’una piscina descoberta amb una despesa
molt important. Això s’haurà d’entomar i valorar si és una de les prioritats a tirar endavant. Pel
que fa la C35, ens han comunicat per correu electrònic que ja ens han tramès el CD
corresponent a la part del pas subterrani i a l’ampliació de la carretera comarcal; ja hem
reclamant que se’ns enviï també la maqueta del projecte de la rotonda.
Pel que fa el tema del turisme, en els darrers anys s’han anat fent actuacions per tal de posar
en valor el patrimoni de Sant Celoni i d’altres que s’aniran tirant endavant i que ja explicarem.
El Camp de futbol de La Batllòria està molt obsolet i actualment és molt difícil mantenir-lo amb
les condicions òptimes per al seu ús. Creiem que si ens posem a fer una remodelació, s’ha de
fer bé. També hi havia el dubte de si hauríem de canviar properament la gespa del Camp de
futbol de Sant Celoni, però després d’una revisió tècnica s’ha estimat que de moment no és
necessari perquè el manteniment que s’ha anat fent ha permès mantenir-la en bones
condicions. Per tant, ara podem pensar en millorar l’altre camp i disposar així de dos
equipaments que ens permetin poder ubicar tots els equips de Sant Celoni i La Batllòria.
Quan estigui fet el camp de futbol de La Batllòria, en tota la comarca només quedarà pendent
el de Vallgorguina. Per tant, també es tracta d’un tema de dignitat, a més del de promoció de
l’esport.
S’ha parlat amb els ajuntaments de Gualba i Riells i Viabrea, però hem arribat a la conclusió
que amb l’ús que tindrà el camp de La Batllòria, amb 6 o 7 equips, més la sobresaturació que hi
ha actualment a Sant Celoni, es faria difícil poder ubicar el equips en un altre camp o que
vinguessin equips d’altres municipis aquí. Riells i Viabrea només té un equip, però quan
disposin d’un camp en condicions segurament n’hi podrà haver més, i amb Gualba passa un
cas similar.
Per tant, creiem que és una modificació de crèdit acurada i la majoria d’inversions que s’han
portat a ple són compartides amb la resta de grups polítics. No hi ha cap intenció electoralista i
el temps ho posarà de manifest.
Pren la paraula el Sr. Masferrer per dir que, els números canten. Des de la CUP –diu- he
manifestat que considerem que no és una prioritat fer un camp de gespa a La Batllòria, però
això no vol dir que no sigui una prioritat que els equips juguin en un camp de gespa.
Actualment Riells ja té atorgada una subvenció i els terrenys per fer el camp, tenen un sol equip
i estan d’acord amb que la gent de La Batllòria jugui en aquest camp. La distància entre el
centre de la Batllòria i la ubicació del nou camp a Riells és de 1,4 quilòmetres, 300 metres
menys dels que hi ha entre Can Sans i la Plaça de la Vila de Sant Celoni. Per tant, hi ha uns 17
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minuts a peus de trajecte i, en canvi, de Sant Celoni a La Batllòria hi ha 16 quilòmetres (anada i
tornada) que haurien de recórrer els 6 o 7 equips que en fessin ús. Per tant, no entenem
perquè no s’ha fet un pensament més global. En aquest sentit demanem que es deixi aquest
tema sobre la taula i es facin les reflexions oportunes per no duplicar equipaments, perquè
passar de zero a tres camps en dos anys per només tres poblacions és no pensar amb la visió
del Baix Montseny. Alguna cosa no s’està fent prou bé.
El Sr. alcalde apunta que, si mirem la pràctica del futbol en els darrers 8 o 10 anys veurem que
aquesta és exponencial. Per tant, hem de tenir unes instal·lacions dignes i en aquest cas tots
ho entenem així, ja sigui a La Batllòria o a Riells Viabrea. Nosaltres pensem que a La Batllòria
fa molta falta i ara és el moment de fer-ho.
El Sr. Corpas comenta que la CUP comparteix la necessitat però no el moment.
El Sr. Masferrer explica que, des de l’àrea d’Esports moltes vegades s’ha dit, en referència a la
piscina municipal, que com que Llinars va fer una piscina coberta això ha fet baixar el número
de socis de la piscina de Sant Celoni i s’ha reconegut, doncs, que aquest fet perjudica ambdós
municipis. Per tant, el fet de que hi hagi tres camps resulta exagerat pel volum de població total
dels tres municipis i això pot fer que aquestes instal·lacions puguin arribar a ser deficitàries
perquè el manteniment no es pugui assumir. Podríem fer entre tots unes instal·lacions millors
perquè hi podríem invertir més diners. El fet de voler prioritzar una estructura amb una visió
més de Baix Montseny no vol dir que no vulguem prioritzar el futbol.
El Sr. Deulofeu diu que la visió de La Batllòria és una visió diferent. És un poble que es va
ajuntar a Sant Celoni a principis del segle passat, però segueix tenint un sentiment molt de
poble i, per tant, el sentiment i la distància fan que hi hagi una demanda d’equipaments per
donar resposta a les seves necessitats, malgrat que a nivell poblacional (poc més de 1000
habitants) es pugui dubtar de la necessitat d’algun d’aquests equipaments.
A La Batllòria s’ha fet una molt bona feina des de l’existència i el funcionament del Consell de
Poble. Ja des de l’any 2004, en què es va crear el Consell del Poble, hi va haver una
participació important que va permetre que a La Batllòria s’adeqüessin moltes situacions
deficitàries: el pas de la C35 cap a l’estació de RENFE, que ara dóna una seguretat per
travessar aquesta via i probablement faci falta adequar-ne algun altre; una nova escola amb
uns espais que també donen més serveis al municipi; l’equipament de l’escola vella que s’ha
adequat per tal de poder donar resposta a determinades necessitats, sobretot en l’àmbit
cultural i d’entitats, i el pont que comunica amb el Montnegre, que suposa una millora important
quant a infraestructures. És a dir, hi va haver una planificació feta per la gent de La Batllòria,
des de la participació, el consens i el debat, que ha permès anar cobrint totes aquestes
necessitats.
La reforma del camp de futbol ja fa temps que és motiu de debat; quan el club esportiu va
celebrar el 75è aniversari, ara fa 5 anys, ja existia una demanda en aquest sentit, però llavors
es van prioritzar altres equipaments com podia ser el nou pavelló. Nosaltres hem entès que,
des del moment en què hem sabut que el pavelló no es podia fer, els diners que hi estaven
destinats no havien de ser utilitzats per altres inversions fora de La Batllòria. Nosaltres, en
diverses reunions internes, ja havíem manifestat la nostra voluntat de que aquests diners es
quedessin a La Batllòria en el cas de que el projecte del pavelló no tirés endavant.
Hi ha opinions diverses i comparteixo alguna de les coses que ha comentat la CUP, però la
necessitat d’aquesta actuació la teníem detectada, l’havíem avaluat i n’havíem parlat amb el
club esportiu. Per tant, hem entès que calia donar sortida a aquesta modificació de crèdit amb
la matisació que ha apuntat la Dolors Lechuga, sobre el compromís de cobrir les pistes. Per
tant, hi ha encara uns recursos econòmics que pensem que han de seguir quedant a La
Batllòria i, en tot cas, potser presentarem una al·legació perquè això s’incorpori i se li doni una
sortida normativa, legal i correcta.
Quan es parla de les inversions, de que no hi ha una planificació, cal dir que al llarg de la
legislatura s’han fet moltes modificacions de crèdit de les quals nosaltres hem fet crítica,
precisament per la falta de planificació i d’una visió més estratègica de futur, i en les quals,
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majoritàriament, la CUP hi ha donat resposta positiva, de la mateixa manera que es van votar
favorablement els pressupostos en el seu moment.
A l’inici de la legislatura, nosaltres vàrem plantejar que enteníem que era molt important
l’estratègia de futur pel municipi, que era molt important asseure’s a parlar de les inversions des
de la seva globalitat i amb una visió a curt, mitjà i llarg termini. En aquest sentit, vàrem
proposar el POUM com un instrument que obligava a una primera anàlisi estratègica, juntament
amb tots els ciutadans i ciutadanes de Sant Celoni, amb totes les persones implicades, per tal
de que ens ajudés a definir quin era el futur que volíem pel nostre municipi. De fet, aquest va
ser l’element més important que nosaltres vàrem posar sobre la taula perquè s’aprovessin els
pressupostos, com a proposta del grup de CIU, però finalment no se li va donar la importància
que nosaltres exigíem, es va arribar a un acord amb la CUP amb altres punts i aquesta visió
estratègica de pla general i de l’estratègia prèvia de definició no s’ha tirat endavant. Això ara
ens porta a haver d’aprovar a vegades partides d’elements que són més o menys
imprescindibles i que alguns poden ser discutibles. La Dolors ja ha explicat quin era el nostre
posicionament; en la modificació de crèdit anterior ja vàrem fer la reflexió de que faltava
aquesta visió estratègica, però davant d’inversions com la nova escola, la depuradora o la
carretera Vella es feia difícil no votar-hi a favor, perquè aquestes inversions també són
necessàries. Segurament, si nosaltres haguéssim governat, el nostre ordre de prioritat hagués
estat una mica diferent, però al dinal es tractava d’inversions necessàries i per això hi vàrem
votar a favor, tal com ho fem ara.
L’entitat del club esportiu ja té 80 anys i tal com ha dit l’alcalde el nombre d’equips ha
incrementat, de manera que segurament hauria resultat insuficient un únic camp de futbol. De
tota manera, ens sembla bé que es parli amb tots els municipis i es busquin punts d’acord.
Nosaltres sempre hem defensat la idea de Baix Montseny i segurament haguéssim fet els
contactes oportunes per valorar totes les possibilitats. És cert, però, que cada municipi té els
seus interessos, desconec quin és el posicionament de Riells i de Gualba en aquest sentit, però
en tot cas a nosaltres ens interessa el de la gent de La Batllòria que és el que tenim. Per tant,
el vot és favorable.
El Sr. Masferrer apunta que el PSC i CIU coincideixen en dir que un sol camp resultaria
insuficient, però sense tenir en compte el camp de Gualba. En quines dades us baseu per
arribar a aquesta conclusió?
El Sr. alcalde comenta que, només que extrapolem l’augment exponencial d’equips que s’ha
produït des de que Sant Celoni té camp de gespa, és fàcil pensar que aquest increment també
es produeixi a La Batllòria. Amb dos equipaments en condicions pensem que les instal·lacions
seran suficients per evitar la sobresaturació actual i evitar que s’hagin d’utilitzar 8 espais
diferents.
Seguidament, el Sr. Capote apunta que, de l’any 2003 fins el 2007, mentre la Dolors Lechuga
era la presidenta del Consell de Poble i ell el regidor de Territori, es va engegar el projecte del
pont sobre el Tordera, l’equipament de Can Bruguera, el pas soterrat, etc; projectes que van
anar fent el seu curs i posteriorment van ser inaugurats durant la legislatura en què el Sr.
Deulofeu era l’alcalde.
Les actuacions –diu- es fan atenent a les necessitats existents i es fan quan toca, al marge de
qui governi.
Inicialment, al març, s’havia disposat una partida de 5.000 euros pel Camp de futbol de La
Batllòria, perquè encara no havíem alliberat els diners que s’havien de destinar al pavelló. Un
cop hem alliberat aquests diners, a petició del Consell de Poble i dels habitants de La Batllòria,
la intenció és utilitzar-los per atendre necessitats de La Batllòria i una d’elles és el Camp de
futbol. Això no és fer electoralisme. Els projectes s’han anat duent a terme i menys la Unió
Batllorienca, que s’ha inaugurat en l’actual legislatura, tots es van anar inaugurant en els anys
2008 i 2009, tot i haver-se previst l’any 2003.
El Sr. alcalde afegeix que el més important és dotar el municipi, Sant Celoni i La Batllòria,
d’equipaments i el que compta és el que queda, al marge de qui ho hagi fet.
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També s’ha comentat –diu- que alguna cosa ve sobrevinguda, però es va fer un pla
d’equipaments “Sant Celoni-La Batllòria” que s’ha anat duent a terme. El Camp de futbol anys
enrere era propietat de l’INACSA, però després va passar a titularitat municipal; també es va
comprar l’edifici on hi ha el dispensari mèdic, Can Bruguera, la Unió Batllorienca, etc. La idea
era poder anar dotant La Batllòria dels equipaments necessaris. Per fer el pont de la Tordera es
va parlar amb la Generalitat de Catalunya i amb la Diputació per veure si podíem obtenir una
subvenció per dur a terme les obres. Finalment, però, va ser l’ajuntament qui va tirar endavant
aquestes obres. Hem d’estar satisfets i reconèixer que el més positiu és que aquests projectes
s’han pogut fer i ara en podem gaudir.
La imatge de La Batllòria s’ha anat transformant i la peça que queda és la remodelació del
Camp de futbol, que hem de fer possible entre tots. Tant de bo tot es pogués mancomunar,
però no sempre és possible fer-ho. Hem anat a veure els alcaldes d’altres municipis i hem
posat sobre la taula les diverses opinions, però hem arribat a la conclusió de que cada municipi
vol fer el seu propi camp de futbol perquè el poble el necessita. A La Batllòria passa el mateix.
Intervé novament el Sr. Masferrer per demanar les dades que s’han extrapolat per prendre
aquesta decisió, perquè tenim la impressió –diu- de que heu pres la decisió sense tenir en
compte números ni condicions. Entre Riells, La Batllòria i Gualba no arribem a 6000 habitants,
menys que la població de Santa Maria de Palautordera, i amb una quantitat d’habitants que
representa ¾ part de la població de Palautordera, tindrem 3 camps de gespa artificial. Això ens
dóna una visió del que entre els tres municipis estem decidint.
Quant a les inversions i si aquestes cauen o no en anys electorals, l’any 2011 (any electoral) es
van gastar en inversions executades 4.200.000 euros; l’any 2012 (no electoral) 890.000 euros;
l’any 2013 (no electoral) 600.000 euros, gairebé 8 vegades menys que el 2011 i del maig
d’aquest any al maig de l’any vinent, any previ electoral, entre els projectes engegats i el
calendari previst, s’executaran uns 4.000.000 d’euros. Si creieu que dir que les inversions
cauen en anys electorals no és cert, mirem els números i veurem si és casualitat o no.
El Sr. Deulofeu diu que, les inversions requereixen que s’aprovin els projectes, les dotacions
econòmiques, el pressupost, les modificacions de crèdit, etc, i això al llarg dels anys ha estat
variable. Jo recordo que per algunes d’aquestes inversions en què calia la voluntat política de
tirar-les endavant, hi va haver alguna modificació de crèdit, que incloïa una majoria d’inversions
per La Batllòria i altres, en què el grup de la CUP hi va votar en contra. És a dir, des d’aquest
punt de vista no tiraríem endavant moltes de les inversions.
El Sr. alcalde apunta que, el projecte de sanejament de La Batllòria, per exemple, es durà a
terme en la propera legislatura, tot i que ara s’ha iniciat el tràmit corresponent per tirar-lo
endavant. L’important, però, és que es faci i puguem solucionar el problema de les aigües
residuals a La Batllòria. Això també passa amb les obres de la Carretera Vella, que s’inicien ara
però no finalitzaran fins l’any vinent. El temps dirà si hi ha hagut o no una intenció electoralista,
que jo crec que no, sinó que es tracta d’atendre una necessitat.
Quant al camp de futbol de La Batllòria, si s’aprova la inversió, s’haurà d’encarregar el projecte
i fer tots els tràmits corresponents per adjudicar les obres i dur-les a terme. Les obres, però,
finalitzaran en el termini que toqui.
El Sr. Masferrer pregunta quan finalitzaran?
El Sr. alcalde respon que si avui s’aprova, cal encarregar el projecte, posteriorment aprovar-lo i
després el projecte marcarà uns terminis teòrics. Després s’haurà de licitar les obres i fer-les.
No ens podem aventurar a donar terminis d’una cosa en què hi poden sorgir encara
entrebancs, al·legacions, etc.
El Sr. Masferrer comenta que amb 20 anys d’experiència al govern municipal, l’alcalde ha de
tenir alguna idea sobre el termini d’acabament d’unes obres.
Esperarem –diu- que ens passis les extrapolacions que marquen que la zona nord del Baix
Montseny necessita 3 camps de futbol de gespa artificial.
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La Sra. Lechuga diu que, el Sr. Masferrer ha apuntat que hi ha 1,7 quilòmetres de La Batllòria a
Riells, però hi ha la mateixa distància de Riells a La Batllòria, per tant també poden venir els de
Riells i Viabrea a fer ús del camp de La Batllòria.
El Sr. Masferrer comenta que, per aquest motiu, s’ha plantejat que calia que els tres
ajuntaments parlessin i debatessin aquest tema per buscar una solució més òptima. En cap cas
–diu- he volgut afirmar que el debat sigui si s’ha de fer o no el camp de La Batllòria, sinó que
cal valorar si a la zona nord-est del Baix Montseny són necessaris 3 camps o podem passar
amb 1 o 2, amb millors condicions, millors vestidors, millors instal·lacions, etc.
Nosaltres no estem en contra de que es destinin aquests diners, sinó que pensem que ja hem
vist prou barbaritats fetes a causa de que els municipis sovint només es miren el seu melic. Ara
tenim una oportunitat de fer les coses més ben fetes.
Després d’aquestes intervencions i
Vist l'expedient instruït per a l'aprovació d'una modificació de crèdit en el pressupost de
l’Ajuntament de Sant Celoni per a 2014, corresponent a despeses d’inversió, per import total de
786.781,46 €.
Vistos els informes emesos per les Àrees de Territori, Serveis a les Persones i Cultura,
explicatives de les inversions que porten a la present modificació de crèdit.
Vista la memòria de l’Alcaldia, justificativa de la modificació de crèdit que es porta a aprovació i
vistos els informes a l’efecte emesos per l’interventor accidental.
A proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per
15 vots a favor de les senyores Miracle, De la Encarnación, Coll, Costa, Lechuga i Montes i
dels senyors Castaño, Bueno, Tardy, Capote, Deulofeu, Garcia Ramírez, Perapoch, Garcia
Sala i Moles, i 2 vots en contra dels senyors Corpas i Masferrer, el Ple municipal ACORDA:
1. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit mitjançant concessió de crèdit
extraordinari i suplement de crèdit número 4/2014, al següent tenor:
SUPLEMENT DE CRÈDIT
Partida
Projecte
01 920Z0 626
2013/2/01/1
07 323Z0 62219
2014/2/07/4
05 170Z0 624
2014/2/05/3
Total

Import
10.000,00
56.913,93
26.579,90
93.493,83

FINANÇAMENT DEL SUPLEMENT DE CRÈDIT
Econòmica
87010

Import Text explicatiu
93.493,83 Excés finançament afectat

CRÈDIT EXTRAORDINARI
Partida
Projecte
02 342Z0 63210
2014/2/02/2
07 321Z0 61910
2014/2/07/5
06 430Z0 625
2014/2/06/3
07 342Z0 62226
2014/2/07/6
02 321Z0 61910
2014/2/02/3
Total

Import
650.000,00
10.567,97
12.800,00
14.000,00
5.919,66
693.287,63

Text explicatiu
Adquisició equipament informàtic
Adequació mesures seguretat edifici Ateneu
Camió grua jardineria i plataforma elevadora

Text explicatiu
Reforma camp d’esports de la Batllòria
Jocs infantils escola Josep Pallerola
Mobiliari Sax Sala
Inversió CME Sot de les Granotes
Jocs infantils Escola Montnegre de la Batllòria

FINANÇAMENT DEL CRÈDIT EXTRAORDINARI
Econòmica
87010

Import Text explicatiu
37.367,97 Excés finançament afectat

Partida
02 342Z0 62203

Import Text explicatiu
655.919,66 Adquisició equipament informàtic

TOTAL FINANÇAMENT

693.287,63
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CRÈDIT EXTRAORDINARI:

2. Exposar al públic l'expedient de la seva raó durant 15 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.

9. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’EXERCICI DE
2014.
El Sr. alcalde diu que, som coneixedors de l’actual situació econòmica que condiciona el
pressupost, tal com ho ha fet en els darrers anys. Coneixem les normatives impulsades pel
govern central, les retallades de la Generalitat de Catalunya en matèries bàsiques, etc. Tot això
té una clara incidència en el dia a dia dels nostres ciutadans i ciutadanes.
Des de l’ajuntament, com administració més propera al ciutadà, prioritzem els recursos amb
l’objectiu prioritari de pal·liar els efectes de tots aquests factors que afecten els veïns i veïnes
del municipi.
La proposta de pressupost de 2014 té un import de 17.300.000 euros i planteja, al igual que
ens els dos darrers anys, un equilibri financer mitjançant una gestió acurada dels recursos;
continuem amb un entorn incert a l’hora de pensar en els ingressos, donada la incertesa de
l’evolució de l’economia i també la incertesa en les transferències de diners que provenen
d’altres administracions, i un exemple clar és l’Escola Bressol o l’Escola de Música.
En la proposta de pressupostos del 2014, es segueix la mateixa línia estratègica de treball dels
dos anteriors pressupostos, amb la finalitat de consolidar un model de poble inclusiu, amb una
especial atenció als sectors de població més desafavorits. Les principals línies en què incideix
el pressupost són: polítiques socials, promoció econòmica, desenvolupament i ocupació,
formació i educació.
No hem d’oblidar el manteniment de tots els serveis, els que hem de prestar per obligació
l’ajuntament (neteja viària, estalvi energètic, més beques, mesures de seguretat en els
equipaments, etc).
En aquests moments tan complicats, vull agrair la tasca de tots els treballadors i treballadores
de les diverses àrees de l’Ajuntament que, malgrat les dificultats amb que es troben cada dia,
s’esmercen en oferir més serveis i tenir cura de la despesa per poder fer més inversions a La
Batllòria i Sant Celoni.
Seguidament, intervé la Sra. de la Encarnación per explicar els principals aspectes a destacar
del pressupost del 2014:
La proposta de pressupost es suma a les principals línies de treball que es van destacar en els
pressupostos aprovats en els anys 2012 i 2013.
S’optimitza la gestió dels recursos per prioritzar els serveis bàsics de ciutadania.
Volem treballar per un model de poble que garanteixi la cohesió social i la igualtat
d’oportunitats.
Es defensa la gestió i l’autonomia local davant del perill que suposa una clara tendència a la
supressió de competències i a les retallades en les que sembla que convergeixen les dues
estructures de govern, estatal i autonòmica.
Destaquem els principals eixos d’actuació, prioritzant unes polítiques socials que garanteixin
els drets bàsics de la ciutadania. Cal destacar la consolidació dels programes de lloguer segur i
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l’ampliació de la capacitat d’atendre les problemàtiques agudes d’habitatge, mitjançant nous
programes d’actuació. Hi ha una clara consolidació a l’alça de la previsió d’ajuts socials
d’urgència i manteniment del nivell de suport a les entitats de caire social, i de les dotacions a
politiques d’igualtat i salut comunitària.
Es reforcen i s’amplien els ajuts socials adreçats a infants i joves, amb més beques i noves
línies d’ajut, com són la socialització de sortides escolars.
Continuem treballant en la promoció i utilització de noves eines d’observació i minoració del risc
d’exclusió, així com la generació de nous projectes comunitaris, tot reforçant el treball en xarxa
entre àrees municipals i agents territorials.
Hi ha també un increment de la partides d’ajuts socials i la incorporació de noves, com és el
cas de les plusvàlues i l’ampliació dels supòsits de bonificacions; hem incorporat bonificacions
per les famílies monoparentals i de categoria especial.
En matèria de promoció econòmica, els pressupostos inclouen mesures pel suport de
l’emprenedoria, així com accions de dinamització i formació per a la creació i consolidació
d’empreses, com són la posada en marxa de diferents serveis com el programa “Reempresa”.
Un cop finalitzada l’elaboració de l’estudi del polígon Molí de les Planes, iniciem la
implementació de millores en col·laboració amb els industrials. Continuem amb el treball de
prospecció empresarial i orientació laboral, i de suport a iniciatives de dinamització econòmica
del comerç local, tot lligant-ho amb iniciatives de caire cultural, amb la promoció del turisme,
amb una clara consolidació de la línia de fires i el suport al col·lectiu de Sant Celoni Cuina.
Potenciem la visió de capital de comarca del Baix Montseny, pel desenvolupament, a partir de
la col·laboració, de plans i projectes amb el conjunt de municipis del nostre entorn.
Es consolida l’equipament de Sax Sala com un centre integrat de formació i ocupació, ampliant
els serveis i la oferta formativa.
Tot i ser conscients de les limitacions de les administracions locals en matèria de foment de
l’ocupació i de la necessitat que des d’altres estructures de govern superior es duguin a terme
polítiques de foment de l’ocupació actives i innovadores, entenem que és el deure de
l’ajuntament posar a disposició dels ciutadans i empreses aquells elements que ajudin a
generar nous llocs de treball i a disminuir la taxa d’atur. Un exemple clar d’això és el treball que
s’està portant a terme des de les àrees de Promoció econòmica i d’Educació per mirar
d’impulsar la Formació Professional dual al nostre municipi i ser un referent a tota la zona del
Baix Montseny. En aquest sentit, s’han fet visites a diverses empreses de la zona, les quals
han manifestat el seu interès en participar en la Formació Professional dual; també s’ha fet una
jornada amb la Cambra de Comerç i una reunió amb aquestes empreses.
Ampliem la formació per adults, especialment per a joves amb un increment molt important de
la oferta educativa a l’Escola d’Adults. El nou Pla Local de Joventut s’orienta a noves accions
encarades a la formació per joves, Formació Professional dual, ampliació de l’oferta d’idiomes,
nou servei de formació a distància, perquè a partir de setembre serem centre IOC i també la
inversió del nou edifici de Formació Professional a Sant Celoni.
El pressupost d’Educació augmenta un 10,78%, en relació amb el pressupost inicial de 2013 i
un 7,60% en relació amb l’executat.
Per tant, avui presentem a aprovació del Ple un pressupost que continua apostant per situar en
el centre de la nostra gestió el benestar de les persones, amb un ampli suport a les polítiques
socials, sense deixar de banda la inversió en equipaments municipals que ens han de permetre
disposar de nous serveis i les inversions en obres, que ens han de permetre la millora del
nostre entorn i del nostre espai públic.
A banda de les línies estratègiques i de la documentació del Pressupost, els diversos grups heu
demanat una ampliació de la informació i ja se us ha passat totes les dades sol·licitades des de
la Intervenció municipal.
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A continuació, el Sr. Josep M. Garcia diu que el grup de CIU comparteix la opinió de que un
pressupost que s’ha incrementat respecte l’any anterior en, pràcticament, mig milió, certament
és continuista i amb una visió de poble assistencial. Vosaltres –diu- us dediqueu només a
assistir i manifesteu molt clarament que heu constatat que estem en un poble en declivi. Això
s’explica molt bé en el document de línies estratègiques i nosaltres no hi estem d’acord. Creiem
que la nostra feina no només ha de ser aquesta, que certament és molt important, però hi ha
d’haver moltes altres coses.
Ja vàrem votar que NO a l’anterior pressupost i evidentment continuarem pensant que no és el
què s’ha de fer.
També el considerem, en certa manera, un pressupost electoralista perquè es faran moltes
coses ara que s’haurien pogut fer abans. Fa 4 anys que tenim 2 milions d’euros al calaix i els
utilitzem ara. A Territori gastarem el doble del que normalment hem gastat cada any, perquè
ara volem tenir les coses com les hauríem d’haver tingut sempre.
Una altra cosa que per nosaltres és important és que aquest pressupost és molt arbitrari; les
partides que bàsicament pugen són les destinades a subvencions i estudis tècnics, de manera
que difícilment nosaltres podem saber a què dedicareu aquests diners.
En el fons, aquest pressupost és opac perquè al final sempre parlem de diners, però no parlem
del benestar de ningú, no estem parlant de quantes persones es beneficien d’aquestes
actuacions, no parlem de quins criteris hem aplicat per saber si aquests diners han estat
utilitzats eficientment i només parlem de que aboquem diners. També el trobem una mica
matusser perquè hi ha un increment considerable de les subvencions i això denota un cert
suport polític.
Tot i així tampoc ens quadra el document que ens vàreu enviar prèviament, amb el que
finalment es presenta com a pressupost, amb una diferència d’uns 40.000 euros.
Nosaltres ens preguntem quins projectes de futur hi ha dins del pressupost? En certa mesura
compartim el que s’ha dit abans sobre que per algunes persones el futur bàsicament és el
2014 i les eleccions, i evidentment no hem volgut anar més enllà, perquè sinó hauríem fet el
POUM i haguéssim fet participar a la ciutadania. Respecte l’eix social al qual doneu tanta
importància, i que nosaltres també, la Diputació de Barcelona, governada per CIU, us donarà
uns ingressos de 123.000 euros; què menys que fer créixer 50.000 euros la quantitat que
dediquem a l’atenció benèfica i assistencial. Quant a la Cultura hi ha una bona part que
s’explica estrictament per una activitat assistencial, que no té res a veure amb què els nostres
infants aprenguin més o menys. I quan parlem de la Promoció econòmica, gastar-se 224.000
euros és tant com dir que ens gastem 135 euros per cada aturat, cosa que qualsevol persona
podria veure que amb això no es pot anar massa.
Ens sorprèn que continuem abocats en treballar amb línies del segle XX, perquè el segle XXI
se’ns ha quedat una mica gros i avui en dia hi ha molts pobles que ja estan utilitzant eines que
a nosaltres se’ns han escapat. Tampoc parlem del que realment estarem fent; apujarem l’IBI
als ciutadans un 6,4% i l’apujarem pel fet de que estem fent la revaloració de les finques, però
també tenim la possibilitat d’abaixar el tipus, cosa que no farem i, gràcies a això, 400.000 euros
més els traurem de les butxaques dels nostres conciutadans per poder inflar el Pressupost.
Al final, quan un veu un poble modern, els ingressos es fan créixer a través dels serveis que
dóna l’ajuntament i d’idees que vagin en aquesta línia no n’hem presentat cap.
El nostre model no el trobem als pressupostos; esdevenir la capital del Baix Montseny per
donar una embranzida com a referent turístic i amb trets diferencials. Si que fem alguna cosa,
però sense trets diferencials. Nosaltres pensem que hi ha molta gent preparada que pot fer
coses que nosaltres no estem fent i que sobretot aposta per la indústria, que creixerà perquè ja
la tenim assentada en el territori, però no ens preocupem ni dels serveis ni de la tecnologia.
Estem sempre aturats en el tema del curt termini, pensant en què farem fins d’aquí a les
eleccions, i evidentment no es tenen en compte altres coses que per nosaltres són més
importants.
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A partir d’aquí, pensem que fer participar les persones i molta transparència és necessària, això
té a veure amb la opacitat d’aquest pressupost, i com que des del 2012 no trobem res de tot
això, hem anat votant que no.
El que si que ens entristeix en certa mesura és que qui arribi el mes de maig es trobarà la caixa
buida, mentre que vosaltres us vàreu trobar 2 milions d’euros de l’anterior legislatura.
És per tot això que el nostre posicionament és un NO a la proposta de Pressupost.
Tot seguit, la Sra. de la Encarnación, adreçant-se al Sr. Garcia diu que entén perfectament
perquè estan en partits diferents. Per tu –diu- un pressupost que posa en primer lloc a les
persones i els serveis a les persones és un pressupost assistencial i jo considero que aquest és
un plantejament de política de dretes. A més, m’alegro que no et sentis identificat amb el
pressupost per aquest argument que has fet.
Dius que és un pressupost continuista i és cert, perquè nosaltres continuem apostant per
prioritzar les necessitats de la gent. Dius que no trobes a quantes persones afecten els diners i
les millores proposades, però, si vols, et puc donar dades. Per exemple, en activitats d’estiu
trobem que 90 infants tenen beca, l’any 2012-2013 hi havia 44 beques, el següent 74 i ara 90;
en ajuts de llibres de text, hem passat de poder atendre 357 nens i nenes a 464; en el projecte
xarxa, hem passat de poder atendre 82 persones a 91; hem incrementat els ajuts de llibres per
joves que fan el PQPI i l’ESO i en el cas d’infants amb necessitats educatives especials, hem
doblat els ajuts. Aquestes són les persones que reben els beneficis del nostre pressupost que a
vosaltres no us agrada.
Has dit que trobes coses matusseres en l’increment de les subvencions; si et sembla malament
que mantinguem la mateixa quantitat de subvencions a les AMPES és el teu problema. I si
trobes malament que s’hagin reduït en un 15% les subvencions a les entitats de caire cultural
durant el primer any de legislatura, tot i que després s’han mantingut, és la teva opinió.
Dius que no hi ha projectes de futur en un govern que prioritza les inversions en equipaments
educatius, que està treballant per l’FP dual. Quant a la Cultura tornes a parlar
d’assistencialisme, ja em diràs què vols dir amb això.
Pel que fa el comentari sobre si el proper govern es trobarà el calaix buit, tens la informació que
us ha passat l’Interventor sobre l’estat actual d’execució del pressupost, amb la quantitat que
queda lliure per fer inversions. No sé on hi veus que queden els calaixos buits.
El Sr. Garcia diu que, la part assistencial és necessària però no és suficient.
Hi ha dues raons per les quals augmenten els ingressos aquest any a Sant Celoni, uns són els
ingressos que ens vénen d’altres administracions, com la Diputació de Barcelona, en aquest
cas és CIU, i l’altre, que no és gens assistencial, és tornar a anar a buscar les butxaques dels
ciutadans per fer-ne 400.000 euros més. L’assistència està molt bé i és necessària, però no és
suficient en un poble com el que tenim, que vosaltres mateixos dieu que està en declivi i,
òbviament, no pot ser d’una altra manera.
La Sra. de la Encarnación apunta que al què el Sr. Garcia anomena assistència, ella n’hi diu
justícia social. Quant als diners que ens arriben d’altres administracions –diu- el què ens arriba
de la Diputació de Barcelona després no ens arriba per part de la Generalitat de Catalunya.
La Sra. Miracle afegeix que, aquest pressupost ens permet, per exemple, que en temes
d’habitatge actualment tinguem 6 pisos de lloguer segur més 2 pisos d’ADIGSA, i dilluns vinent
farem una reunió a Barcelona per poder adquirir un altre pis. També tenim previst incloure dos
pisos més a l’edifici del carrer Santa Fe.
També és important esmentar el tema de les beques menjador, que l’any 2013 es van rebre
inicialment 129 sol·licituds i se’n van acabar atenent 154, perquè al llarg del curs se’n van afegir
més. Pel curs 2014-2015 s’han rebut 271 sol·licituds.
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Quant a ajuts socials, a data d’avui, estem en 49.959 euros i l’any passat quan vàrem acabar el
2013 estàvem en 74.996 euros. Per tant, aquest any segurament arribarem a una quantitat
bastant més elevada que la de l’any passat.
El proper estiu podrem continuar oferint aliment fresc per tots aquells nens i nenes que han
estat becats. El 2013 vàrem atendre 27 famílies i 58 infants, i aquest any podrem atendre 37
famílies i 66 infants.
Quan es parla d’assistencialisme, hauríeu de veure el volum de feina que hi ha a Comunitat, les
entrevistes que fem a diari, que estem atenent de 25 a 30 casos nous cada mes, això
necessàriament es converteix amb més ajuts socials, d’una tipologia o d’una altra. Com poden
tirar endavant totes aquestes famílies si des de l’Administració no els hi donem un cop de mà ?
En aquest sentit, entenc que s’han de fer polítiques en altres àmbits, però aquest hi ha de ser.
Nosaltres som molt responsables en aquest sentit, perquè ens pertoca.
El Sr. Garcia diu que CIU comparteix aquesta opinió i en aquest sentit hi donen suport, però no
ens posem d’acord amb moltes altres coses que també es poden fer i permeten pal·liar aquest
problema.
El Sr. alcalde apunta que s’han esmentat els eixos principals, Serveis socials, formació i
educació, i Promoció econòmica. Els tècnics estan treballant en aquestes línies, amb els temes
que van sortint, que impulsem i que afegim a serveis que ja s’estan prestant al municipi.
Vull recordar –diu- que treballem conjuntament amb el programa de la Generalitat de Catalunya
“Catalunya emprèn” i amb “Reempresa”, i que vàrem ser un dels primers municipis de la
comarca del Vallès Oriental que va començar a funcionar amb aquest servei; també treballem
amb “Accelera el creixement” en conjunt amb la PIMEC i la Diputació de Barcelona. Es farà, i
així ho diu el pressupost, un estudi prospectiu del sector agroalimentari al Montnegre; també
treballem amb la prospecció empresarial, un tema de continuïtat per detectar necessitats
formatives, però mantenint un contacte directe amb les empreses del municipi. De fet, fa pocs
dies ens vàrem reunir amb empreses del municipi i d’altres municipis per detectar necessitats
de mobilitat, per tractar temes de comunicacions com la incorporació de fibra òptica per
necessitat industrial; en formació ocupacional es pensa en la gent que està aturada i que
necessita formar-se per tornar a trobar un lloc de feina i valorant els cursos que es van fer l’any
2013, hi ha hagut un augment quant al nombre d’hores de formació i a la quantitat de
subvenció. Pel que fa el Club de feina del Servei municipal d’ocupació, es faran més tallers de
formació el mes de setembre i a l’octubre s’engega un programa especial per joves amb tallers,
amb anàlisi de dificultats d’ocupació pel jovent.
Quant al tema del turisme, ens podeu fer arribar les vostres idees i si són coses positives pel
municipi les podem plantejar.
Anys enrere es va posar en valor el tema de Patrimoni i en aquest sentit ha sortit una nova
Guia d’itinerari urbà (en 4 idiomes) i, prèviament, ja s’havia fet una guia de les escultures; es
consoliden les fires artesanals que promouen l’activitat dels comerços i establiments de Sant
Celoni. S’ha donat suport des de l’Ajuntament a la creació del col·lectiu “Sant Celoni Cuina” que
ha donat fruits en el seu sector i s’ha interrelacionat amb altres àrees de l’Ajuntament. Cal
esmentar les activitats com “Teatre i forquilla” o “Els sabors literaris” que ens han transmès la
seva satisfacció pel bon funcionament. El que s’ha de fer és animar i donar suport en els
sectors sobre els que realment podem influir, com en el cas de “La cuina a Sant Celoni”.
També fa pocs dies s’ha signat un conveni amb altres ajuntaments per compartir el Centre local
de serveis de les empreses. Els ajuntaments del Baix Montseny ens vam reunir i va sorgir la
intenció d’arribar a un acord per promoure el desenvolupament i la ocupació del Baix Montseny,
amb temes de turisme, com les guies autoguiades, d’infraestructures necessàries, amb
mobilitat i també amb telecomunicacions. Per tant, l’Ajuntament està fent accions i, a més, hi ha
idees per portar a terme.
En tema d’habitatge, l’Ajuntament ha estat pioner en la mobilització d’habitatges buits, gràcies a
una aportació que va fer anys el grup de la CUP. L’ajuntament ha reprès aquesta aportació i
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l’ha tirat endavant. S’han escoltat les propostes i s’ha treballat també conjuntament amb la
PAH. Pel que fa el tema dels lloguers, que ha comentat abans la regidora, hi ha 8 habitatges
d’inclusió social, però volem arribar a més, incloent els 2 que volem fer a l’edifici del carrer
Torres i Bages, on hi ha ubicat el servei de Seguretat Ciutadana. El dilluns vam tenir una reunió
amb ADIGSA per incorporar-ne un altre. Des de l’oficina d’habitatge s’han tramitat prestacions
urgents de pagaments de lloguer. En el tema de les plusvàlues ens vam posar d’acord perquè
la gent que tenia autoritzada la dació en pagament no hagués de pagar la plusvàlua.
En temps de crisi, des de l’Ajuntament hem apostat per mesures valentes i sovint pioneres
d’accés a l’habitatge o mesures per alleugerir l’impacte, en la mesura d’allò possible, per la
pèrdua de la residència habitual.
Cal esmentar que s’ha incrementat el pressupost relatiu a personal de l’Àrea de Serveis a les
Persones, perquè hem hagut d’incorporar més persones al servei, atesa la creixent demanda
de serveis socials. Això ens permet atendre i canalitzar millor les demandes socials, i disminuir
la llista d’espera.
No oblidem que des de gener del 2011 fins al gener del 2015 haurem reduït 6,5 milions el deute
del municipi. Hem passat de 17 milions de deute a 10 milions en aquests 4 anys. Això es
positiu perquè l’Ajuntament tingui la possibilitat de poder tirar endavant algun altre tema
prioritari.
Des de les àrees es fa un esforç per reduir la depesa de l’àrea i així poder destinar un import
més alt als temes prioritaris.
Pel que fa el què s’ha dit sobre l’IBI, cal aclarir que no es produeix cap augment. El que s’ha fet
és detectar noves construccions i modificacions dutes a terme en alguns habitatges per fer els
actualitzacions oportunes i que tothom pagui el que li pertoca, abans d’apujar l’IBI. Al setembre
o octubre sabrem la quantitat recaptada i la podrem dedicar a coses totalment necessàries.
Entre gener i juny, els ingressos provinents de l’IBI augmenten juntament amb els ingressos de
les plusvàlues, sense augmentar l’impost de l’IBI. Després hi ha el tema de les inspeccions i
deteccions de llicències d’obres no tramitades, tal com s’ha fet o es farà en molts altres
municipis, amb l’objectiu d’adequar l’import de l’IBI a l’estructura real de les finques.
Tot seguit, intervé el Sr. Masferrer per fer un plantejament de l’argumentació i el vot de la CUP.
El primer que volem fer –diu- és posar de manifest que el que avui es porta a votació és només
una part dels pressupostos, ja que el 29 d’abril tots vam ser testimonis que el grup de CIU va
donar suport al govern del Partit Socialista, votant favorablement el pressupost d’inversions, fet
que considerem un xec en blanc pel Sr. Castaño. Minuts abans de la votació, el Sr. Deulofeu
deia “no es veu una línia estratègica de futur, pensem que hem perdut una oportunitat, em
sorprèn que no hi hagués priorització, gairebé en cap actuació s’hi acompanya l’explicació del
seu cost econòmic, vàrem demanar que ens passessin el projecte i no ha hagut cap resposta,
no hi ha projectes al darrere, no hi ha una planificació estratègica de les necessitats del
municipi, els números ballen d’una manera considerable i això dona poca credibilitat”. Malgrat
totes aquestes declaracions del Sr. Deulofeu, el grup de CIU no va dubtar i va votar a favor de
les inversions pel 2014. Sense cap mena de dubte, aquesta és, a la pràctica, la part més
important del pressupost que avui es compleix. El perquè d’aquesta importància es evident, la
no aprovació del pressupost d’inversions en paralitza la execució. En canvi la nova aprovació
del pressupost que avui es porta a votació només significa que caldrà seguir amb el pressupost
prorrogat, molt i molt similar al presentat aquest any. En conseqüència, el gruix del pressupost
del 2014 es va aprovar el 29 d’abril amb un acord entre el PSOE i CIU.
Inversions a banda, poca cosa ha canviat respecte els pressupostos del 2013 i, de fet, ja
portem 205 dies del 2014 utilitzant el pressupost prorrogat del 2013. Tot plegat és
conseqüència de la política del “qui dia passa, any empeny”, que tan agrada als partits
convencionals . En canvi, des de la CUP defensem la valentia política, el fet de transformar, el
fugir dels càlculs electoralistes que tan sovint expliquen les estratègies incoherents dels partits
convencionals. Alguns, potser molestos per l’etiqueta de convencionals, diran que tota aquesta
visió, aquesta nova manera d’entendre la política, no és res més que una cortina de fum per
amagar l’anomenada cultura del NO, però s’equivoquen i ho demostra el comportament de la
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CUP en els passats pressupostos. Malgrat que el propi alcalde declarés que no entenia el
posicionament de la CUP, a l’acta corresponent hi consta la votació. El nostre argumentari pels
pressupostos del 2013, que mantenim pels del 2014 és que diem SI a l’esforç que fa el govern
per ajudar a totes les famílies que ho estan passant molt malament. Malgrat que tard, s’està
treballant correctament la política d’habitatge; augmenten considerablement els fons per
destinar a ajuts d’emergència; també es fa un esforç important en educació, suplint els recursos
que hem deixat de rebre per les retallades del govern del president Artur Mas. Parlem de
l’Escola Bressol, de l’Escola de Música i del Pla Educatiu entorn. I dèiem NO i ho seguim dient
a la manca de valentia del govern socialista per tirar endavant transformacions importants, les
quals són de vital importància per Sant Celoni i la Batllòria. Fa mesos que hauríem de tenir els
treballs necessaris per poder decidir canviar el sistema de gestió de residus, però la resposta
ha estat negativa, fet que reforça el nostre NO. Estem a la cua del reciclatge i ens omplim la
boca de bosc, cuina i patrimoni. Volem fets no paraules. Tenim un POUM totalment antiquat i
l’equip de govern no ha complert el compromís de tirar-ne un de nou endavant. També cal
valorar molt negativament el immobilisme per recuperar la gestió de serveis públics, malgrat
l’elevat estalvi econòmic que això suposaria. Per això, l’any passat vàrem emetre un vot positiu
i un altre de negatiu, avisant, però, que si la tendència no canviava la propera vegada el
pressupost tindria dos vots negatius.
Sr. alcalde, el vot de la CUP era una mà oberta per apaivagar els efectes de la crisi i un puny
alçat per aconseguir una ciutat més justa. Lamentem que no ho entengués, o no ho volgués
entendre. Un exemple, la negativa del sistema de recollida de residus “porta a porta”, on s’ha
evidenciat que malgrat la bona voluntat de la CUP i la insistència en proposar i proposar
solucions per tirar endavant el municipi, un mur de complicitat tàcita entre els dos partits
majoritaris barra el pas del progrés de Sant Celoni i la Batllòria. En conseqüència els dos vots
de la CUP seran negatius.
A continuació, la Sra. Montes apunta que ningú posa en dubte la prioritat dels ajuts a la gent
necessitada, les ajudes socials i l’educació. A partir d’aquí –diu- hi ha 19 fulls de números, un
darrera l’altre i des d’ICV veiem que, sobretot, hi ha estudis i treballs tècnics a totes les àrees
que incrementen bastant els pressupostos, fet que ens crida l’atenció. En els darrers plens, hi
ha alguns reparaments de l’interventor relatius a incorporació de nou personal, malgrat que
legalment no es permeti la contractació de nou personal.
També hi ha el tema dels 40.000 euros que es destinen al lloguer de l’edifici de Comunitat i que
encara no s’ha solucionat, malgrat haver-ne parlat en diverses ocasions.
En els temes socials, potser us podrem discutir la quantitat d’aquestes situacions, malgrat que
penso que cap grup posa en dubte l’exercici que ha fet l’equip de govern en aquest àmbit. Tot i
això estem parlant de moltes diners, que paguem entre tots i això requereix més tems de
reflexió per millorar i avançar amb la totalitat del pressupost.
El grup d’ICV s’abstindrà, perquè hi ha una part amb la que no estem d’acord. El que no ens
agrada en absolut és que es prorrogui el pressupost com va passar quan vam entrar en
aquesta legislatura, perquè això serà negatiu per l’administració del municipi. Penso que
podríem haver arribat a un acord amb una mica més de flexibilitat, amb les propostes de millora
que té cada grup.
El Sr. alcalde explica que, en referència a la incorporació de personal es tracta de plans
d’ocupació. S’han incorporat temes a la promoció econòmica, com els cursos que s’han fet de
formació ocupacional. Els estudis són diversos i estan a la vostra disposició, però, per exemple,
hi ha un tema mediambiental per eliminar aigües blanques que van a la depuradora i poder
tenir més capacitat per fer noves connexions. També hi ha un estudi anomenat “El sector
agroalimentari al Montnegre” per tal d’intentar revitalitzar aquest sector. Un altre estudi és el de
la pobresa que estava incorporat en aquest pressupost.
Si aquesta proposta no s’aprova, tindrem un pressupost prorrogat que serà molt menys flexible
i possiblement algunes coses no es podran fer. Nosaltres intentarem encaixar-ho, tot fent
estalvi com s’ha anat fent, tornant a prioritzar i potser deixant algunes coses de banda.
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La Sra. Montes apunta que la seva intenció no era posar en dubte la necessitat de fer aquests
estudis, sinó que aquests s’haurien de fer amb recursos humans de l’Ajuntament, en lloc
d’encarregar-los a empreses o persones externes. Hi ha suficients tècnics i treballadors per fer
un esforç i assumir aquests treballs des del propi ajuntament.
El Sr. alcalde explica que cal ser coneixedors de la realitat de la feina. Hi ha molts temes
importants, uns els treballa el personal de l’Ajuntament, però n’hi d’altres que difícilment es
poden assumir. Hi ha molta feina de gestió que cal fer per tirar endavant els temes, com és el
cas del Pla de prevenció de riscos i salut laboral, l’adequació i seguretat en els edificis i la
formació de personal de tots els edificis en temes de seguretat, que assumeix un tècnic de la
casa, però en altres casos s’ha de comptar amb personal extern.
Tot seguit, pren la paraula el Sr. Bueno per dir que, el govern municipal porta al Ple el
pressupost municipal per l’any 2014, la documentació del qual jo, com a regidor de
l’ajuntament, m’ha arribat un cop passades les Comissions Informatives, fa menys d’una
setmana. Dit això, el pressupost municipal es suficientment important perquè aquest sigui
participatiu, consensuat prèviament entre els diferents regidors de l’ajuntament o, almenys,
debatut amb els regidors que no formem part del govern municipal. Això no s’ha dut a terme i
reitero que m’hagués agradat estar informat prèviament per poder participar en la seva
elaboració, poder fer suggeriments i conèixer el pressupost amb més temps. Crec que és molt
important buscar el consens i la participació de tots els regidors i regidores.
En conseqüència, com que en el seu dia es va perdre la confiança en mi per part del govern i
no se m’ha demanat el vot favorable en aquest cas, no em sento partícip d’aquests
pressupostos ni de l’acció de govern. Per això i perquè se m’ha informat un cop passat les
Comissions Informatives, per coherència m’abstindré.
Després d’aquestes intervencions i
Vist l'expedient instruït per a l'aprovació del pressupost de la Corporació per a l’any 2014, les
seves bases d'execució i la plantilla orgànica.
Atès que el mateix s'ha elaborat conforme les directrius establertes al Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i
altra legislació aplicable.
A proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per
6 vots a favor de les senyores Miracle, De la Encarnación i Coll i dels senyors Castaño, Tardy i
Capote, 9 vots en contra de les senyores Costa i Lechuga i dels senyors Deulofeu, Garcia
Ramírez, Perapoch, Garcia Sala, Moles, Corpas i Masferrer, i 2 abstencions de la senyora
Montes i del senyor Bueno, el Ple municipal DESESTIMA:
1. Aprovar inicialment el projecte del pressupost general per a l'exercici de 2014, les seves bases
d'execució i la plantilla orgànica d'aquesta Corporació, que amb la seva aprovació resten elevats a
pressupost, conforme han estat redactats i que resumits donen el següent resultat:

ESTAT DE CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2014
(Article 166.1.c del Reial Decret Legislatiu 2/2004)
AJUNTAMENT DE SANT CELONI

PRESSUPOST ECONÒMIC DE DESPESES. RESUM PER CAPITOLS
I
II
III
IV
IX

Despeses de personal
Despeses en béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Passius financers

7.937.144,92
6.695.092,12
254.455,16
872.715,78
1.646.606,67
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----------------Total del pressupost preventiu
17.406.014,65
=====================================================

PRESSUPOST ECONÒMIC D'INGRESSOS. RESUM PER CAPITOLS
I
Impostos directes
II Impostos indirectes
III Taxes i altres ingressos
IV Transferències corrents
V Ingressos patrimonials

8.498.470,00
199.789,71
3.959.120,80
4.431.491,02
317.173,12
-----------------Total del pressupost preventiu
17.406.014,65
====================================================
PLANTILLA DE PERSONAL 2014
A.- PERSONAL FUNCIONARI
DENOMINACIÓ

Nº CARRERA VACANT

AMORT.

ALTRES

OBSERV. GRUP

1.- COS D'HABILITACIÓ NACIONAL
Secretari
Interventor

1
1

1
-

1

-

-

A1
A1

2
7
8
12

2
7
7
12

1
-

-

-

A1
A2
C1
C2

a) Subescala Tècnica:
TS Economista
TS Advocat/da
TS Recursos humans
Arquitecte/a
Enginyer/a

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

-

-

-

A1
A1
A1
A1
A1

Tècnics/ques mitjans
Treballadors/es socials
Enginyer/a tècnic/a
TM Recursos humans

3
3
1
1

3
2
1
1

1
-

-

-

A2
A2
A2
A2

b) Subescala Serveis Especials
Classe policia
Sots-inspector
Sergent
Caporal
Agent

1
2
4
20

1
2
4
20

-

-

-

C1
C1
C2
C2

AMORT.

ALTRES

GRUP

2.- ESCALA ADMINISTRACIÓ GENERAL
Subescala Tècnica
Subescala de Gestió
Subescala Administrativa
Subescala Auxiliar

PI

3.- ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

B.- PERSONAL LABORAL
DENOMINACIÓ

Nº INDEFINIT VACANT
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Tècnics/ques superiors
Arquitecte/a

1
1

1
-

1

-

Tècnics/ques mitjans

14

11

3

-

Arquitecte/a tècnic/a
Enginyer/a tècnic/a
Treballadors/res socials
Educador/a social
Docents Escola d'adults
TM Escola bressol

3
1
3
3
9
4

2
1
1
3
-

1
1
2
2
6
4

-

1 JP/1 CR
-

-

-

A2
A2
A2
A2
A2
A2

TGS Escola bressol

6

-

6

-

-

C2

TAUX informàtica
TAUX Biblioteca
TAUX Comunicació
Administrativa

2
4
3
4

2
4
1
1

2
3

-

-

C1
C1
C1
C1

Auxiliar Administrativa
Treballadors/es familiars
Oficials

16
4
8

7
4
8

9
-

-

1JP/1CR

C2
C2
C2

Monitors/es Escola bressol
Peons

5
30

20

5
10

-

3 JP/ 3 CR

AP
AP

Abreujatures

Concepte

MIA
PR
PI
JP/CR
TS
TM
TGS
TAUX

mobilitat interadministrativa
pràctiques
promoció interna
jubilació parcial/contracte relleu
tècnic/a superior
tècnic/a mitjà
tècnic/a de grau superior
tècnic/a auxiliar

-

A1
A1
A2

Nombre total places plantilla
Funcionaris
Laborals
Total

71
121
192

2. Que el pressupost inicialment aprovat i la plantilla orgànica s'exposin al públic durant quinze
dies, termini durant el qual qualsevol habitant del terme o persona interessada podrà presentar
contra aquest i davant el Ple les reclamacions i suggeriments que estimi convenients. En el supòsit
que no sigui presentada cap reclamació, l'acord d'aprovació inicial serà elevat a definitiu sense
necessitat d'adopció d'un nou acord.

~~~~~~~~~~

A continuació el Sr. alcalde anuncia que s’han presentat tres mocions per la via d’urgència, que
caldria cal sotmetre a consideració del Ple:
-

Moció del grup municipal de la CUP en suport a la campanya de “Boicot, desinversions i
sancions (BDS) a l’Estat d’Israel”
Moció del grup municipal de la CUP en relació a la Federació de Municipis de Catalunya
Moció del grup municipal de CiU en referència a la imputació de l’alcalde Joan Castaño
Augé pels sobresous que va cobrar pel seu càrrec de responsable de la Comissió de Medi
Ambient de la Federació de municipis de Catalunya i per haver amagat aquesta informació
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al Ple municipal
Per unanimitat dels 17 regidors presents, s’APROVA LA URGÈNCIA d’incloure aquestes
mocions a l’ordre del dia de la sessió plenària que s’està celebrant i es procedeix a tractar el
seu contingut.
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP EN SUPORT A LA
CAMPANYA DE “BOICOT, DESINVERSIONS I SANCIONS (BDS) A L’ESTAT D’ISRAEL”
Pren la paraula el Sr. Corpas per explicar que la intenció de la moció presentada, més enllà de
demanar a l’estat d’Israel que aturi la massacra a Palestina, ja que si la ONU no ha pogut fer
res l’Ajuntament de Sant Celoni poca cosa hi poc fer, és posar èmfasi a una campanya que
també es va fer a Sudàfrica per treure el bloqueig del règim de l’apartheid i que també va tenir
molts bons resultats. Es tracta d’una campanya basada en la solidaritat d’Europa anomenada
“Boicot de les inversions i sancions a l’estat de Israel”.
Seguidament fa una lectura dels acords que proposa la moció.
Intervé la Sra. Miracle per manifestar el vot favorable del PSC i que, si sembla bé a tothom, la
jornada de solidaritat que es proposa es treballaria conjuntament amb la Coordinadora
d’entitats solidàries.
Tot seguit, pren la paraula la Sra. Costa i apunta que es remet a un manifest que va fer CIU
quan es van produir els fets de Gaza del 2009 per il·lustrar el posicionament del seu grup. El
manifest venia a dir: “El conflicte amb molts morts entre la població civil cada dia es més
insuportable a la consciència universal, de manera que es fa imprescindible a tots els esperits
sensibles demostrar-hi el rebuig. També Convergència Democràtica de Catalunya vol
expressar el seu parer sobre tot el que està succeint a l’Orient Mitjà i així manifestar el nostre
rebuig a la violència com a via per a resoldre els conflictes, amb la convicció que alimenta
només la dinàmica de creixent tensió a la zona. Així, emplacem a les parts a respectar les lleis
internacionals i humanitàries definides a les convencions de Ginebra”. També deia: “donem el
nostre suport a la Resolució 1860 del Consell de Seguretat de l’ONU, de 8 de gener, per tal
que es produeixi l’alta al foc i perquè l’ajuda humanitària arribi a territori palestí entre d’altres
moltes coses”.
Per tant, tal com deia el manifest, el grup de CIU rebutja i condemna totes les violències. En
relació amb aquesta moció que presenteu, no creiem en absolut que mesures que fomenten
encara més l’odi ajudi als que pateixin o ajudin a la pau. Tampoc em sembla rigorós ni just que
posem en el mateix sac a empreses i organitzacions que pel fet de tenir un capital israelià o
tenir la seva seu allí, se’ls titlli d’obtenir un benefici econòmic o polític de la violació dels drets
dels palestins.
No hi ha cap dubte de que el que fa Israel són crims de guerra. I, a més, ho fa cada tres o
quatre anys per marcar terreny en el mon àrab. Però també tenim la mirada a l’Afganistàn i a
l’Iraq on la radicalització de l’islamisme vulnera els drets humans brutalment i va guanyant
terreny. També tenim la mirada fixada en el govern de Hamàs de Gaza i la seva vinculació amb
el president Bashar al-Asad de Síria, que ha estat responsable de més de 200.000 morts. Per
tot això, reiterem la nostra condemna a totes les violències i ens abstindrem a la moció
presentada.
El Sr. Corpas apunta que no s’ha parlat de totes les empreses, sinó només de les empreses
que estan ajudant a aixecar aquest mur, les empreses que estan contribuint a que els colons
cada vegada agafin més terreny palestí. En cap moment es pretén fer un discurs antisemita. De
fet, apel·lar a l’antisemitisme complica les coses i aquest manifest en cap moment incita a
l’odi, si més no es una proposta molt pacífica. En tot cas, ja ho he dit clar, ens referim a totes
les empreses que tinguin alguna cosa a veure amb tot el que està passant.
Pren la paraula la Sra. Montes per dir que aquesta és una moció de sentiment, perquè resulta
increïble haver de veure tots aquests nens morts, la destrucció i el malson que passa tota
aquesta gent.
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Pel que fa el tema de les empreses, cal esmentar que el major fabricant de bombes
antipersones estava a Espanya, amb un ministre del PP al capdavant. Hi ha fàbriques
d’armament a Alemanya i a Rússia, a Palestina no.
El grup d’ICV hi votarà a favor perquè realment la situació es dramàtica i indecent, i fa
reflexionar sobre la diferència de drets de les persones, depenent del lloc on hagis nascut.
El Sr. alcalde comenta que amb el que més podem influir és amb la conscienciació i la repulsa
davant aquests fets. Tots som conscients dels crims de guerra que s’estan cometent i
certament és esgarrifosa la quantitat de morts que es produeixen, la majoria entre la població
civil.
Després d’aquestes intervencions i atès que,
Enguany s'ha commemorat el seixanta-cinquè aniversari de la Nakba palestina. La Nakba és la
catàstrofe, desastre o calamitat, resultant de la neteja ètnica exercida sobre Palestina i el poble
palestí per part de l’Estat d’Israel. Amb l’establiment d’Israel l’any 1948, les forces sionistes van
expulsar de les seves llars i de la seva terra a més del 70% de la població indígena. Més de
700.000 palestins i palestines, i els seus descendents, esdevingueren refugiats. La Nakba no
és un episodi històricament tancat i aïllat, sinó que perdura fins als nostres dies.
L’any 1967 Israel va ocupar els Alts del Golan, la Península del Sinaí, Cisjordània (amb
Jerusalem Est) i la Franja de Gaza. Prop de 300.000 palestins i palestines van ser-ne
expulsats, molts d’ells convertint-se en refugiats per segona vegada. Avui, els refugiats
palestins sumen més de cinc milions. Israel continua negant-los el seu dret al retorn, incomplint
la Resolució 194 (1948) de l’Assemblea General de les Nacions Unides i la 237 (1967) del seu
Consell de Seguretat.
Des d’aleshores, l’Estat d’Israel ha practicat una política colonialista en els Territoris Ocupats
Palestins. Actualment, més de 230 assentaments israelians a Cisjordània i Jerusalem Est, amb
prop de 600.000 colons jueus, impossibiliten la creació d’un Estat palestí viable i autònom. Per
altra banda, Israel segueix ocupant també els Alts del Golan sirians des de 1967, on hi
resideixen més de 20.000 colons jueus a 32 assentaments. Tots aquests assentaments, que
responen a l’esperit colonitzador del projecte sionista, són il·legals segons el Dret Internacional:
violen la Quarta Convenció de Ginebra i incompleixen la Resolució 242 (1967) del Consell de
Seguretat de les Nacions Unides.
L’any 2002 Israel va començar a construir un Mur de separació en territori ocupat. Tot i ser
declarat il·legal per part del Tribunal Internacional de Justícia l’any 2004, ni la seva construcció,
ni la usurpació de terres palestines que comporta s’han aturat.
Des de juny de 2007 Israel manté bloquejada la Franja de Gaza, on hi resideixen més d’un
milió i mig de palestines i palestins, la gran majoria d’ells refugiats de 1948. Aquest bloqueig
constitueix un càstig col·lectiu i, per tant, una flagrant violació del Dret Internacional Humanitari.
D’ençà de la Nakba, l’Estat d’Israel ha anat construint i consolidant tot un aparell legislatiu
discriminatori vers el 20% de la seva població, la minoria àrab. Més d’una trentena de lleis
discriminen els palestins i palestines amb ciutadania israeliana.
L’exèrcit israelià va iniciar el passat 8 de juliol una altra ofensiva militar a gran escala contra la
Franja de Gaza a Palestina. Nits de bombardejos sobre una de les regions de més densitat de
població del planeta, que pateix un bloqueig físic i econòmic des de fa 7 anys. El passat 17 de
juliol al vespre l'atac militar es va ampliar amb una ofensiva terrestre. En total, en només 12
dies, des de l'inici dels atacs aeris a Gaza, prop de 450 palestins han mort i uns 3.000 han
resultat ferits, amb el conseqüent col·lapse total dels centres hospitalaris i del subministrament
dels serveis més bàsics per a la població. Tot i les crides internacionals a evitar una escalada i
a protegir la vida dels civils, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, es va mostrar
disposat a “ampliar” encara més l'ofensiva contra Gaza.
El poble palestí viu sota una situació de fragmentació territorial, control institucionalitzat,
discriminació i apartheid totalment inadmissible. En aquest sentit, l’any 2005 la societat civil
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palestina va fer una crida unitària per iniciar una campanya d'aïllament internacional d'Israel
inspirada en la lluita sud-africana contra el règim d'apartheid. Des d’aleshores, la campanya
civil internacional pel Boicot, les Desinversions i Sancions (BDS) contra Israel s’ha anat
estenen arreu del món i ha sumat múltiples suports.
A través d’aquesta campanya internacional de mesures punitives no violentes, el poble palestí
vol poder exercir el seu dret inalienable a l’autodeterminació i acabar amb la injustícia històrica
a què es veu sotmès des de 1948, des de la Nakba.
Davant els fets exposats, a proposta del grup municipal de la CUP, 10 vots a favor de les
senyores Miracle, De la Encarnación, Coll i Montes i dels senyors Castaño, Bueno, Tardy,
Capote, Corpas i Masferrer, i 7 abstencions de les senyores Costa i Lechuga i dels senyors
Deulofeu, Garcia Ramírez, Perapoch, Garcia Sala i Moles, el Ple municipal ACORDA:
1. Adherir-se a la campanya civil internacional pel Boicot, les Desinversions i Sancions (BDS)
contra Israel, en els termes en què aquesta està plantejada. En aquest sentit, l’Ajuntament de
Sant Celoni i la Batllòria es compromet a no establir cap tipus de conveni ni tracte comercial,
acadèmic, cultural, polític o esportiu amb les institucions, empreses o organitzacions israelianes
fins que aquest Estat compleixi amb la seva obligació de reconèixer el dret a l’autodeterminació
del poble palestí i acati el Dret Internacional per mitjà de:
- la finalització de l’ocupació i la colonització del territoris ocupats l’any 1967 i el
desmantellament del Mur;
- el reconeixement dels drets fonamentals dels ciutadans àrabs palestins d’Israel a una plena
igualtat;
- el respecte, la protecció i la promoció dels drets dels refugiats palestins a retornar a les seves
llars i propietats, tal i com ho va estipular la Resolució 194 de les Nacions Unides.
Aquesta mesura no s'aplicarà amb aquelles institucions, empreses o organitzacions israelianes
que reconeguin de forma explícita els drets fonamentals del poble palestí en la forma que s'han
detallat en el paràgraf anterior.
2. L’Ajuntament de Sant Celoni i la Batllòria es compromet també a no establir cap tipus de
conveni ni tracte comercial, acadèmic, cultural, polític o esportiu amb empreses, institucions o
organitzacions, internacionals o nacionals, que extreuen un benefici econòmic o polític de la
violació dels drets humans als territoris palestins.
3. L’Ajuntament de Sant Celoni i la Batllòria es compromet a donar suport a les diferents
campanyes de BDS llençades tant des de Catalunya com des de la resta del món.
4. L’Ajuntament de Sant Celoni i la Batllòria insta la Generalitat de Catalunya i la resta
d’institucions catalanes a sumar-se a la campanya internacional de Boicot, Desinversions i
Sancions (BDS) contra Israel.
5. L’Ajuntament de Sant Celoni i la Batllòria es compromet a promoure una jornada de
solidaritat en el municipi per tal de donar a conèixer la situació de Palestina i la campanya de
BDS a la qual s’adhereix.

A continuació, pren la paraula el Sr. Corpas per llegir els acords que proposa la moció
presentada per la CUP en relació a la Federació de Municipis de Catalunya, que són :
“1. Abandonar la pertinença a la Federació de Municipis de Catalunya, a tots els efectes,
mentre no es resolgui judicialment el cas.
2. Exigir a la Federació de Municipis de Catalunya el retorn dels diners abonats com a quota
per part del nostre municipi els anys 2011 i 2012, per considerar que s’han utilitzat per a fins
il·lícits.
3. Comunicar la decisió a la Federació de Municipis de Catalunya.”
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Pel que fa el quart acord –diu-, ja hem parlat en diverses ocasions de l’acord que va signar la
CUP de Sant Celoni amb l’equip de govern per aprovar uns pressupostos i un dels punt
importants de l’acord era una rebaixa del sou dels regidors. L’acalde també va acceptar que
els sous que pogués cobrar a través de diferents organismes als quals pertanyia no superessin
la quantitat total de 43.000€ bruts anuals. Hi ha un document de l’equip de govern signat en
aquest sentit, però ara tenim el dubte de si amb els ingressos procedents de la Federació de
Municipis es supera o no aquesta xifra. Per això, en el quart punt es demana que el senyor
alcalde faci públic l’import total de les retribucions que cobra, siguin dietes o no, per tal de
veure si s’està incomplint o no l’acord.
Tot seguit, el Sr. alcalde comenta que, pel que fa l’abandó a la pertinença a la Federació de
Municipis, el Sr. secretari farà l’explicació oportuna.
La Federació i l’Associació Catalana de Municipis –diu- són eines importants al servei dels
ajuntaments i dels ciutadans. Un dels exemples de la tasca que fan ha estat aconseguir que
molt ajuntaments ens suméssim a la campanya de rebuig a l’ARSAL (Llei de Racionalització i
Sostenibilitat de l’Administració Local), una llei que ens volen imposar desde Madrid i que
coarta tot el funcionament dels ajuntaments i dels serveis que prestem al ciutadà. Són entitats
municipalistes que assessoren, i també fan cursos i activitats que entenem que ens beneficien.
En el febrer del 2012 va passar una cosa similar a l’ACM. Va haver una detecció d’irregularitats
i l’última notícia que tenim de finals de l’any passat es que dos ex-responsables de l’ACM van
anar a judici per una possible apropiació, igual com passa en aquest moment. El que hem de
prejutjar és, d’entrada, una presumpció d’innocència i després esperar que el tema judicial
s’acabi, i que cadascú assumeixi les responsabilitats que li pertoqui. Nosaltres també hem
col·laborat amb l’ACM pagant una quota i utilitzant els seus serveis.
Després el Sr. secretari ens parlarà del tema dels retorns de diners dels anys 2011 i 2012.
Referent a la meva participació a la Federació de Municipis, jo no havia estat mai en cap òrgan
directiu o de govern de la Federació de Municipis, fins que se’m va proposar d’entrar-hi com a
president de la Comissió de Medi ambient. Aquesta feina representa una tasca i unes
responsabilitats, i implica estar en altres organismes que esmentaré més endavant.
Jo vaig entrar a la Federació el setembre del 2011. Al juliol, després de les eleccions
municipals, les entitats es reuneixen en assemblea i nomenen els càrrecs. Quan em vaig
incorporar al càrrec ho vaig fer sense saber si rebria alguna compensació econòmica, dietes,
etc, no ho vaig preguntar, com no ho va fer la majoria. Som alcaldes i alcaldesses de diferents
grups polítics, a cada Ajuntament estem fent una tasca local i a la Federació una tasca més
global dels municipis de Catalunya.
En el 2012 vam pactar el Pressupost amb unes condicions de rebaixa del 10% del sou dels
polítics, inclòs l’alcalde. Jo estic assegurat a nivell de Seguretat Social i de sou en el Consorci
de Residus, on ho havia comunicat, i de la Federació de Municipis amb el pressupost vàlid des
del mes de setembre.
L’any 2013 vaig cobrar un sou brut total (entre els dos llocs) de 44.164 €. Pel que fa la quantitat
de l’ajuntament, encara no l’he pogut calcular, però ho miraré. Hi ha una part que són dietes
que cobro com qualsevol treballador de la casa, d’acord amb el conveni existent i he declarat a
Hisenda tot el què s’ha de declarar.
També de l’Agència de Residus i des del 2013 del Consell de Xarxa de l’Agència Catalana de
l’Aigua rebo, per assistència, unes quantitats, que també impliquen feines a part. Ahir a la
tarda, per exemple, estava a la Junta de Govern de l’Agència de Residus de Catalunya, en què
les entitats municipalistes i l’Agència de Residus discutíem el retorn del cànon pels ajuntaments
de l’any 2015. Finalment no es va arribar a cap acord, però aquesta feina porta implícit fer
reunions, treballs, assistència, a més de les despeses de desplaçament.
L’any 2014, he calculat que, sumant la quantitat a cobrar des de l’ajuntament, si cobrés la
mateixa quantitat de dietes i del Consorci de Residus, l’import a percebre seria 43.279 €.
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De l’Agència de Residus, l’any passat vaig percebre, per totes aquestes tasques, 1.730 € i de
l’ACA 1.200 €. Aquí em demaneu que faci pública la retribució i en aquesta carpeta hi ha totes
les meves declaracions de renda, 2011, 2012 i 2013, que de fet fa més d’una setmana que
estan a l’Ajuntament. En el Butlletí municipal es publicarà tot el que jo tinc de renda dels
diferents ens i ja s’ha reservat un espai al web municipal per donar-ne compte.
A partir de l’1 gener de 2013, de la Federació de Municipis no hi ha ingressos i quant al tema
dels desplaçaments, entre l’any 2013 i el que portem del 2014, he percebut 444 €. Aquests
desplaçaments impliquen fer servir el cotxe particular ,tiquets, aparcament, bitllets de trens etc.
Per tant, tal com es demana, faré públics tots els imports que rebo.
S’ha de dir que a la primera reunió del Comitè executiu de la Federació de Municipis es va
demanar depurar responsabilitats i que s’investigués a fons tot el què ha passat en aquesta
entitat. El mateix dia es va cessar del seu càrrec al Secretari General i vàrem acordar el retorn
dels diners que havíem cobrat. Jo vaig ingressar l’import corresponent el dia 7 de juliol,
mitjançant un xec bancari per import de 3.806 €, no 3.300 €, que és el què es va publicar en els
mitjans de comunicació. Vaig fer el què vaig creure més convenient. A dia d’avui la informació
que tinc és que estem imputats, que vol dir tens el dret a acompanyar-te d’un advocat quan
hagis d’anar a declarar i, pel que sé, les declaracions es faran del 3 al 9 de setembre. Jo estic
tranquil perquè no he enganyat ningú, he declarat tot el que s’havia de declarar i he exercit amb
responsabilitat les tasques que se m’havien encomanat, tant des de la Federació com de les
altres entitats. Hi ha una tasca que es la local, però la gent que es dedica, a més, a temes
supralocals pot exercir aquesta tasca en el seu temps lliure, del que disposa pels seus
assumptes personals i familiars, i això ens passa a tots els alcaldes i alcaldesses. Això es fa
així des de fa anys. Per tant, aquest dimarts es farà tot públic en el Butlletí informatiu i en
aquest sentit estic tranquil perquè no hi ha res a amagar. Els polítics hem d’assumir les
responsabilitats que s’escaiguin.
He estat al Consell Comarcal, a l’Ajuntament i a la Diputació de Barcelona, i ho explicaré tot
perquè la gent pugui treure’n la seva opinió.
Seguidament, el Sr. Corpas agraeix l’explicació de l’alcalde, la recollida de dades que ha
exposat i que hagi pres la iniciativa de publicar-ho. En la moció presentada –diu- no hi ha cap
tipus de prejudici, la justícia ja farà la seva tasca si correspon o no. d’altra banda, ens
sorprenen els números de les dietes que has exposat. Aquests dos cobraments que nosaltres
desconeixíem fa trontollar la xifra que vam pactar dels 43.200 €.
Pren la paraula el Sr. Deulofeu per apuntar que la moció que presenta CIU sobre aquest mateix
tema fa un altre plantejament. Referent a l’explicació que ha fet l’alcalde –diu- entenc que ens
passareu tota aquesta informació als grups perquè la puguem valorar adequadament. La
justícia farà la seva feina i en això nosaltres no hi volem entrar. Pel què s’ha dit, l’alcalde forma
part de la Federació de Municipis des de l’Assemblea de juliol en què es va aprovar els càrrecs,
per tant, entenem que aquests ingressos els va començar a cobrar a partir d’aquella data.
Pel que fa la quantitat de 3.800 €, aquest és l’import percebut, però podem saber quina
quantitat en brut representa ?
El Sr. alcalde respon que va retornar l’import que va fixar la jutgessa i es parlava dels imports
reals percebuts. La suma de tot plegat era de 3.806 €, que és la quantitat que vaig tornar a la
Federació de Municipis del 2012.
El Sr. Deulofeu comenta que entre el Consorci de Residus i el sou d’alcalde, sumats, l’any 2012
s’ha parlat de 5.100 € i de 44.000€. Per tant, entre l’any 2011 i 2012, que és quan es
produeixen aquests fets, caldria sumar el sou del Consorci de Residus i el sou de l’Ajuntament
per arribar a aquests 43.000 € o 44.000 €, en funció de les dietes.
El Sr. alcalde diu que els advocats això no ho consideren sou.
El Sr. Deulofeu comenta que, en els diferents plens en què s’ha parlat del tema de salaris, el
grup de CIU sempre ha votat favorablement a les propostes que ha aportat l’equip de govern.
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Nosaltres –diu- no pretenem entrar en el tema dels sous, hem donat suport a l’equip de govern
en la major part dels punts en què s’ha portat a aprovació temes referits al sou de l’alcalde i
dels regidors quan s’ha constituït l’Ajuntament. Per tant, entenem que un regidor o regidora,
alcalde o alcaldessa ha de poder exercir aquesta feina amb uns ingressos correctes, adequats
a les seves responsabilitats i al temps de dedicació; si això inclou estar en altres òrgans
vinculats a l’Ajuntament, cap problema, i si té despeses de desplaçament o de dietes també
entenem que forma part de la normalitat, simplement cal tenir-lo regularitzat i fer-ho de una
manera transparent.
En el ple del 24 de novembre del 2011, que va ser el ple en què l’alcalde va proposar una
reducció del seu salari per una dedicació al 90%, per tal de poder exercir com a president del
Consorci de Residus amb un 10% de la dedicació, es van dir diverses coses que són
importants de recordar. En aquell moment l’alcalde proposava una rebaixa del 10% del salari,
passant de 48.000 € a 44.000 €, quantitat a la qual es sumaria el sou del Consorci de Residus,
que en aquell moment l’alcalde va manifestar que desconeixia perquè encara s’estava
negociant. Va ser posteriorment en un altre ple quan, arran d’una pregunta feta pel grup de la
CUP, ens va comunicar que el sou que tenia assignat era de 16.800 €. Això suposa una suma
de 60.000 €. Per tant hi havia un pas de 48.000 € a 60.000 €, que era la suma d’aquests dos
sous. Ens va sorprendre aquesta quantitat percebuda des del Consorci, perquè enteníem que
probablement hauria d’haver representat el 10% del que deixava de cobrar per mantenir aquest
equilibri. L’alcalde va explicar la tasca que feia , aquest tema va quedar aquí i nosaltres no vam
tornar a treure’l. En aquell mateix ple es van fer diverses preguntes, algunes d’elles es van
respondre i d’altres van quedar a l’aire. Una d’elles va ser quins altres càrrecs ocupava l’alcalde
i quines dietes i despeses de transport cobrava per això. Per tant van ser dues preguntes molt
concretes. El Sr. alcalde va respondre que, “quan es parla d’altres càrrecs s’ha d’entendre
aquells càrrecs indirectes, derivats del fet de ser alcalde o regidor, com ha explicat abans. En
aquest sentit, val a dir que fa pocs dies es va constituir a l’Ajuntament de Barcelona el Consell
de Governs Locals, en què hi ha una representació dels alcaldes de tot Catalunya. Tal com
s’ha acordat, la pertinença a aquest òrgan de nova creació no comporta cap percepció per
assistències, gratificacions, dietes, viatges, etc. Les persones membres assumim personalment
les despeses que es produeixin.” Per tant, va esmentar aquest òrgan del que formava part i va
ressaltar que no cobrava ingressos, però no va fer esment de la Federació de Municipis de
Catalunya, de la qual ja formava part.
Estem parlant del 24 de novembre del 2011, i en un altre moment diu: “La meva dedicació com
a president del Consorci per la gestió de residus”, que era l’altre punt que estava a sobre de la
taula i s’havia parlat, “serà d’unes quantes hores a la setmana en funció de les reunions,
activitats, visites etc. que hi hagi, però sense un horari fix. Per mi ha estat un honor que els
municipis de la comarca m’hagin escollit per ser-ne el president. El percentatge de dedicació
serà del 10%, el mateix que té el president del Consell Comarcal. El salari s’ha d’acabar de
definir”.
En el mateix ple la CUP va fer una intervenció dient: “Fa quatre mesos durant les converses
posteriors a les eleccions municipals i abans de ser anomenat alcalde, el Sr. Castaño es va
comprometre amb la CUP a dedicar el 100% de la seva jornada a l’ajuntament de Sant Celoni.
Li volem preguntar si tots els seus compromisos duraran tan poc de temps” i en la seva
resposta va tornar a fer una relació de totes les activitats que tenia en altres administracions,
manifestant que el seu salari era de 2.300 € nets al mes i va dir: “en efecte em vaig
comprometre a dedicar-me al 100% al meu municipi i ho estic fent perquè exerceixo càrrecs en
qualitat de representant municipal al Consell Comarcal, al Consorci per a la Gestió de Residus
del Vallès Oriental i al Consell de Governs Locals de nova creació. El fet d’assumir
responsabilitats que passen de l’àmbit municipal, es una obligació que també significa treballar
pel municipi. M’han escollit president del Consorci Comarcal per a la gestió de residus i
assumint la meva responsabilitat ho tiraré endavant tal com faré amb la meva tasca com a
alcalde de Sant Celoni, al 100% de dedicació, encara que sobre el paper es parli del 90%.”
El Sr. Bueno, que era el regidor d’economia, va dir: “en el cas que ens ocupa estem parlant de
l’exercici de dos càrrecs públics que es complementen. La retribució d’un dels càrrecs suposa
la disminució de la retribució per l’altre”, en resposta de les nostres preguntes.
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Per tant, el Sr. Castaño no va fer referència a que formés part de la Federació de Municipis de
Catalunya i que estigués cobrant una quantitat econòmica que en principi no és menor. Estem
parlant d’uns 300 € mensuals i el més normal hagués estat comunicar-ho. Nosaltres
interpretem que es va obviar de manera deliberada aquesta informació. Entenem que un càrrec
polític, un alcalde, no pot obviar i enganyar sobre aquest tipus d’informació. Per tant, en un
àmbit de transparència, què hi ha millor que explicar-ho en un ple, quan se li ha fet una
pregunta al respecte. Això és el que l’alcalde no va fer.
El Sr. alcalde explica que va entrar a la Federació de Municipis com a representant local,
perquè és un òrgan d’àmbit local. En cap cas –diu- vaig intentar amagar res, com tots els
alcaldes i alcaldesses que representem a la Federació de Municipis, els 44 que, teòricament,
estem imputats. S’ha considerat un fet normal rebre una compensació econòmica per la tasca
que fèiem allà, la justícia ja dirimirà si les coses s’han fet bé o no. Tal com he dit, jo he assumit
les meves responsabilitats amb tota la transparència, si ho vaig obviar, va ser perquè vaig
entendre que era un càrrec derivat del càrrec d’alcalde, com passa amb l’ACM.
Com ja he dir presentaré tots els números i les dades, i aquesta serà una pràctica de
transparència com a Ajuntament de Sant Celoni, de presentar totes les retribucions dels
regidors i regidores en els diferents òrgans que hi hagin, tant si son públics com si son privats. I
en aquest cas ho vaig decidir jo i ho vaig comunicar als companys fa una setmana.
El Sr. Deulofeu apunta que no vol entrar en el tema judicial de si les retribucions que es
pagaven eren correctes o no, o si la Federació de Municipis va actuar amb correcció o no. El
que plantegem –diu- és que quan li vam preguntar en el ple quins càrrecs tenia en altres
administracions, quins ingressos tenia per dietes o desplaçaments, quants sous tenia, etc.
l’alcalde va obviar la quantitat que rebia de la Federació de Municipis. Aquí nosaltres entenem
que no va ser un oblit, perquè aquest càrrec va lligat a unes obligacions i responsabilitats com
a president de la Comissió de mediambient i com a membre del Comitè executiu. No estàvem
parlant d’un òrgan petit, sinó d’un òrgan important. De fet, va esmentar una altra entitat de la
que havia estat nomenat feia poc i de la que no percebia cap quantitat econòmica i ho va
ressaltar. Nosaltres pensem que sí que va entendre la pregunta que se li feia, que va enganyar
al ple i a la ciutadania, i creiem que això és una cosa molt seriosa.
El Sr. alcalde explica que, quan es van fer aquestes preguntes, en el mes de novembre,
s’acabava de constituir el Consell de Governs Locals, per això ho vaig esmentar, l’altre es van
constituir al juliol. En aquest cas els mateixos advocats interpreten que va ser una cosa mal
feta a nivell administratiu, però que no era en cap cas un sou, sinó una quantitat per
assistència, tal com es fa en altres organismes que acabo de citar. El tema de l’ACA és de l’any
2013 no del 2012, és un organisme nou que es va crear. Les funcions que jo estic fent a la
Federació de Municipis van delegar la meva assistència en aquest organisme.
El Sr. Deulofeu diu que no hi ha res a dir sobre el fet que l’alcalde formi part d’altres
organismes que hagin aparegut més tard, si fa la funció que pertoca, cosa que ens sembla molt
correcte. En aquest cas, es dóna la singularitat que s’estava parlant del sou d’alcalde que es
disminuïa per la reducció del percentatge de dedicació per exercir un altre càrrec. Va ser llavors
que vàrem preguntar quins altres càrrecs d’altres administracions tenia. Nosaltres ens centrem
en el què va passar en el ple, no en la resta que ja valorarà qui ho hagi de fer. Jo no
m’atreveixo a fer cap valoració d’aquest tipus, simplement entenem que en el ple es va ocultar
una informació molt important.
El Sr. alcalde manifesta que no hi ha hagut cap engany i els fets ho demostren. Jo he assumit
les meves responsabilitats i assumiré totes les que s’hagin d’assumir.
El Sr. Corpas apunta que la CUP dóna per incomplert un altre punt de l’acord que es va signar
en el seu moment. També volia preguntar al secretari –diu- quines son les raons per les quals
no podem sortir temporalment de la Federació fins que hi hagi una resolució i per què
l’Ajuntament no pot reclamar les quotes que s’han anat pagant durant els anys 2011, 2012 a
un organisme que ara mateix està a l’ull de l’huracà de la justícia?
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El Sr. secretari explica, d’acord amb el què ha anat anotant, que la proposta seria una sol·licitud
de baixa com a soci de la Federació i els estatuts no preveuen una baixa temporal o
condicionada. En principi, seria donar-se de baixa i, en tot cas, més endavant es podria
demanar tornar-hi. Entenc, però, que una baixa condicionada no seria possible.
D’altra banda, quan es parla de que es considera que s’han utilitzat diners per fins il·lícits,
entenc que es diu en termes d’opinió política i sense perjudici de la presumpció d’innocència,
perquè si es sabes que son il·lícits s’hauria de posar en coneixement de la Fiscalia o dels
tribunals, sense perjudici del resultat dels tràmits que s’estan duent a terme. I tenir en compte
que les quotes pagades per la Federació no s’han utilitzat només per dietes i desplaçaments o
assistència, sinó pels serveis que està fent la Federació. La devolució d’unes quotes pagades
segons un acord d’adhesió efectuada en el seu moment per l’Ajuntament, d’acord amb els
estatuts i els acords de la Federació, entenc que no és procedent perquè son uns pagaments
fets correctament i en compliment de les obligacions. Una altra cosa és que es demani i que la
Federació ho decideixi. En principi, entenc que són unes obligacions que l’Ajuntament va
assumir i ha complert.
Seguidament, el Sr. Corpas agraeix les explicacions i demana que es sol·liciti la baixa i la
devolució d’aquests diners. Ja analitzarem què podem fer en cas que la resposta sigui
negativa. De fet, són els punts que proposa la CUP.
El Sr. alcalde diu que, el grup del PSC està d’acord amb el darrer punt, però no en abandonar
la pertinença, perquè creiem que és una entitat necessària. Pel que fa el retorn de diners,
primer cal que es resolgui el tema judicial. La justícia dirà si els diners s’han utilitzat
incorrectament o de forma il·lícita, llavors que respongui qui hagi de respondre.
La Sra. Montes comenta que per ICV de moment seria suficient que s’aclarissin els comptes de
la situació, després que la justícia avanci. Tampoc estem d’acord en abandonar la pertinença a
la Federació de Municipis i, a més, hi ha alcaldes de tots els partits polítics, inclòs el de Sant
Celoni, que ja han retornat els diners.
Aquests diners estan declarats a Hisenda i queda en mans de la Justícia aclarir-ho, que
esperem que sigui el més aviat possible.
Pel que fa les mocions que es presenten ens abstenim a la de la CUP pel què he esmentat
abans i a la que presenta CIU perquè està focalitzada en la persona de l’alcalde.
El Sr. alcalde reitera el vot negatiu del PSC, perquè entenem que seria un error deixar la
Federació, fins que no es dilucidin les responsabilitats que hi ha. Per això, nosaltres hem sigut
respectuosos amb el tema de l’ACM, perquè encara no està aclarit i demanem que la justícia
actuï ràpid en relació a la Federació de Municipis.
El Sr. Deulofeu manifesta el vot favorable de CIU. Es fa difícil –diu- separar els acords, estar o
no a la Federació té una importància relativa, segur que és interessant però tampoc és tan
transcendent.
El Sr. Bueno també vota favorablement ambdues mocions.
Intervé el Sr. Deulofeu per apuntar que aquest tema i el nom de l’alcalde surt en els mitjans de
comunicació i, a més, hi ha uns fets que passen en un ple i crec que la nostra responsabilitat és
posar-los al damunt de la taula. Si fos al revés i la persona hagués estat jo, estaria passant el
mateix, perquè una de les funcions de la oposició és posar en evidència aquelles coses que
pensem que no són correctes i això és el que hem fet.
De fet, al llarg dels molts anys que ha estat l’alcalde ha hagut de prendre decisions diverses,
algunes prou contundents que afectaven situacions molt concretes. La darrera va ser la
destitució d’un dels seus regidors i amb menys evidències, perquè es va passar per un procés
d’investigació que ni tan sols va nomenar aquest fet.
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El Sr. alcalde aclareix que se li va demanar al regidor que plegués perquè es podia interpretar
que estava interferint en una investigació de possible consum de begudes alcohòliques i amb
opinions despectives a companys de l’equip de govern. Per això, li vaig perdre la confiança
política, per la seva manca de responsabilitat.
El Sr. Deulofeu reitera que ni tan sols en aquell moment es podia demostrar que hi hagués
hagut res.
El Sr. alcalde apunta que la seriositat d’un equip és que ningú es passi de la ratlla. En aquest
cas crec que hi ha alguna cosa que no s’ha fet bé i ja està.
El Sr. Deulofeu apunta que es refereix al què es va dir en aquell moment, però no està per
escrit. Es va demanar que s’incorporés la conversa mantinguda a l’acta del ple, però no es va
voler fer.
El Sr. alcalde diu que això consta en alguna acta.
El Sr. Deulofeu reitera que no. Era un Ple extraordinari –diu- i es va demanar parlar d’aquest
tema, però quan es va portar a aprovació l’acta d’aquell Ple no hi era tot el què s’havia parlat.
Jo vaig demanar si es podia incorporar encara que fos amb un annex i es va dir que no. Per
tant, no puc portar-ho per escrit i ho he fet d’aquesta manera perquè es l’únic que he pogut
demostrar sobre el que es va dir.
Després d’un intercanvi d’opinions, el Sr. alcalde explica que hi havia unes gravacions arran de
les quals va haver de prendre una decisió molt difícil, atesa la relació d’amistat que hi havia
amb el Sr. Bueno. En aquest cas –diu- em reservo el que va dir el regidor, però que s’ha
d’entendre que vaig fer bé. Vam fer un ple extraordinari per parlar de tot plegat i hem encarrilat
un problema existent a la Policia Local de feia temps i, com a mínim, hem posat la solució
sobre la taula i l’estem aplicant.
Quan acabi la legislatura segur que hi haurà coses que no hauré fet bé i reconec que aquest
descuit és una d’elles, però no ho he fet amb la intenció d’amagar res. I aquesta serà la primera
vegada que es publicarà el que cobra l’alcalde per la participació en tots els organismes.
El Sr. Capote comenta que és de molt mal gust treure un tema que no ve al cas i parlar de què
va dir un i què va dir l’altre. Aquesta es la meva opinió –diu-, jo no faig debats estèrils.
L’alcalde ja ha dit el què cobra, 44.000 € i es publicarà al web. També seria positiu que el Sr.
Deulofeu fes el mateix i donés compte del què va cobrar de l’ajuntament i d’altres organismes
quan va ser alcalde, per ser del tot transparents.
El Sr. Deulofeu diu que no té cap problema amb que es publiqui el seu sou quan era alcalde,
les dades estan a l’ajuntament. Pel que fa l’activitat personal de cadascú –diu- no us la
demanem, cadascú a nivell particular fa la seva feina i per tant entenc que no té massa sentit.
El Sr. Capote apunta que en un ple també es va parlar de la dedicació del Sr. Deulofeu com a
president de la Fundació de l’Hospital quan exercia d’alcalde. Això, però, ja es va discutir prou
fa 5 anys.
El Sr. Deulofeu comenta que assumeix el què va dir en aquell moment, no m’importa que ningú
m’ho torni a ensenyar –diu-.
El Sr. alcalde diu que, si en ares a la transparència, es vol publicar els sous dels darrers 8 o 12
anys, es pot fer, no hi ha res a amagar. Tot es lícit i en el cas que avui discutim sobre la
Federació de Municipis, que sigui la Justícia qui decideixi. Si he fet alguna cosa malament –diupagaré el que sigui.
Quant a la segona moció, presentada pel grup de CIU, hi votarem que NO, perquè es demana
que “en un ple s’expliqui i després es publiqui” i nosaltres ho publicarem de manera immediata.
El Sr. Corpas diu que accepta la proposta del Sr. Deulofeu de publicar els salaris, la CUP
també farà el mateix amb els seus, que en aquests 3 anys ha estat 0.
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A continuació, la Sra. Costa pregunta si l’alcalde era membre de la Federació de Municipis des
del juliol de 2011.
El Sr. alcalde respon que SI.
La Sra. Costa comenta que en el ple de novembre del 2011 i una altra vegada el gener del
2012 es va preguntar a l’alcalde sobre els seus càrrecs i sous, però no anomena en cap
moment la Federació. Jo crec –diu- que és tan greu amagar com oblidar esmentar que estava
cobrant un sou d’uns 5.000 € anuals.
El Sr. alcalde matisa que no es tracta d’un sou.
La Sra. Costa diu que, a mode de resum, l’alcalde ha esmentat que el 2012 va cobrar 5.191 €
de la Federació de Municipis i 16.800 € del Consorci de Residus.
El Sr. alcalde aclareix que són 12.800 €, perquè el sou es va rebaixar a partir del setembre, tal
com es va acordar en l’aprovació definitiva del pressupost del 2012.
La Sra. Costa aclareix que parlem, doncs, del setembre del 2012. Per tant –diu- per nou
mesos, la part proporcional de 16.800 € i quatre mesos de 12.800 € del Consorci de Residus.
Alguna altra cosa?
El Sr. alcalde diu que 1.730 € de l’Agència de Residus i 39.236 € de l’Ajuntament.
La Sra. Costa observa que la suma puja als 70.000 €.
El Sr. alcalde matisa que la suma, d’acord amb allò declarat a Hisenda és de 58.216 €. Del
Consorci de Residus –diu- vaig cobrar 12.057 €.
La Sra. Costa reitera que va amagar la informació de la Federació de Municipis.
El Sr. alcalde apunta que ho va obviar o oblidar. L’import és 5.191,44 € de president de la
Comissió de Medi ambient de la Federació i de membre del Consell de direcció de l’Agència de
Residus.
La Sra. Costa conclou dient que, per tant, accepta que ho va obviar o oblidar en dues ocasions.
Després d’aquest debat i vist el text de les mocions següents:
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP EN RELACIÓ A LA
FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA
Ara fa unes setmanes esclatava un nou escàndol vinculat a la política catalana. La jutgessa del
cas Mercuri en una interlocutòria demanava informació sobre el sistema de remuneració de
dietes del comitè executiu de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) entre els anys
2011 i 2012. La fiscalia de Barcelona demana, segons ha comunicat, que s’encausin els 44
batlles de la FMC.
En aquest sentit també ha ajudat molt a la causa la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció,
que ha estat admesa com a acusació popular en el cas Mercuri, i que està articulant la
mobilització popular en contra la corrupció.
Si bé la FMC ha cessat el secretari general de l’organització, Sr. Adolfo Moreno, el cert és que
l’ombra del dubte plana amb força sobre l’organització.
Tot plegat reforça la idea que la corrupció ha estat i és una praxis habitual entre la classe
política catalana i també l’espanyola, deteriorant la imatge de les institucions democràtiques i
fent un flac favor a la feble democràcia formal actual.
Per tot això, a proposta del grup municipal de la CUP, per 10 vots a favor de les senyores
Costa i Lechuga i dels senyors Deulofeu, Garcia Ramírez, Perapoch, Garcia Sala, Moles,
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Corpas, Masferrer i Bueno, 6 vots en contra de les senyores Miracle, de la Encarnación i Coll i
dels senyors Castaño, Tardy i Capote, i 1 abstenció de la senyora Montes, el Ple municipal
ACORDA:
1. Abandonar la pertinença a la Federació de Municipis de Catalunya, a tots els efectes, mentre
no es resolgui judicialment el cas.
2. Exigir a la Federació de Municipis de Catalunya el retorn dels diners abonats com a quota
per part del nostre municipi els anys 2011 i 2012, per considerar que s’han utilitzat per a fins
il·lícits.
3. Comunicar la decisió a la Federació de Municipis de Catalunya.
4. Demanar a l’alcalde de Sant Celoni i la Batllòria, el Sr. Joan Castaño Augé, que faci públic
l’import total de retribucions, incloses dietes, que ha cobrat durant els últims tres anys de
legislatura per tal de confirmar que no s’ha incomplert l’acord amb la Candidatura d’Unitat
Popular on s’establia un topall màxim de 43.200 € bruts anuals per el còmput de les diferents
tasques que duu a terme.

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU EN REFERÈNCIA A LA IMPUTACIÓ DE
L’ALCALDE JOAN CASTAÑO AUGÉ PELS SOBRESOUS QUE VA COBRAR PEL SEU
CÀRREC DE RESPONSABLE DE LA COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT DE LA FEDERACIÓ
DE MUNICIPIS DE CATALUNYA I PER HAVER AMAGAT AQUESTA INFORMACIÓ AL PLE
MUNICIPAL
El passat 7 de juliol l’alcalde de Sant Celoni, el Sr. Joan Castaño Augé, va fer pública una carta
on explicava que entre els anys 2011 i 2012 va rebre de la Federació de Municipis de
Catalunya (FMC) una remuneració econòmica de 3.806,64 € pel càrrec que ocupava com a
responsable de la Comissió de Medi Ambient de la FMC.
Aquesta “carta oberta” es produïa degut a la noticia apareguda en els mitjans de comunicació a
partir de l’informe policial elaborat en les investigacions del cas Mercuri. La Plataforma Sabadell
Lliure de Corrupció va demanar la imputació dels 44 alcaldes que presumptament havien
cobrat sobresous durant el mandat de Manuel Bustos, entre els quals hi ha l’alcalde de Sant
Celoni, el Sr. Joan Castaño Augé.
Desconeixedors fins aleshores que l’alcalde Joan Castaño formés part dels òrgans de govern
de la FMC, hem revisat el Ple del 24 de novembre de 2011 en el seu punt número 4, que
tractava de la proposta de modificació de la dedicació de l’alcalde. En aquest punt del Ple el
nostre grup li va fer diverses preguntes, entre elles quant cobraria del Consorci de Residus del
que acabava de ser nomenat president i quins altres càrrecs ocupava. A la seva resposta va
obviar el seu càrrec de la FMC i el sou que cobrava, que ara si ha explicat a la seva “carta
oberta”, forçat per les circumstàncies.
En el Ple del 26 de gener de 2012, a la pregunta de la CUP reclamant la quantia que cobrava
del Consorci de Residus, tampoc va fer cap referència al que estava cobrant de la FMC.
En el Ple de 19 juliol de 2012 es va aprovar inicialment el pressupost de 2012. El pressupost va
ser aprovat inicialment amb els vots favorables de la CUP, que van pactar amb l’equip de
govern diferents punts, un d’ells la reducció del sou de l’alcalde que no podia superar els
43.200 €. Queda el dubte raonable de si aquests 3.000 € que cobrava de la FMC els va
incorporar en el càlcul d’aquesta quantia.
L’alcalde Joan Castaño Augé ha manifestat en múltiples ocasions i ha fet bandera de
transparència, la darrera aquesta carta oberta en que diu textualment “D’acord amb el meu
compromís de transparència vull compartir amb vosaltres .....”. Sorpresos perquè aquesta
informació no s’hagués donat en el Ple en que se li va preguntar, creiem que cal disposar de
tota la informació per conèixer la seva responsabilitat en aquest cas.
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Les males praxis i els casos de corrupció embruten la política i els polítics i, per això, cal
prendre les accions que calgui i qui en sigui responsable que assumeixi les responsabilitats
polítiques que li corresponguin. Entenem que en el cas que ens ocupa s’ha enganyat, per
interessos particulars, al Ple i, per tant, a la ciutadania de Sant Celoni i la Batllòria.
Per aquests motius, recollint la voluntat de l’alcalde Joan Castaño que demana una investigació
a fons, a proposta del grup municipal de CiU, per 10 vots a favor de les senyores Costa i
Lechuga i dels senyors Deulofeu, Garcia Ramírez, Perapoch, Garcia Sala, Moles, Corpas,
Masferrer i Bueno, 6 vots en contra de les senyores Miracle, De la Encarnación i Coll i dels
senyors Castaño, Tardy i Capote, i amb l’abstenció de la senyora Montes, el Ple municipal
ACORDA:
1. Que l’alcalde elabori un informe amb els ingressos (tant sous com qualsevol tipus de dietes)
que ha percebut de qualsevol administració, consorci o ens públic en aquesta legislatura i
presentar-lo en el proper Ple.
2. Publicar a la pàgina web i a L’informatiu de Sant Celoni el resultat de l’informe del punt
primer, un cop hagi estat presentat al Ple.
3. Publicar a la pàgina web de l’Ajuntament el contingut d’aquesta moció.

~~~~~~~~~~

10. INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDIA I PEL REGIDOR
DE SEGURETAT CIUTADANA EN ELS MESOS DE MAIG I JUNY DE 2014.
La corporació PREN CONEIXEMENT de les resolucions dictades per l’Alcaldia i pel regidor de
Seguretat Ciutadana en els mesos de maig i juny de 2014, l’extracte de les quals es relaciona a
continuació:
RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES DE MAIG DE 2014
Dia
2
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8

Extracte
Contractar un servei de consergeria
Donar continuïtat a un contracte de servei
Acceptar una renúncia de titularitat d’un dret funerari
Aprovar les quotes dels usuaris del servei d’assistència multiprofessional
Contractar treballs de reparació d’un vehicle
Contractar treballs de reparació d’un vehicle
Autoritzar la retirada d’un vehicle de la via pública
Acordar la concessió de fons per garantir lloguer social
Donar de baixa de la comptabilitat municipal una factura
Atorgar ajuts socials
Concedir una bestreta del salari a un treballador municipal
Donar de baixa una autorització de venda en el mercat setmanal
Aprovar la liquidació d’una taxa
Requerir documentació
Retornar un dipòsit urbanístic
Modificar el text d’una ordenança
Aprovar els contractes de publicitat a l’emissora de ràdio municipal
Aprovar l’ampliació d’una parada de venda al mercat setmanal
Facilitar còpia d’un expedient d’obres
Atorgar una exempció de l’impost ICIO
Incoar un expedient de responsabilitat patrimonial
Concedir una bestreta del salari a un treballador municipal
Contractar un subministrament
Contractar un subministrament
Concedir una comissió de serveis a un funcionari
Contractar treballs de pintura
Contractar treballs de pintura
Concedir una autorització per ocupació de la via pública amb finalitat comercial
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8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16

Concedir una autorització per ocupació de la via pública amb finalitat comercial
Concedir una autorització per ocupació de la via pública amb finalitat comercial
Concedir una autorització per ocupació de la via pública amb finalitat comercial
Concedir una autorització per ocupació de la via pública amb finalitat comercial
Concedir una autorització per ocupació de la via pública amb finalitat comercial
Concedir una autorització per ocupació de la via pública amb finalitat comercial
Corregir una errada comesa en una resolució d’Alcaldia
Deixar sense efecte una resolució d’Alcaldia
Autoritzar una persona a disposar d’una plaça d’aparcament reservada
Aprovar una operació jurídica
Contractar un subministrament
Contractar un subministrament
Aprovar una relació de valors de crèdits incobrables
Acceptar la cessió d’un nínxol del cementiri municipal
Contractar treballs de pintura
Desestimar al·legacions presentades contra un projecte
Atorgar un permís d’abocament
Contractar un subministrament
Aprovar un plec de condicions tècniques
Acceptar una renúncia de llicència d’obres
Acordar l’exigència de quotes d’urbanització
Concedir una autorització per ocupació de la via pública amb finalitat comercial
Concedir una llicència d’obres
Concedir drets funeraris
Autoritzar el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal
Contractar treballs de reparació d’un aparell elevador
Contractar treballs de reparació d’un aparell elevador
Contractar un docent
Resoldre un reparament de l’interventor
Generar crèdits a les partides de l’Estat de Despeses del Pressupost
Concedir una reducció de jornada a un treballador
Contractar treballs de reparació d’un aparell elevador
Modificar el text d’una ordenança
Contractar treballs de reparació d’un aparell elevador
Aprovar les quotes dels alumnes de l’Escola bressol municipal
Reconèixer els serveis prestats per un treballador municipal
Notificar un tràmit d’audiència d’un expedient
Aprovar la gestió econòmica d’una sortida cultural
Aprovar el canvi de nom d’una parada de venda al mercat setmanal
Concedir una llicència d’ocupació temporal de la via pública
Sol·licitar recursos a la Diputació de Barcelona
Incoar un expedient de responsabilitat patrimonial
Concedir una autorització per ocupació de la via pública amb finalitat comercial
Concedir una autorització per ocupació de la via pública amb finalitat comercial
Concedir una autorització per ocupació de la via pública amb finalitat comercial
Incoar un expedient de responsabilitat patrimonial
Aprovar el canvi de nom d’una parada de venda al mercat setmanal
Donar de baixa una llicència de venda al mercat setmanal
Concedir el fraccionament d’una quota
Aprovar la concessió d’una bonificació sobre una quota
Aprovar canvis de nom de llicències de gual
Aprovar baixes de llicències de gual
Extingir un contracte laboral
Autoritzar la transmissió d’una llicència de taxi
Aprovar una certificació d’obres
Aprovar la concessió d’una bonificació sobre una quota
Aprovar una certificació d’obres
Atorgar una suspensió provisional d’objectius de qualitat acústica
Concedir una bestreta del salari a un treballador
Sol·licitar una subvenció
Aprovar una relació de pagaments
Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb disminució
Prendre coneixement d’un certificat emès per l’interventor
Aprovar la despesa per contractar una assegurança
Aprovar la despesa per contractar treballs de revisió i manteniment
Aprovar una liquidació
Aprovar la llista provisional de persones admeses a un procés selectiu
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16
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

Rectificar el complement específic d’un funcionari
Aprovar una gestió econòmica
Concedir una llicència d’ocupació temporal de la via pública
Aprovar la concessió d’una bonificació
Aprovar la cessió temporal d’un habitatge
Concedir drets funeraris
Aprovar la despesa per contractar un servei
Aprovar la despesa per contractar un servei
Aprovar una operació jurídica
Aprovar la pròrroga de la cessió temporal de 4 habitatges
Retornar un dipòsit urbanístic
Retornar un dipòsit urbanístic
Retornar un dipòsit urbanístic
Suspendre la tramitació d’un expedient
Aprovar una gestió econòmica
Aprovar la despesa per contractar una auditoria
Aprovar la despesa per contractar un servei
Aprovar una liquidació
Aprovar una gestió econòmica
Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Aprovar una relació d’obligacions reconegudes
Concedir una autorització d’ocupació de la via pública
Concedir una autorització d’ocupació de la via pública
Concedir una autorització d’ocupació de la via pública
Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb disminució
Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb disminució
Acceptar una renúncia d’ocupació d’un hort municipal
Autoritzar un abocament a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals
Aprovar la compensació d’un deute
Aprovar diverses factures
Procedir a la clausura d’una activitat
Aprovar la liquidació d’un cànon
Autoritzar una persona a poder disposar d’una plaça d’aparcament reservada
Aprovar un contracte de publicitat
Contractar un docent
Aprovar la concessió d’una bonificació
Aprovar la concessió d’una bonificació
Aprovar la liquidació de despeses diverses
Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb disminució
Concedir una llicència d’ocupació temporal d’un equipament municipal
Concedir una llicència per la tinença d’animals
Autoritzar la retirada d’un vehicle de la via pública
Aprovar la despesa per contractar un servei
Aprovar la despesa per l’emissió d’un certificat
Aprovar la despesa per contractar un curs
Aprovar la despesa per contractar un curs
Aprovar la despesa per contractar treballs de manteniment
Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Denegar la concessió d’un ajut social
Aprovar la concessió d’una bonificació
Incoar un expedient de responsabilitat patrimonial
Autoritzar la retirada d’un vehicle de la via pública
Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Concedir drets funeraris
Acceptar una renúncia d’ocupació d’un hort municipal
Aprovar l’ampliació d’una parada de venda al mercat setmanal
Aprovar el pagament de gratificacions per serveis extraordinaris
Deixar sense efecte un nomenament
Aprovar la despesa per contractar un servei
Abonar un complement de productivitat al personal
Aprovar el pagament de complements de productivitat
Aprovar la nòmina del personal laboral, funcionari i polític
Aprovar una certificació d’obres
Incoar un expedient de baixa al Padró d’Habitants
Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb disminució
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26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
27
27
28
28
28
28
28
28
28
28
28
29
29
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Concedir beques de menjador escolar
Facilitar còpia de diverses resolucions d’Alcaldia
Incoar un expedient de baixa al Padró d’Habitants
Considerar justificada una subvenció
Aprovar la despesa per contractar un servei
Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Desestimar un recurs
Desestimar un recurs
Aprovar les quotes dels alumnes de l’Escola de Música
Aprovar les quotes dels alumnes de l’Escola de Teatre
Aprovar les quotes dels usuaris del servei de teleassistència
Aprovar les quotes dels usuaris del servei d’atenció domiciliària
Modificar la distribució de grups a l’Escola bressol municipal
Concedir una autorització per ocupar la via pública amb finalitat comercial
Aprovar la concessió d’ajuts socials
Concedir una llicència d`ocupació temporal d’un equipament municipal
Declarar adjudicat un contracte
Reconèixer una obligació de pagament
Incoar un expedient de baixa al Padró d’Habitants
Estimar parcialment una al·legació
Aprovar les quotes dels usuaris del servei d’assistència multiprofessional
Notificar un tràmit d’audiència
Incoar un expedient de responsabilitat patrimonial
Concedir una autorització per ocupar la via pública amb finalitat comercial
Aprovar la concessió d’ajuts socials
Concedir drets funeraris
Aprovar la despesa per contractar treballs de reparació d’una barana
Comparèixer davant el jutjat contenciós administratiu com a part d’un recurs
Contractar un docent
Aprovar la liquidació d’una taxa
Aprovar la liquidació d’una taxa
Estimar una reclamació de responsabilitat patrimonial
Desestimar un recurs de reposició
Procedir al pagament d’una indemnització per danys
Delegar a un regidor la competència per celebrar un matrimoni civil
Considerar no acreditada la no ocupació d’un habitatge
Considerar no acreditada la no ocupació d’un habitatge
Denegar la concessió d’un ajut social
Denegar a concessió d’una bonificació
Concedir una autorització per ocupar la via pública amb finalitat comercial
Concedir una autorització per ocupar la via pública amb finalitat comercial
Concedir una autorització per ocupar la via pública amb finalitat comercial
Concedir la divisió horitzontal d’una finca
Aprovar la despesa per contractar un servei
Aprovar la despesa per contractar el lloguer d’un servei
Aprovar la despesa per contractar el lloguer d’un servei
Acordar la realització d’una transferència bancària
Aprovar la despesa per contractar un servei de manteniment
Aprovar un preu públic
Aprovar una relació d’obligacions reconegudes
Ratificar la essencialitat i la urgència d’una contractació
Encomanar tasques de coordinació a un funcionari
Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Aprovar la despesa per contractar un servei
Acordar l’adhesió a un conveni marc

RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL MES DE
MAIG DE 2014
Dia Extracte
7 Arxiu per procediments penals
7 Resolució per acord d'incoació
7 Proposta de sanció
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RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES DE JUNY DE 2014
Dia
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11

Extracte
Aprovar la despesa per contractar un servei
Aprovar la despesa per contractar un servei
Aprovar la gestió econòmica d’un curs
Prendre coneixement d’un informe emès per l’interventor
Concedir una llicència municipal d’obres
Concedir una llicència municipal d’obres
Estimar una al·legació presentada
Estimar una al·legació presentada
Declarar la cobertura d’una plaça de tècnic d’administració general
Incoar un expedient de reclamació
Suspendre la resolució d’un expedient
Declarar un vehicle municipal bé no utilitzable
Concedir una bestreta del salari a un treballador
Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Aprovar la despesa per contractar treballs de desbrossat de marges
Donar per arxivada una ordre d’execució
Donar per finalitzat un procediment de restauració de la legalitat urbanística
Aprovar la concessió d’una bonificació a la taxa d’escombraries
Autoritzar la instal·lació d’atraccions durant la Festa Major
Aprovar la concessió d’una bonificació en l’impost de l’IBI
Autoritzar la retirada d’un vehicle de la via pública
Autoritza l’acceptació de fangs provinents d’un altre municipi
Facilitar còpia dels plànols d’un habitatge
Autoritzar el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal
Autoritzar el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal
Autoritzar el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal
Aprovar la concessió d’una bonificació sobre l’impost de l’IBI
Declarar la caducitat de diverses inscripcions en el Padró d’habitants
Aprovar la compensació d’un deute
Declarar finalitzat un procediment de protecció de la legalitat urbanística
Aprovar les bases d’un concurs
Autoritzar la instal·lació de casetes de venda de material pirotècnic
Aprovar els contractes de publicitat a l’emissora municipal de ràdio
Aprovar les bases d’un concurs
Aprovar una transferència de crèdit entre partides del Pressupost
Acordar l’aprovació de documents comptables de disposició plurianual
Donar per finalitzada i arxivada una ordre d’execució
Remetre còpia d’un plànol
Ratificar l’essencialitat d’un servei
Denegar la concessió d’un ajut social
Convocar 5 llocs de treball vacants a la plantilla de personal laboral
Donar vista d’un expedient
Atorgar una exempció sobre l’Imposts de Construccions
Suspendre la resolució d’un expedient d’obres
Aprovar la operació jurídica comptable d’un projecte
Donar compliment a un acord de Ple
Aprovar la concessió d’ajuts socials
Notificar les actuacions dutes a terme en relació a l’entrada en un habitatge
Concedir una autorització d’ocupació de la via pública amb finalitats comercials
Atorgar ajuts per a activitats educatives
Aprovar la despesa per contractar un servei
Aprovar una relació de pagaments en concepte d’ajuts socials
Concedir una llicència municipal d’obres
Comunicar un canvi relatiu a la titularitat d’una activitat
Aprovar una relació d’obligacions reconegudes
Reconèixer l’antiguitat d’un treballador municipal
Aprovar les liquidacions d’una taxa
Notificar el tràmit d’audiència d’un expedient
Notificar el tràmit d’audiència d’un expedient
Notificar el tràmit d’audiència d’un expedient
Aprovar la despesa per contractar un servei
Aprovar les liquidacions de la taxa per tancament de carrers
Donar conformitat a un informe de l’arquitecte municipal
Concedir una ampliació del termini per donar compliment a un requeriment
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11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19

Concedir una pròrroga per finalitzar unes obres
Contractar docents per a cursos de formació ocupacional
Aprovar la relació de la taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic
Requerir informació relativa a un expedient
Declarar adjudicat un contracte
Aprovar una liquidació de la taxa de venda ambulant
Aprovar una liquidació de la taxa de venda ambulant
Aprovar una liquidació de la taxa de venda ambulant
Aprovar una liquidació de la taxa de venda ambulant
Aprovar la despesa per contractar un servei
Aprovar la modificació d’una obra
Aprovar una liquidació de la taxa de venda ambulant
Donar compliment a un requeriment fet pel Tribunal de Cuentas
Aprovar la gestió econòmica de la taxa de retirada de vehicles de la via pública
Aprovar la liquidació d’una taxa
Concedir una autorització d’ocupació de la via pública amb finalitats comercials
Concedir una autorització d’ocupació de la via pública amb finalitats comercials
Concedir una autorització d’ocupació de la via pública amb finalitats comercials
Concedir una autorització d’ocupació de la via pública amb finalitats comercials
Concedir una autorització d’ocupació de la via pública amb finalitats comercials
Aprovar l’ajut per a activitats educatives
Aprovar una certificació d’obres
Donar per desistida una petició de llicència d’activitats
Concedir una llicència municipal d’obres
Concedir una llicència municipal d’obres
Aprovar la despesa per contractar treballs de redacció d’un projecte
Declarar el caràcter essencial d’un servei
Contractar persona dins un Pla d’Ocupació
Aprovar una certificació d’obres
Generar crèdits a les partides de l’Estat de despeses del Pressupost
Aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses en un procés selectiu
Aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses en un procés selectiu
Aprovar la llista d’admesos en un curs d’idiomes
Donar vista d’un expedient
Declarar un vehicle residu sòlid urbà
Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Atorgar una subvenció
Aprovar la despesa per contractar treballs de reparació d’un vehicle
Donar compliment a un requeriment
Aprovar la concessió d’un ajut social
Aprovar les quotes dels alumnes de l’Escola bressol municipal
Aprovar la despesa per contractar una assegurança
Desestimar una sol·licitud de baixa del padró d’escombraries
Aprovar una certificació d’obres
Aprovar una certificació d’obres
Aprovar la despesa per contractar un servei
Autoritzar un abocament a l’EDAR
Aprovar les liquidacions de la taxa de cursos a l’Escola d’Adults
Aprovar la despesa per contractar un servei
Aprovar una liquidació de despeses
Aprovar una llistat de persones admeses a un procés selectiu
Sol·licitar material de préstec a la Diputació de Barcelona
Declarar adjudicat un contracte
Aprovar la despesa per contractar pòlisses d’assegurança
Contractar un dipòsit fàcil amb una entitat financera
Contractar un dipòsit fàcil amb una entitat financera
Estimar un recurs de reposició
Aprovar la concessió d’ajuts socials
Suspendre la resolució d’un expedient d’obres
Aprovar la despesa per contractar un servei
Desestimar un recurs de reposició
Aprovar una relació d’obligacions reconegudes
Aprovar una relació de crèdits incobrables
Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola de música
Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola de teatre
Aprovar les quotes dels usuaris del servei d’Atenció domiciliària
Aprovar les quotes dels usuaris del servei de Teleassistència
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19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
22
23
23
25
25
25
26
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Aprovar les quotes dels usuaris del servei d’Assistència Multiprofessional
Ordenar el tancament preventiu d’una activitat
Atorgar una llicència d’abocament al clavegueram públic
Atorgar una llicència d’abocament al clavegueram públic
Aprovar una factura
Aprovar diverses factures
Aprovar una factura
Convocar una sessió extraordinària de ple municipal
Aprovar diverses factures
Aprovar una factura
Suspendre la resolució d’un expedient d’obres
Concedir una targeta d’aparcament de vehicle per a persones amb discapacitat
Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Concedir drets funeraris sobre un nínxol del cementiri municipal
Aprovar el pagament de gratificacions a personal de l’Ajuntament
Aprovar el pagament d’una paga d’assistència meritada a diversos treballadors
Aprovar el pagament d’un complement de productivitat a personal de l’Ajuntament
Autoritzar la retirada d’un vehicle de la via pública
Aprovar l’adscripció temporal d’un funcionari en comissió de serveis
Aprovar la despesa per la concessió de beques de menjador escolar
Facilitar còpies d’un expedient
Comunicar una informació relativa a l’execució d’obres
Delegar a un regidor la competència per celebrar un matrimoni civil
Sol·licitar l’adscripció temporal d’un funcionari en comissió de serveis
Determinar que l’Ajuntament es faci càrrec de les despeses de neteja del Jutjat de Pau
Aprovar la nòmina de juny
Declarar la caducitat de diverses inscripcions al Padró d’habitants
Suspendre el tràmit d’una petició
Concedir una llicència d’ocupació temporal de la via pública
Declarar la caducitat d’un pla especial de protecció i millora d’una urbanització
Concedir una llicència municipal d’obres
Aprovar la depesa per contractar un servei de manteniment
Aprovar la despesa per contractar unes obres
Aprovar la despesa per contractar treballs de millora d’un equipament municipal
Aprovar la modificació d’un projecte d’obres
Corregir un error de fet comès en una resolució d’Alcaldia
Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament a un acord marc
Aprovar la llista de persones admeses a un procés selectiu
Contractar una treballadora social
Aprovar una transferència de crèdit
Aprovar la llista de persones admeses a un procés selectiu
Contractar una treballadora social
Aprovar una liquidació de cànon fix
Aprovar una relació d’obligacions reconegudes
Aprovar un expedient de contractació

RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL MES DE
JUNY DE 2014
Dia
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
9
9
9

Extracte

Desestimar al·legació presentada pel Sr. DAV
Desestimar al·legació presentada pel Sr. FWCC
Desestimar al·legació presentada pel Sr. RCM
Desestimar al·legació presentada per la Sra. IDGT
Desestimar al·legació presentada pel Sr. JLT
Desestimar al·legació presentada pel Sr. PLL
Desestimar al·legació presentada per la Sra. MTLC
Desestimar al·legació presentada per la Sra. FMP
Desestimar al·legació presentada per la Sra. RQA
Desestimar al·legació presentada pel Sr. ETB
Desestimar al·legació presentada pel Sr. JCTN
Resolució per acord d'incoació
Revocació actes del Sr. EGG
Estimar al·legació presentada pel Sr. EAR
Estimar al·legació presentada per la Sra. PC
Estimar al·legació presentada pel Sr. RFA
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9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Desestimar al·legació presentada per la Sra. AHR
Desestimar recurs de reposició presentat pel Sr. MM
Estimar al·legació presentada pel Sr. MMF
Estimar al·legació presentada per la Sra. MAMC
Estimar al·legació presentada pel Sr. SMF
Estimar al·legació presentada pel Sr. LMMD
Estimar al·legació presentada per la Sra. LPN
Estimar al·legació presentada pel Sr. JRF
Estimar al·legació presentada per la Sra. MRV
Estimar al·legació presentada per la Sra. MRC
Estimar al·legació presentada per la Sra. MRF
Estimar al·legació presentada pel Sr. DSS
Estimar al·legació presentada per la Sra. MTA
Estimar al·legació presentada per la Sra. RTG

11. DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS URGENTS DE PERSONAL REALITZADES
PER L’ALCALDIA EN ELS MESOS DE MAIG I JUNY DE 2014
Durant el mesos de maig i juny de 2014, i per cobrir necessitats urgents i inajornables, l’Alcaldia va
contractar el personal que es descriu a continuació:
1 docent d’accions formatives de Formació ocupacional (SOC)
1 tècnica superior en educació infantil per a l’Escola bressol municipal (substitució baixa per IT)
1 tècnic tutor del PQPI-PTT (substitució de baixa per IT)
3 docents d’accions formatives de Formació ocupacional (SOC)
1 tècnic mig per a tasques de formador al Centre de formació Sax Sala
1 treballadora social per l’Àrea de Serveis a les Persones
Plans d’ocupació
1 oficial de lampisteria
2 peons de lampisteria
2 oficials de jardineria
2 peons de jardineria
2 agents cívics
1 oficial paleta
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 maig i juny de 2014:
Maig
Marta Galimany Lucas
Lídia Lázaro Giralt
Juny
Gabriel J. Santiago Rodríguez
Jaume Turon Auladell
Anna Arenas Renau
Rosa M. Garcia López
Jaume Bosacoma Cortada
Mireia Estrada Palmero
Jordi Collet Cabré
Moussen El Hanouni
Joaquim Martinez Fortuny
Josep Subirà Clos
Lulu Dulgheru
Marc Pascual Bofill
Juan Moreno Sánchez
Manuel Herrero Lorenzo
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José Luis Navarro Duran
José Garcia Cordero
Núria Vidal
Àurea Peralta Notívoli

12. PRECS I PREGUNTES.
En primer lloc, el Sr. alcalde respon una pregunta feta per la Sra. Costa en la darrera sessió,
relativa a una tanca del Sax Sala. S’ha contactat –diu- amb l’àrea d’Esports i amb la d’Espai
Públic per veure el tipus de tanca i al setembre es farà el projecte corresponent. A continuació,
s’instal·larà la nova tanca que cobrirà una part que no es cobria des de feia anys. Intentem que
els estudis i projectes els facin els tècnics de l’Ajuntament, però hi ha molta feina.

Precs que formula el regidor Sr. Manuel Bueno
El Sr. Bueno comenta que al carrer València, que es l’únic accés des del Vial paral·lel al barri
de les Illes Belles i al de Les Torres, hi ha dos forats molt grans. És una via d’accés perillosa i
demano que s’endreci.
També suggereix que es treballi la possibilitat de disposar d’una piscina d’estiu de cara l’any
vinent, atès que hi ha moltes persones que en reivindiquen la necessitat.
La Sra. Coll comenta que, pel que fa el projecte de la piscina d’estiu, les dues ubicacions que
s’han estudiat es van presentar en un reunió de grups. Una proposta és ubicar-la al costat les
pistes d’atletisme i l’altra en uns terrenys propers al pavelló Sot de les Granotes, que aquesta
era la opció més cara.
El Sr. Bueno demana que se li passi la informació per poder-la facilitar a les persones que li
pregunten sobre aquest tema.

Precs que formula el grup municipal de CIU
El Sr. Deulofeu diu que alguns veïns s’han queixat perquè a l’Avinguda Hospital hi ha uns
arbres que fan un fruit que embruta moltísim la vorera. Estaria bé revisar-ho i arribar a un acord
amb els veïns per plantejar retirar-los i plantar-ne uns altres. En algun carrer això ja ho havíem
fet.
La Sra. Coll diu que la queixa ja ha arribar a Espai Públic i els tècnics s’ho miraran.
***

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 01.00 hores del dia 25 de juliol
de 2014 hores i s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en dono fe.

L’alcalde
Joan Castaño Augé

El secretari,
Ramon Oriol Grau
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