ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
MUNICIPAL DEL DIA 27 DE NOVEMBRE DE 2014

Identificació de la sessió:
Número: 10/2014
Data: 27 de novembre 2014
Inici: 21.00 hores
Fi: 01.38 hores del 28 de novembre 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
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
Josep M. Bueno Martínez

Secretari:
Interventor:

Ramon Oriol Grau
Joan Muntal Tarragó

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
No adscrit

Ordre del dia:
PART DISPOSITIVA
1.
Aprovació, si escau, de les actes de les sessions plenàries de 29.04.2014, 05.06.2104 i
26.06.2014.
2.
Donar compte dels informes de reparaments efectuats per l’interventor accidental en
els mesos de setembre i octubre de 2014.
3.
Donar compte de l’informe emès per l’interventor accidental d’avaluació de l’execució
del pressupost de la Corporació en el tercer trimestre de 2014.
4.
Donar compte de l’informe emès per l’interventor accidental sobre la morositat de
l’Ajuntament de Sant Celoni en el tercer trimestre de 2014.
5.
Aprovació, si escau, del conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya per
ampliar els tallers dels cicles formatius i construir una escola d’una línia a Sant Celoni.
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6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

Aprovació inicial, si escau, de la modificació puntual del Pla general d’ordenació
relativa al polígon situat entre el terme municipal de Sant Celoni i la carretera C-35,
entre els punts quilomètrics 63,4 i el 64,2.
Deixar sense efecte, si escau, la petició d’urgència de l’expropiació de la Plaça dels
Estudis 16, i inici de l’expedient de fixació del justipreu.
Aprovació definitiva, si escau, del projecte executiu de connexió de les aigües
residuals de la Batllòria i de Riells i Viabrea a l’EDAR de Riells i Viabrea i aprovació
definitiva de la llista de béns i drets afectats.
Aprovació, si escau, del programa d’inspeccions d’habitatges buits de Sant Celoni i la
Batllòria, 2014-2015.
Aprovació, si escau, de la incorporació d’un nou membre al Consell de Poble de la
Batllòria.
Aprovació, si escau, del reconeixement de la compatibilitat d’una segona activitat en el
sector privat d’una treballadora municipal.
Aprovació provisional, si escau, de la modificació de les Ordenances fiscals per a l’any
2015 i següents.
Aprovació inicial, si escau, de la cinquena modificació de crèdit del pressupost
prorrogat per a 2014.
Aprovació inicial, si escau, del pressupost municipal per a l’exercici de 2015.
Aprovació, si escau, de la moció presentada pel grup municipal de CiU de felicitació del
poble de Sant Celoni i La Batllòria pel 9N i d’assumpció de les conseqüències que se’n
puguin derivar.
Aprovació, si escau, de la moció presentada pel grup municipal de CiU de rebuig a la
impugnació i suspensió d ela normativa sobre la pobresa energètica
Aprovació, si escau, de la moció presentada pel grup municipal de CiU de rebuig a la
indemnització amb fons públics del projecte Castor
Donar compte de l’abandonament del grup municipal socialista per part del Sr. Josep
Manuel Bueno Martínez i de la seva condició com a regidor no adscrit.
Donar compte de la renúncia de la Sra. Magalí Miracle Rigalós a la seva condició de
regidora municipal pel Grup Municipal Socialista.

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

en els mesos de setembre i octubre de 2014
21. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l'Alcaldia en

els mesos de setembre i octubre de 2014.
22. Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió:
Inicialment i d’acord amb allò acordat en el Ple municipal en el seu dia, es fa un minut de
silenci per una víctima recent de la violència de gènere.
Després del minut de silenci, el Sr. alcalde ofereix la paraula al públic assistent per si algú
vol comentar alguna qüestió, relacionada o no amb l’ordre del dia d’avui.
Atès que ningú fa ús de la paraula, es procedeix a tractar els punts continguts a l’ordre del
dia de la sessió.
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1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS PLENÀRIES DE
29.04.2014, 05.06.2104 I 26.06.2014.
El Sr. alcalde pregunta als membres de la corporació si han de formular alguna observació a
les actes de les sessions plenàries dels dies 29.04.2014, 05.06.2014 i 26.06.2014, l’esborrany
de les quals s'ha distribuït per correu electrònic a tots els regidors. En no formular-se cap
objecció, per unanimitat dels 17 regidors presents, s'acorda l’aprovació de les referides actes.

2. DONAR COMPTE DELS INFORMES DE REPARAMENTS EFECTUATS PER
L’INTERVENTOR ACCIDENTAL EN ELS MESOS DE SETEMBRE I OCTUBRE DE 2014.
El Sr. alcalde explica que es dóna compte dels informes de reparaments efectuats per
l’interventor en els mesos de setembre i octubre de 2014.
Un dels reparaments ve referit a factures emeses per l’empresa ABX Informàtica
corresponents al servei de manteniment de programes informàtics adquirits en el marc del
desenvolupament de l’Administració electrònica.
També hi ha un tema de despeses vinculades a les subvencions atorgades a la Fundació
Proide, mitjançant la Coordinadora d’Entitats solidàries, per a projectes solidaris a països
d’Amèrica i Àfrica. Aquestes subvencions s’han de fer efectives malgrat el problema
administratiu que representa la justificació de les despeses amb documents emesos des
d’aquests països.
Un altre reparament s’ha fet arran de les contractacions fetes, necessàries per mantenir el
projecte del Pla Educatiu d’Entorn. I el darrer, es refereix a una factura de lloguer de
material per la Festa Major dels dies 6 i 7 de setembre.
Després d’aquesta explicació i vist que,
L’article 218 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (redactat pel número
3 de l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local) estableix el següent:
<< El órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el
Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de
las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá
únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin
incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice.
Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el orden del día de la
correspondiente sesión plenaria.
El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su
actuación.>>
Pel qual motiu, a proposta de la regidora d’Economia i previ dictamen de la Comissió
informativa de Serveis Comunitaris, el Ple municipal PREN CONEIXEMENT de l’informe de
l’interventor accidental de 17.11.2014, relatiu als informes de reparaments emesos durant
els mesos de setembre i octubre de 2014, essent les resolucions adoptades per l’Alcaldia
contràries als reparaments efectuats.
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3. DONAR COMPTE DE L’INFORME EMÈS PER L’INTERVENTOR ACCIDENTAL
D’AVALUACIÓ DE L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ EN EL
TERCER TRIMESTRE DE 2014.
L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes per la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF), estableix les obligacions
trimestrals de subministrament d’informació per les entitats locals (article 16), que haurà
d’efectuar-se per mitjans electrònics a través dels sistema que el Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques (MINHAP) habiliti a l’efecte (article 5.1).
En data 29.10.2014 per la Intervenció municipal es va procedir a trametre al MINHAP la
informació següent, corresponent a l’estat d’execució del pressupost a 30.09.2014:
-

-

Actualització del pressupost en execució per a l’exercici de 2014 i detall d’execució al
final del trimestre vençut
Situació del romanent de Tresoreria
Calendari i pressupost de Tresoreria
Deute viu i calendaris de venciment del deute
Dades d’execució de dotació de plantilles i efectius (informació requerida per aplicació
d’allò disposat a l’article 16.9 de l’Ordre)
Informació que permeti relacionar el saldo resultant d’ingressos/despeses amb la
capacitat o necessitat de finançament, d’acord amb el Sistema Europeu de Comptes
(ajustos SEC)
Informació complementària per anàlisi de Regla de la Despesa

De la revisió de la normativa (principalment LOEPSF i Ordre HAP/2105/2012), així com de
la Guia sobre les obligacions trimestrals de subministrament d'informació de les entitats
locals, es desprèn que el Ple ha de tenir coneixement de l'informe d'avaluació de les
execucions trimestrals, en tots els casos, però no cal que l'aprovi.
En conseqüència, a proposta de la regidora d’Economia i previ dictamen de la Comissió
informativa de Serveis Comunitaris, el Ple municipal PREN CONEIXEMENT de l’informe
emès per l’interventor accidental d’avaluació de l’execució del pressupost de la Corporació
en el tercer trimestre de 2014 (a data 30.09.2014), del qual resulta el següent:
•
•
•

L’Ajuntament de Sant Celoni compleix amb l’objectiu de Regla de la Despesa.
L’Ajuntament de Sant Celoni compleix amb l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària.
El nivell de deute viu a final del període és de 10.527.202,53 €.

4. DONAR COMPTE DE L’INFORME EMÈS PER L’INTERVENTOR ACCIDENTAL
SOBRE LA MOROSITAT DE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI EN EL TERCER
TRIMESTRE DE 2014.
El Sr. alcalde comenta que, a més de donar compte de l’informe emès per l’interventor
sobre la morositat de l’Ajuntament de Sant Celoni en el tercer trimestre de 2014, també es
dóna compte dels terminis de pagament que actualment té l’Ajuntament amb els seus
proveïdors, que és de 21 dies, de mitjana.
Un cop fet aquest comentari i atès que,
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L’article 4.3 de la Llei 15/2010 estableix que els interventors elaboraran trimestralment un
informe sobre el compliment dels terminis previstos a la referida llei per al pagament de les
obligacions de cada entitat local, que haurà d’incloure el número i quantia global de les
obligacions pendents en les que s’estiguin incomplint els terminis, això és, pagament a 30
dies des de la recepció de la factura per part de l’Ajuntament.
El referit informe també ha d’incorporar una relació de les factures o documents justificatius
respecte dels quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació al
registre de factures i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de
l’obligació o no s’hagi justificat l’absència de tramitació dels mateixos.
Per la Intervenció municipal s’ha elaborat l’informe corresponent al tercer trimestre de 2014.
Per això, 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, corresponent al tercer trimestre de 2014, en compliment d’allò
establert a l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 per
la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

5. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER
AMPLIAR ELS TALLERS DE CICLES FORMATIUS I CONSTRUIR UNA ESCOLA D’UNA
LÍNIA A SANT CELONI
Intervé la Sra. de la Encarnación per explicar que, el ple d’aquest ajuntament, en data 28 de
novembre de 2013, va aprovar per unanimitat el protocol amb el departament
d’ensenyament de la Generalitat per l’ampliació dels tallers dels cicles formatius i la
construcció de la escola Soler de Vilardell. En aquest protocol l’ajuntament de Sant Celoni
es comprometia a aportar 1,5 milions d’euros, de l’import total de les obres, i es va dir que
aquesta aportació quedaria establerta en un futur conveni. El passat dimecres, dia 19 de
novembre, el departament d’Ensenyament va transmetre a l’àrea de Cultura la versió
definitiva d’aquest conveni. El conveni preveu una aportació municipal màxima d’1,5 milions
d’euros i el compromís de la Generalitat de Catalunya de redactar els projectes, i dur a
terme les obres tant d’ampliació dels tallers de Cicle Formatiu com de la construcció de
l’Escola Soler de Vilardell, així com atendre els impostos i les taxes derivats del conveni.
A l’expedient hi consten els anuncis de la Generalitat de Catalunya de licitacions de
contractes i la relació dels projectes. Així mateix, el departament d’Ensenyament ha tramès
una còpia del seu informe jurídic, de data 10 de novembre, emès per la responsable en
matèria de convenis i l’advocada de la Generalitat de Catalunya, en què s’informa
favorablement el projecte de conveni basat, en síntesi, en les competències municipals
establertes en la Llei Catalana d’Educació, Llei 12/2009.
Els dies 9 d’octubre de 2013 i 12 de desembre de 2013 es van publicar els anuncis per la
contractació de treballs de redacció dels dos projectes i el proper dia 2 de desembre es
presenta l’avantprojecte a la direcció de l’IES Baix Montseny. Encara no tenim la data
concreta, però la setmana del 15 de desembre també està previst que es presenti el
projecte bàsic i l’executiu a la comunitat educativa, tant de l’Escola Soler de Vilardell com de
l’Institut.
La negociació del conveni ha estat llarga i elaborada. En aquest sentit, volem felicitar tant a
la directora de l’àrea d’Educació i Cultura com a la coordinadora d’Educació per la feina feta,
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així com als serveis jurídics i a l’interventor. La còpia del conveni s’ha tramès a tots els
grups municipals.
El Sr. Deulofeu manifesta el vot favorable de CIU perquè aquest és un tema que porta molts
anys de recorregut i tots els grups hem estat d’acord en què calia tirar-lo endavant. Ja
vàrem aprovar –diu- els convenis anteriors i esperem que ben aviat els infants i els joves
puguin gaudir de la nova escola i dels tallers de cicles formatius.
Seguidament, pren la paraula el Sr. Corpas per dir que la CUP també hi vota a favor, però hi
ha un parell de dubtes que cal resoldre. Quan es va parlar inicialment d’aquest tema es va
deixar a entendre que la opció era que l’Ajuntament avancés els diners i que després la
Generalitat ens els retornés. Ara, però, entenem que parlem d’un cofinançament de principi
a fi.
També ens agradaria conèixer el contingut de la formació que s’oferirà, saber si teniu clar
quins tipus de cursos s’impartiran, sobretot, en la branca de la Formació Professional,
perquè fa dies que no sabem res d’aquest tema. Recordo que s’estava parlant amb
fundacions privades i altres ens per veure diferents exemples.
La Sra. de la Encarnación, el nou edifici, és per dignificar la formació i perquè els cursos
que actualment s’estan fent en mòduls es puguin fer un espai que cobreixi les mesures de
seguretat necessàries. L’any passat es va començar a fer el curs de Mecatrònica i mirarem
de començar també a treballar amb l’FP dual. Encara no tenim aquest tema concretat, però
podem quedar un dia i així veieu el projecte bàsic, perquè si es vol ampliar es puguin fer
altres tipus de cursos.
La Sra. Montes també hi vota favorablement, perquè és bo pel municipi i hi havia una
mancança important quant a la Formació Professional, molt necessària a dia d’avui pel
jovent de Sant Celoni, a part també de la línia educativa infantil.
El Sr. Deulofeu apunta que s’entén que quan es faci la convocatòria per presentar el
projecte també es tindrà en compte als grups polítics.
El Sr. Bueno felicita l’important avanç que tot això suposa pel que fa el tema de la formació.
El Sr. alcalde apunta que el més important és que tots els grups s’han posat d’acord des
d’un principi i ara tenim un conveni sobre la taula, i un compromís ferm de l’Ajuntament.
Ens hem proposat –diu- tirar endavant el tema de la Formació Professional, perquè la
situació actual no és la desitjable i cal ampliar la oferta formativa. En aquest sentit, s’han fet
contactes amb alguna fundació i també amb les indústries químiques. Això, però, ja s’anirà
desenvolupant a partir de les negociacions amb el departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya. Aquest nou edifici tindrà moltes possibilitats, serà un espai
polivalent en què es podrà fer diversos tipus de cursos.
També és important destacar que finalment l’Escola Soler de Vilardell podrà disposar d’un
espai digne pels alumnes, amb patis i menjador escolar. Ara cal vetllar perquè ambdós
projectes tirin endavant i perquè la Generalitat de Catalunya posi els recursos necessaris
per fer-ho possible.
Per tant, després d’explicar-ho a la comunicat educativa, la idea es fer una reunió amb tots
els grups per explicar com estan definits els projectes.
El Sr. Corpas pregunta si l’objectiu és tenir les obres acabades el setembre del 2015?
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La Sra. de la Encarnación respon que les obres començaran el juliol 2015.
Per tant –diu el Sr. Corpas – parlem quasi de l’inici del curs 2015-2016.
El Sr. alcalde aclareix que serà curs 2016-2017.
La Sra. de la Encarnación Julia: Aquest es el compromís verbal que tenim de la Generalitat i
de fet la direcció de la escola Soler de Vilardell li ha enviat un escrit demanant un mòdul
perquè està clar que el curs que ve no estarà acabada.
Després d’aquestes intervencions i atès que,
El Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni de 28.11.2013 va acordar per unanimitat aprovar i
subscriure un Protocol amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
per a l’ampliació dels tallers de cicles formatius i la construcció d’una escola.
En aquest protocol, signat el 03.12.2013, l’Ajuntament de Sant Celoni es comprometia a
l’aportació de la quantitat 1.500.000 € de l’import total que comportin les obres d’ampliació
dels tallers dels cicles formatius i la construcció d’una escola d’una línia, aportació que es
concretaria en un futur conveni.
El Departament d’Ensenyament ha tramés a l’àmbit de Cultura la minuta del “Conveni de
col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament
d’Ensenyament, i l’Ajuntament de Sant Celoni, per ampliar els tallers de cicles formatius i
construir una escola d’1 línia” que es proposa aprovar, fruit de les aportacions efectuades
tant pel Departament com per l’Ajuntament.
El conveni preveu, en síntesi, una aportació municipal màxima d’1.500.000 € i el compromís
de la Generalitat de Catalunya de redactar els projectes i dur a terme les obres d’ampliació
dels tallers de cicles formatius a l’Institut Baix Montseny i la construcció d’una nova Escola
Soler de Vilardell (que comportarà la desafectació demanial de l’actual Escola Soler de
Vilardell), així com atendre l’import dels impostos i taxes derivats del conveni de
construccions.
En l’expedient consten els anuncis de la Generalitat de Catalunya de licitació dels contractes
de redacció dels projectes.
Així mateix, el Departament ha tramés per la mateixa via còpia del seu informe jurídic de
10.11.2014 emès per la responsable en matèria de convenis i l’advocada de la Generalitat,
informant favorablement el projecte de conveni, que es basa, en síntesi, en les
competències municipals establertes a l’article 159.3.d) de la Llei catalana 12/2009
d’educació, en relació a la cooperació en la construcció de centres.
L’Àrea municipal de Cultura i Educació en data 19.11.2014 ha emès un informe favorable a
la subscripció del conveni, tot posant de manifest que en els DOGC de 09.10.2013 i
12.12.2013 es van publicar els anuncis per a la contractació dels treballs de redacció dels
projectes objecte del conveni i que, d’acord amb les reunions de seguiment mantingudes
amb el Departament, es constata la voluntat de presentar durant la setmana del proper
15.12.2014 el projecte bàsic i executiu a les diferents comunitats educatives de l’Escola
Soler de Vilardell i de l’Institut Baix Montseny
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D’acord amb el protocol aprovat pel Ple de 28.11.2013 i formalitzat amb el Departament
d’Ensenyament el 03.12.2013 i vistos els informes de Secretaria i Intervenció emesos a
l’efecte,
A proposta de la regidora de Cultura i Educació i previ dictamen de la Comissió informativa
de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal
ACORDA:
1. Aprovar el text del “Conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Sant Celoni, per
ampliar els tallers de cicles formatius i construir una escola d’1 línia”.
2. Determinar que la realització de les despeses plurianuals previstes al conveni estarà
subordinada al crèdit que per a cada exercici autoritzin els pressupostos municipals.
3. Notificar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
4. Facultar l’alcalde tant àmpliament com en Dret sigui necessari per adoptar les actuacions
i acords necessaris per a l’eficàcia, execució i formalització d’aquest acord.

6. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
GENERAL D’ORDENACIÓ RELATIVA AL POLÍGON SITUAT ENTRE EL TERME
MUNICIPAL DE SANT CELONI I LA CARRETERA C-35, ENTRE ELS PUNTS
QUILOMÈTRICS 63,4 I EL 64,2.
El Sr. alcalde explica que parlem d’un polígon industrial que limita amb el municipi de Riells i
Viabrea, de manera que una part del polígon pertany a Sant Celoni i l’altre a Riells. El
municipi de Riells ja ha aprovat el seu Pla general i ara es proposa aquesta modificació a
Sant Celoni per millorar la vialitat al sector, deixar-lo preparat per possibles creixements
industrials, així com la connexió amb el municipi de Riells.
En aquest sentit, s’ha creat un nou vial per accedir a determinats sectors i es millora el Vial
Paral·lel a la C-35.
Intervé el Sr. Deulofeu per dir que, el grup de CIU s’abstindrà en aquest punt. Nosaltres –
diu- des de l’inici de la legislatura ja vàrem apuntar la importància de desenvolupar el Pla
general, sobretot tenint en compte el moment de crisi econòmica actual, de posar les bases
del què ha de ser el futur del municipi, des del punt de vista urbanístic, però també des del
punt de vista del desenvolupament econòmic. El que fem ara són pedaços. Estem fent una
modificació puntual per un tema molt concret i específic, sense massa elements especials
en contra del mateix. A aquestes alçades de la legislatura, després d’haver reclamat que es
tirés endavant amb el tema del Pla general i sense que s’hagi fet res per avançar amb
aquest tema, entenem que el nostre grup s’ha d’abstenir en aquesta votació.
El Sr. Masferrer comenta que la CUP també està d’acord en el plantejament que ha fet CIU
respecte la necessitat de tirar endavant un Pla general que fa anys que es reclama. Un altre
argument en contra d’aquest punt –diu- és que ens oposem al model del pla territorial de la
regió metropolitana que assenyala el curs mitjà de la conca de la Tordera com a zona de
desenvolupament d’indústria logística. És a dir, es pretén convertir el Baix Montseny en un
continu de polígons logístics, d’ocupació i malbaratament de territori a canvi de la generació
d’uns pocs llocs de treball. Entenem que aquest no ha de ser el model territorial pel futur del
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Baix Montseny. Com que reclamem des de fa temps un nou POUM i estem en contra
d’aquest planejament general, hi votem en contra.
Seguidament, la Sra. Montes apunta que aquesta és una modificació menor i bàsicament
tècnica en què es planteja un ajustament viari dins el polígon per adequar la connexió amb
el polígon de Riells i Viabrea.
El Sr. alcalde comenta que, el Sr. Masferrer ha esmentat el Pla metropolità que prioritza el
sector logístic, però això no vol dir que en aquest polígon o a Sant Celoni la major part de la
indústria hagi de ser logística. Pel que fa el POUM, cal dir que actualment tenim un Pla
general aprovat l’any 1997 i el seu desenvolupament ha permès ordenar força bé el
municipi. Ha estat una eina vàlida que ha permès anar omplint els polígons industrial, tot i
que encara quedi alguna zona per revisar o desenvolupar. Per tant, tenim una planificació
encertada del municipi i estem prou satisfets. Hem de tenir en compte que aprovar un nou
pla general representa un llarg i costós procés, i el més habitual és fer modificacions del
planejament vigent per posar al dia les variacions que van sorgint. Ahir mateix, vàrem tenir
una reunió amb els veïns de la zona del residencial Esports i del P16 per plantejar algunes
modificacions necessàries lligades al projecte del Museu del bosc, que s’ha d’integrar en
aquell sector. Caldrà fer, en aquest sentit, una modificació del viari de la zona, ja planificada,
que s’haurà d’aprovar per Ple.
Jo discrepo quan es diu que un nou POUM resoldria tots els problemes del municipi, perquè
els problemes del municipi es resolen d’una altra manera, com ho estem fent fins ara, les
mancances en educació amb la construcció d’equipaments educatius; problemes a la C35
amb les solucions que vàrem comentar en la darrera reunió. És a dir, hi ha problemes que
no pot resoldre un pla general, sinó que s’ha de fer amb gestió municipal. Un exemple d’això
és la gestió feta perquè d’aquí a pocs dies algunes parcel·les de Cal Batlle passin a titularitat
municipal, evitant així que s’edifiqui en zones boscoses.
És a dir, es pot anar fent feina sense necessitat d’aprovar un nou pla general, fent les
modificacions oportunes del planejament existent, sempre que aquest no sigui un desastre, i
en el cas de Sant Celoni crec que no és així. També cal tenir en compte que quan es revisa
un pla general es deixen de concedir llicències a bona part del territori; avui, per exemple,
n’hem concedit una, aprovada per la Junta de Govern Local. Se’n dónen algunes de llocs
que ja estan planificats, però poques.
El Sr. Masferrer comenta que certament un nou POUM no és la solució a tots els problemes
de Sant Celoni i La Batllòria, però també cal apuntar que hi ha molts altres temes que
afecten a problemes reals de la gent i que requereixen polítiques valentes per solucionarlos, cosa que creiem que tampoc s’està fent –diu-. A l’inici de la legislatura, l’equip de
govern es va comprometre a iniciar els treballs per redactar el nou POUM, però sembla ser
que hi ha hagut un canvi d’opinió, amb quin argument?
El Sr. alcalde explica que un dels arguments d’aquest canvi és la nova llei d’urbanisme que
està plantejant la Generalitat de Catalunya i que portarà canvis importants, algun d’ells
radicals. S’estan fent diverses reunions en aquest sentit, per tal de recollir opinions i explicar
el nou plantejament, redactar la documentació necessària per portar-ho al Parlament i
aprovar la nova llei en un termini relativament curt.
Cal tenir en compte que un canvi de POUM pot suposar un procés de 7 o 8 anys de durada.
Tot seguit, pren la paraula el Sr. Deulofeu per dir que, el POUM no es la solució als
problemes del municipi, però sí que és una eina útil que permet fer una planificació de molts
aspectes del municipi, tant urbanístics com de desenvolupament econòmic. Per tant –diu- és
una eina que pot ajudar a elaborar el que podria ser un equivalent a un pla estratègic de
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futur del municipi. Nosaltres sempre hem defensat que aquesta era una possibilitat a tenir
en compte i creiem que ara és un bon moment per tirar endavant un pla general, atesa
l’actual crisi econòmica i la poca activitat urbanística, quant a llicències.
El PSC en el seu darrer programa electoral deia: “impulsarem un nou pla d’urbanisme que
permeti planificar el desenvolupament econòmic de Sant Celoni”. Un pla general, ha de ser
l’eina i el Sr. alcalde s’hi va comprometre amb els ciutadans de Sant Celoni, perquè entenia
que aquest era un element important. En aquest sentit, també es va comprometre amb un
calendari d’actuacions que situaven en la propera legislatura el que es pogués acabar
d’aprovar aquest pla general. Per tant, nosaltres entenem que hi havia el compromís per
part de l’equip de govern i el nostre grup estava d’acord en avançar en aquesta línia.
Aquesta modificació el que fa, segurament a nivell tècnic, és acabar de consolidar el pla
general existent. Potser, si ens asseiem a reflexionar ens plantejaríem unes característiques
industrial diferents en aquella zona. Per això, com que no veiem clara la finalitat d’aquesta
modificació ens abstindrem, tampoc volem posar pals a les rodes.
Intervé el Sr. Bueno per dir que comparteix les opinions relatives a la necessitat de tenir un
nou POUM, perquè és important planificar quin poble volem. De tota manera –diu- en
aquest punt en concret el meu vot serà favorable, atès que es tracta d’un tema tècnic. El
que si que demano és que se’m convidi a les reunions de Territori que es facin per poder
estar degudament informat de tots els temes.
El Sr. alcalde comenta que es van planificar uns treballs que ja estan acabats, però quan
vàrem saber –diu- que s’estava revisant la Llei d’urbanisme, vam creure que no era el
moment d’iniciar una contractació del pla general i per això es va aturar aquesta
contractació. Creiem que estem en un moment d’impàs i potser seria llençar diners
començar a fer un POUM tenint en compte la modificació prevista de la llei d’urbanisme que
està per sobre dels POUM dels ens locals.
Tot seguit, abans de concloure aquest punt, el secretari adverteix que per l’aprovació de les
modificacions del Planejament general es necessita una majoria absoluta dels vots, que en
el nostre cas haurien de ser 9 i només n’hi ha 8 de favorables.
El Sr. alcalde apunta que no s’aprova la modificació puntual del Pla General d’Ordenació,
com podria ser que tampoc s’aprovés una modificació semblant que es port per fer un canvi
de vials a la zona on s’ha d’ubicar el Museu del Bosc.
Pren la paraula el Sr. Deulofeu per dir que, qualsevol modificació que es vulgui fer la podem
discutir i hi donarem suport quan es tracti de temes importants i transcendents pel municipi,
però entenem que en aquest cas no és així, pel motius que ja he justificat.
El Sr. alcalde aclareix que s’han fet reunions explicant tècnicament els plantejaments que es
proposen i en cap d’aquesta reunions, en què hi eren presents representants de tots els
grups polítics municipals, es va manifestar que hi haguessin motius que n’impedissin
l’aprovació.
Després d’aquestes intervencions i atès que,
El Pla general d’ordenació de Sant Celoni preveu un àmbit industrial al nord del municipi,
adjacent al terme municipal de Riells i Viabrea, classificat de sòl industrial urbà no
consolidat, Gran indústria (clau 9).
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Els terrenys que formen part d’aquest àmbit es trobaven ocupats per una sèrie d’indústries
que estan sent transformades. En aquest sentint, l’interès públic del sector és garantir un
desenvolupament de l’àmbit per millorar la connectivitat amb els sectors als que limita i amb
la xarxa de transport més propera, formada bàsicament per la carretera C-35 i la línia de
rodalies R2. Per aquest motiu l’ajuntament assumeix la modificació puntual del Pla general
d’ordenació relativa al sector delimitat pel terme municipal de Sant Celoni i la Carretera C-35
presentada per Josep Pinós Alsedà el 30.09.2014, que té els objectius següents:
- Millorar la vialitat interna del sector
- Millorar la connexió amb el sector industrial del municipi veí, amb el que limita per
la part nord, per garantir el correcte funcionament de la mobilitat conjunta dels dos
sectors, entesos com una única peça industrial
- Millorar la connexió amb la xarxa viària existent, per tal de garantir l’accés dels
sectors des de la C-35, que limita amb el sector per la part est
La modificació puntual planteja la creació d’una nova vialitat, suposa un increment del
sistema viari i una disminució de sòl industrial mantenint la qualificació, els usos i
aprofitaments determinats pel Pla general municipal d’ordenació. Aquest increment de
sistema viari suposa un 34,66% del sòl de la totalitat de l’àmbit i permet solucionar la
connexió viaria del sector, així com una reserva per a infraestructures de serveis no prevista
al planejament general.
Actualment el sector no disposa ni de bombament ni de xarxa de canalització d’aigües
residuals. El document incorpora les obligacions de l’àmbit envers els deures determinats
per l’article 44 del Text refós de la Llei d’urbanisme i concreta les infraestructures de
connexió com és el cas del sanejament, amb la previsió de connexió a l’estació depuradora
d’aigües residuals de Riells i Viabrea mitjançant estació de bombament, com una càrrega
específica d’infraestructura de connexió fora d’àmbit, incorporada en la valoració del cost
d’urbanització de l’Estudi de viabilitat econòmica.
Pel que fa a l’aprofitament privat, la modificació no implica un increment del sostre ni una
transformació d’usos, atès que es considera una actuació d’abast limitat per incorporar la
reserva viària necessària per la connectivitat del sector.
Pel que fa al límit del sector, en data 04.11.2014 s’ha rebut de la Direcció General
d’Administració Local certificat relatiu a l’acord de 22.10.2014 de la Comissió de Delimitació
Territorial entre els termes de Riells i Viabrea i Sant Celoni. La delimitació de termes de la
modificació puntual es correspon amb la delimitació de terme prevista al Pla general
d’ordenació i la prevista per la Comissió de Delimitació Territorial. Però aqueta delimitació
entre els municipis de Riells i Viabrea i Sant Celoni no és un acte ferm i, per tant,
susceptible de modificació i si aquesta es produeix, s’haurà d’adaptar la present modificació
puntual de planejament al nou límit de terme.
Consten a l’expedient informes favorables de l’arquitecte municipal i la tècnica
d’administració general.
Per tot això, a proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la Comissió informativa de Serveis
Comunitaris, per 8 vots a favor de les senyores Miracle, De la Encarnación, Coll i Montes i
dels senyors Castaño, Tardy, Capote i Bueno, 2 vots en contra dels senyors 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 DESESTIMA:
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1. Assumir la iniciativa i aprovar inicialment la modificació puntual del Pla general municipal
d’ordenació del l’àmbit delimitat pel terme municipal de Sant Celoni i la carretera C-35.
2. Disposar l’inici del tràmit d’informació pública pel termini d’un mes, a comptar des de la
darrera de les publicacions del corresponent anunci al Butlletí oficial de la província, al Diari
oficial de la Generalitat de Catalunya i a un dels diaris de més divulgació en l'àmbit
municipal. Durant aquest termini, l'expedient romandrà de manifest a l'Àrea de Territori
d'aquest Ajuntament (c/ Bruc, 26 de Sant Celoni) i al web municipal, i els interessats podran
formular, per escrit, les reclamacions i els suggeriments que considerin procedents.
3. Sol·licitar de forma simultània a la informació pública l'emissió d'informes als organismes
afectats per raó de llurs competències sectorials, que l'han d'emetre en el termini d'un mes
llevat que una disposició n'autoritzi un de més llarg.
4. Comunicar l’aprovació inicial als Ajuntaments dels municipis limítrofes amb el municipi de
Sant Celoni als efectes d'audiència pel termini d'un mes.
5. Suspendre l'atorgament de llicències d'edificació, d'instal·lació o ampliació d'activitats o
usos concrets i d'altres autoritzacions municipals que contradiguin o no compleixin amb la
totalitat dels paràmetres, tant de la normativa vigent com de la proposada en la present
modificació pel termini d'un any, amb el benentès que un cop assolida l’aprovació definitiva
de la modificació puntual abans de l'esmentat termini la suspensió quedarà extingida,
d'acord amb el que disposa l'article 74 en relació amb el 73 de la Llei d’urbanisme. No
obstant, d’acord amb l’article 102.4 del Reglament d’urbanisme, mentre estigui suspesa la
tramitació de procediments i l'atorgament de llicències, es poden tramitar els instruments o
atorgar les llicències fonamentats en el règim vigent que siguin compatibles amb les
determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa
dels canvis proposats, no es posi en risc l'aplicació del nou planejament, una vegada
definitivament aprovat. L’àmbit de suspensió coincideix amb l’àmbit de la modificació de Pla
general.

7. DEIXAR SENSE EFECTE, SI ESCAU, LA PETICIÓ D’URGÈNCIA DE L’EXPROPIACIÓ
DE LA PLAÇA DELS ESTUDIS 16, I INICI DE L’EXPEDIENT DE FIXACIÓ DEL
JUSTIPREU.
El Sr. alcalde diu que, tal com ja es va explicar en un ple anterior, el camí més idoni per dur
a terme aquesta expropiació de la plaça dels estudis, 16, és fer-ho per la via d’urgència.
Aquesta és una de les zones més antigues del municipi, molt propera a la Torre de la Força
i l’expropiació que es proposa ha de permetre donar continuïtat a aquest recorregut del
Patrimoni històric que es va iniciar amb la recuperació de la Torre de la Força. Es tracta
d’una casa en un estat força precari, en la qual ja s’hi havia fet unes obres de manteniment
per evitar-ne l’enderroc. S’han detectat, però, més deficiències i la idea és fer aquesta
expropiació per la via d’urgència perquè l’ajuntament es pugui fer càrrec de les obres
necessàries per preservar l’estat de la finca.
En aquest sentit el departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha demanat
l’ampliació de l’informe corresponent per a la declaració d’urgència, però vist el contingut
restrictiu que representa aquest tipus de declaració, proposem deixar sense efecte la
declaració d’urgència i continuar l’expropiació de la finca de manera ordinària. També
demanem que s’acordi l’inici de l’expedient de fixació del justipreu de la finca, preu del qual
l’ajuntament n’ha de fer la valoració. També cal requerir a la persona titular del bé que, en
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un termini de vint dies, presenti un full d’apreuament en què manifesti quin valor creu que té
aquesta finca i si està d’acord amb el que l’Ajuntament li planteja.
Després d’aquesta explicació i vist que,
Per resolució d’Alcaldia de 28.07.2010 es va declarar la ruïna imminent de l’edifici situat a la
plaça dels Estudis 16, havent de procedir a l’enderroc parcial en el termini d’una setmana i
sol·licitant al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya informe respecte la
declaració de ruïna imminent, d’acord amb l’article 34.5 de la Llei 9/1993, donat que aquesta
edificació objecte de declaració de ruïna incorpora un tram de muralla de Sant Celoni. En la
mateixa resolució es va ordenar l’execució subsidiària d’aquest enderroc parcial.
El 02.08.2010 es publica al Butlletí oficial de la província de Barcelona la notificació de la
declaració de ruïna imminent de l’immoble (ruïna tècnica), fent constar que la demora en la
tramitació de l’expedient de ruïna podia comporta perill, i es procedeix a l’execució
subsidiària de l’enderroc parcial de l’immoble.
El 10.09.2010 el Departament de Cultura de la Generalitat emet informe en el sentit de
demanar que no es realitzin més enderrocs, neteges o altres sense que els serveis
territorials de Cultura hagin fet la corresponent inspecció per donar directrius sobre les
actuacions.
Fruit d’aquesta situació l’Ajuntament comunica a la Direcció General de Patrimoni Cultural la
intenció d’efectuar expropiació de l’edificació, de conformitat amb l’establert a la Llei de
patrimoni històric espanyol.
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,
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat número 6245 de 02.11.2012 i número 6254 de
15.11.2012.
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.
El Ple de l’Ajuntament en sessió del 24.07.2014 va aprovar inicialment el projecte tècnic de
consolidació i condicionament com a espai visitable de la finca a l’àmbit de la Força, plaça
dels Estudis 16.
En el mateix Ple de 24.07.2014 es va acordar sol·licitar al Consell Executiu de la Generalitat
de Catalunya la declaració d’urgent ocupació de la finca de la plaça des Estudis 16, de
conformitat amb l’article 52 de la Llei d’expropiació forçosa (LEF) i es va aprovar la relació
dels béns i drets afectats, que es va sotmetre a exposició pública.
L’anunci d’informació pública es va publicar en “El 9 Nou” el dia 01.08.2014 i en el Butlletí
oficial de la província de 06.08.2014.
Aquest acord del Ple es va notificar al Sr. Juan Vidal Basté a efectes d’audiència.
El Sr. Juan Vidal Basté el dia 08.08.2014 va presentar en aquest Ajuntament escrit amb el
qual acompanya escriptura de propietat de la finca relacionada en la relació de béns i drets
afectats.
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Segons consta al certificat emès per Secretaria, durant el termini d’exposició pública del
projecte es va presentar una única al·legació per part del Sr. Juan Vidal Basté amb registre
d’entrada 2014/9646.
El 22.09.2014 es van desestimar les al·legacions i es va procedir a l’aprovació definitiva del
projecte. En l’informe tècnic de resposta d’al·legacions es fa constar que des de la
intervenció de 2010, identificada als antecedents del present informe, no costa que s’hagi
realitzat cap actuació de substitució de les bigues caigudes ni de reforç de les que resten en
peu, per la qual cosa el manteniment realitzat no és preventiu, sinó de neteja i no assegura
les condicions de seguretat estructural bàsiques.
El 17.11.2014 es rep carta de resposta a la petició de la declaració d’urgent ocupació de la
Direcció General d’Administració Local, sol·licitant l’ampliació de la memòria justificativa de
la urgència.
Consideracions:
I.- Vist el contingut de l’ofici de la Direcció General d’Administració Local, en què es demana
una ampliació de la memòria justificativa, i donat el caràcter reglat de la declaració
d’urgència, de conformitat amb el proveïment d’Alcaldia de 04.11.2014, es proposa en el
present acord deixar sense efecte la petició d’urgent ocupació i seguir el procediment
d’expropiació de la finca de la plaça dels Estudis 16, iniciat mitjançant acord de Ple de
24.07.2014, de forma ordinària. Segons consta a l’informe jurídic de 13.11.2014, la
declaració d’urgència és un concepte jurídic indeterminat, i l’atorgament de la mateixa depèn
de l’apreciació dels motius que aquest Ajuntament ha argumentat en la memòria justificativa
de la urgència per part del Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya. Vist que per part
de la Direcció General d’Administració Local s’ha considerat que calia una ampliació de la
memòria, i per tal d’evitar allargar aquest procediment, es considera adequat seguir amb el
procediment ordinari, sempre que es prenguin les mesures necessàries per tal d’evitar que
l’edificació objecte d’expropiació, per la seva mala conservació, causi danys a la muralla
(catalogada com a Bé Cultural d’Interès Nacional, BCIN).
II.- Consta a l’expedient informe tècnic de 13.11.2014 en el que es fa constar que la urgent
ocupació de la finca objecte d’aquest informe venia donada per la necessitat d’actuar per tal
de protegir el BCIN.
Vist que s’ha reconsiderat l’execució del procediment d’expropiació per la via d’urgència, i
que la tramitació ordinària del procediment posposa l’ocupació respecte del procediment
d’urgència, el tècnic municipal en l’informe recomana l’inici del procediment que pertoqui per
ordenar a la propietat les actuacions necessàries per garantir la seguretat de les restes de
l’edifici i de les finques veïnes, així com la protecció i preservació dels béns catalogats. En
aquest sentit, l’informe jurídic de 13.11.2014 obrant a l’expedient aconsella incoar expedient
d’ordre d’execució, de conformitat amb l’informe tècnic, mitjançant l’oportuna resolució
d’Alcaldia.
III.- Per tal de seguir el procediment d’expropiació de la plaça dels Estudis 16 pel
procediment ordinari, i vist que les publicacions i notificacions de l’inici de l’expedient i de la
llista de béns i drets de necessària ocupació relatives al procediment d’urgència són
idèntiques a les previstes pel procediment ordinari, (ambdues segueixen el previst a l’article
18 de la LEF, a més del requisit general de notificació individualitzada previst a l’article 84
de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú) cal, en virtut de l’article 26 i següents, iniciar l’expedient de fixació del justipreu.
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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:
1. Deixar sense efecte la petició de la declaració d’urgència de l’expedient expropiatori,
presa en l’acord de Ple de 24.07.2014, de conformitat amb les indicacions de la Direcció
General d’Administració Local i prosseguir amb l’expedient d’expropiació de l’edificació
situada a la plaça dels Estudis 16 mitjançant el procediment ordinari.
2. Acordar l’inici de l’expedient de fixació del justipreu per la finca situada a la plaça dels
Estudis 16 (finca registral 1765), prevista en el projecte tècnic de consolidació i adequació
com a espai visitable de la finca de la plaça dels Estudis 16, aprovat definitivament el
22.09.2014, de conformitat amb l’establert als articles 26 i següents de la Llei d’expropiació
forçosa.
3. Requerir Sr. Juan Vidal Basté, titular del bé objecte d’expropiació en el present expedient,
per tal que en un termini de 20 dies, a comptar des de la recepció de la notificació del
present acord, presenti full d’apreuament, en el que es concreti el valor de l’objecte
d’expropiació, que s’haurà de motivar, de conformitat amb el previst a l’article 29 de la Llei
d’expropiació forçosa.
4. Notificar el present acord a la Direcció General d’Administració Local, als efectes de
comunicar el desistiment de la declaració d’urgent ocupació de la finca de la plaça dels
Estudis 16 per part del Govern de la Generalitat de Catalunya.

8. APROVACIÓ DEFINITIVA, SI ESCAU, DEL PROJECTE EXECUTIU DE CONNEXIÓ
DE LES AIGÜES RESIDUALS DE LA BATLLÒRIA I DE RIELLS I VIABREA A L’EDAR
DE RIELLS I VIABREA I APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA LLISTA DE BÉNS I DRETS
AFECTATS.
El Sr. alcalde diu que, el problema de les aigües residuals de La Batllòria l’hauria d’haver
resolt la Generalitat de Catalunya fa temps, d’acord amb el PSARU aprovat, en què ja es
contemplaven els llocs en què hi havia abocaments d’aigües. Atès, però, que la Generalitat
no se n’ha fet càrrec, ho hem assumit des de l’ajuntament i per això aprovem ara el projecte
executiu que ha de definir les obres de connexió de les aigües residuals de la Batllòria i de
Riells i Viabrea a l’EDAR de Riells i Viabrea. Aquesta és l’aprovació definitiva, Riells ja ho va
aprovar el dia 11 de novembre i es va publicar al BOPB el dia 14. Es va publicar, per
urgència, tant en el BOP com en el DOGC.
S’han presentat 7 empreses a la licitació de les obres i esperem poder començar-les l’any
2015.
Tots hem treballat i col·laborat per tirar endavant aquest tema; les negociacions van
començar fa anys i ara l’ajuntament de Riells i Viabrea fa l’esforç d’arribar a aquest acord i
admetre les aigües residuals de La Batllòria, tal com es contemplava al PSARU. També cal
agrair la tasca feta per la Coordinadora per la Salvaguarda del Montseny quan aquest acord
amb Riells semblava impossible i ja s’havia fet l’avantprojecte per portar les aigües a la
depuradora de Sant Celoni.
El Sr. Deulofeu manifesta el vot favorable del grup de CIU, perquè es tracta d’un tema molt
important. Que La Batllòria avoqui les seves aigües residuals per mitjà d’un sistema que no
garanteix de forma definitiva el seu tractament –diu-, és quelcom que ens preocupa a tots.
Finalment, però, s’ha trobat aquesta solució que pensem que és prou bona per donar

15

resposta al tractament de les aigües residuals. Per tant, ens sentim satisfets per aprovar
avui de manera definitiva aquest projecte.
A continuació, intervé el Sr. Masferrer per dir que la CUP també hi vota favorablement. No
ens cansarem –diu- d’agrair a la Coordinadora per la Salvaguarda del Montseny les gestions
fetes perquè aquest projecte hagi estat possible i s’hagi aturat el plantejament de construir
tota una canonada des de la Batllòria fins l’EDAR de Sant Celoni, d’una llargada de 10 a 12
km, dels quals 8 o 9 trinxaven l’entorn del riu Tordera. També celebrem que el nostre
ajuntament es posi d’acord amb ajuntaments de pobles veïns per mancomunar serveis. Això
és tota una fita perquè sabem que no és la manera habitual d’actuar. Ens hem assabentat,
per exemple, que l’ajuntament de Riells i Viabrea també ha ofert a Sant Celoni mancomunar
el servei de la deixalleria perquè la gent de la Batllòria pugui utilitzar-la. Hauríem de ser més
receptius a l’hora d’acostar els serveis a la gent de la Batllòria.
La Sra. Montes apunta que ICV també hi vota a favor, tot i que entén que d’aquesta actuació
se’n derivaran expropiacions a petits propietaris. Solucionar aquest problema a La Batllòria
–diu- és necessari i, a més, obligatori des del punt de vista legal i mediambiental.
El Sr. alcalde aclareix que, certament s’han fet algunes expropiacions per poder fer el pas
de la canonada. En aquest sentit, s’ha desestimat una al·legació presentada pel grup
“Habitat Inmobiliaria”, en què manifesten el seu desacord pel que fa la superfície afectada,
però s’ha comprovat tècnicament que ela metres que consten al projecte són correctes;
esmenten que cal fer un pla especial, però ja està fet i presentat a la Generalitat de
Catalunya i també al·leguen que volen mantenir els seus drets urbanístics, que se’ls hi
mantenen, al igual que l’aprofitament. És a dir, no perden res. Per tant, la proposta és
desestimar aquesta al·legació, aprovar definitivament el projecte i condicionat a aquesta
aprovació hi ha l’aprovació del Pla Especial Urbanístic Autònom, aprovat inicialment per la
Comissió d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya. En principi, l’aprovació definitiva està
prevista pel 22 o 23 de desembre.
També cal esmentar que s’ha fet una correcció d’errada perquè en el projecte inicial s’havia
comptat la suma del projecte més la direcció d’obra i ha de parlar només de projecte.
Pren la paraula el Sr. Bueno per dir que aquest és un tema important i necessari.
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. Tot i que el deure de planificació, execució i finançament
correspon a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), davant de la sol·licitud formal de
l’Ajuntament a l’ACA per l’execució d’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, per la qual cosa l’Ajuntament va encarregar un estudi
d’alternatives per a la connexió de les aigües residuals, del que en va resultar l’opció ja
establerta al PSARU com la més adequada.
L’escrit de l’ACA de 16.08.2011 oferia el mecanisme dels PSARU de convenis de
finançament avançat de les actuacions planificades, motiu pel qual l’Ajuntament va trametre
esborrany de conveni a l’ACA per al finançament de l’actuació inclosa en el PSARU i el
director de l’Àrea de Sanejament d’Aigües Residuals de l’ACA el 26.05.2012 comunicava a
l’Ajuntament que la situació econòmica i financera de l’ACA impedia comprometre noves
inversions, fins i tot en finançament avançat.
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Vist que el sanejament de les aigües residuals, tot i que el deure de planificació, execució i
finançament correspon a l’ACA, és també una competència municipal, es va procedir a
signar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Riells i Viabrea i aquest
Ajuntament, per tal de garantir el pas de la infraestructura pels dos municipis, i es redactà el
projecte executiu de connexió de les aigües residuals de la Batllòria i de Riells i Viabrea a
l’EDAR de Riells i Viabrea i el Pla especial urbanístic autònom d’aquesta infraestructura, que
a dia d’avui consta aprovat inicialment pel Conseller de Territori i Sostenibilitat.
El 19.05.2014 l’alcalde de Sant Celoni tramet el projecte al director de l’ACA 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 també demana que s’estableixi el conveni de finançament avançat de l’actuació
planificada, tal i com ofereix el PSARU, i s’informi i atorguin les autoritzacions procedents.
El 25.07.2014 es rep resposta del cap de Sanejament de l’ACA en la que es manifesta que
el projecte coincideix amb la solució prevista al PSARU, però que la infraestructura està
classificada com a ISA (instal·lació de sanejament associada), motiu pel qual no és
susceptible de quedar incorporada al Pla de Sanejament de Catalunya, de manera que
l’Àrea de Sanejament no estaria en situació de validar el projecte. Pel que fa a les
autoritzacions, hauran de ser validades per la Demarcació Territorial de l’ACA i el Consell
Comarcal de la Selva.
Mitjançant acord de Ple de 24.07.2014 es va aprovar inicialment el projecte executiu de
connexió de les aigües residuals de la Batllòria i de Riells i Viabrea a l’EDAR de Riells i
Viabrea. El projecte d’obres ha estat exposat al públic a l’Àrea de Territori municipal i a la
web de l’Ajuntament prèvia publicació de l’oportú anunci al tauler d’anuncis, a la publicació
periòdica “El 9 Nou” de 01.08.2014 i al Butlletí oficial de la província de data 06.08.2014.
En el mateix Ple es va declarar la necessitat pública de l’execució, es va iniciar l’expedient
d’expropiació pel procediment d’urgència i l’aprovació inicial de la relació de béns i drets
afectats. L’inici de l’expedient d’expropiació forçosa i la relació de béns i drets ha estat
exposada al públic a l’Àrea de Territori municipal i a la web de l’Ajuntament, prèvia
publicació de l’oportú anunci al tauler d’anuncis, a la publicació periòdica “El 9 Nou” de
01.08.2014, al Butlletí oficial de la província de 06.08.2014 i al Diari oficial de la Generalitat
de Catalunya número 6717 de 30.09.2014.
Consta a l’expedient que durant el termini d’exposició pública s’ha presentat una única
al·legació per part de la mercantil Quabit Inmobiliaria SA, que fa referència a l’aprovació del
projecte.
Es fa constar que amb posterioritat a l’aprovació inicial s’han sol·licitat els següents informes
sectorials:
-

-

-

Servei de Carreteres Girona: autorització de les obres rebuda el 15.09.2014.
Departament d’Organització de l’Entorn i del Territori del Consell Comarcal de la
Selva: rebut escrit el 17.09.2014 on es fa constar la seva disponibilitat per a la
connexió a l’EDAR de Riells i Viabrea.
ADIF, Subdirecció de Manteniment de l’Alta Velocitat: escrit rebut el 17.09.2014 en
el que no presenta objecció al projecte executiu, recordant que l’empresa
adjudicatària haurà de sol·licitar la preceptiva autorització de les obres.
ENAGAS Transporte SAU, a instància de la Delegació del Govern a Catalunya
(Àrea d’Indústria i Energia): informe rebut el 16.10.2014, autoritzant els treballs amb
els condicionants establerts per ENAGAS.
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-

CLH: escrit rebut el 15.10.2014, fent constar les característiques de l’oleoducte i fent
constar que el promotor haurà de sol·licitar autorització per escrit a la companyia.
ACA, demarcació territorial Llobregat-Foix i Tordera-Besòs: informe rebut el
04.11.2014, autoritzant les obres amb les condicions relacionades a l’informe
Àrea de Patrimoni i Urbanisme Nord-est (Administració d’Infraestructures
Ferroviàries), als efectes de sol·licitar concessió administrativa per a l’ocupació del
domini públic ferroviari.
De l’informe dels serveis tècnics municipals de 07.11.2014 es desprèn que procedeix
l’aprovació definitiva del projecte, sense que aquests informes suposin cap modificació
respecte el projecte executiu aprovat inicialment.
El 05.11.2014 es rep ofici de la Direcció General d’Administració Local sol·licitant una
ampliació de la memòria justificativa de les circumstàncies excepcionals que motiven la
petició d’urgència ja sol·licitada, la qual cosa s’ha redactat per la directora de l’Àrea de
Territori i obra a l’expedient.

Consideracions:
I.-En resposta a les al·legacions presentades per Quabit Inmobiliaria SA aquestes contenen
tres apartats:
Primer.- Interferència de la ubicació de les connexions i la ubicació de l’estació de
bombeig en el planejament general.
El recurrent entén que la ubicació més adequada seria fora del sector P4 industrial,
per tal de permetre el desplegament del PGO. Així mateix, fa constar que segons
resolució municipal i segons el previst a l’article 67 del TRLU és preceptiu un Pla
Especial Autònom.
En primer lloc es fa constar que aquesta administració ha estudiat en el PEUA varies
alternatives, i la més adequada tècnicament és la proposada al projecte, la qual s’ha
redactat passant, en la mesura del possible, per vials públics existents i actuant en
instal·lacions també existents, per incidir el menys possible en el dret de propietat i,
per aquest motiu, les expropiacions previstes al projecte són de servitud de pas.
En segon lloc, i pel que fa a la tramitació del PEUA (segons el previst a l’article 67),
aquest s’ha aprovat inicialment pel Conseller de Territori i Sostenibilitat el 16.09.2014,
i està en tramitació, i resta pendent d’aprovació provisional per la Comissió
d’Urbanisme de Catalunya. Com s’indica la proposta d’aprovació inicial del projecte la
seva executivitat resta vinculada i condicionada a la aprovació definitiva del PEUA.
El fet d’afectar el sector P4 amb la inclusió d’una servitud de pas per implantar-hi una
infraestructura de connexió per al bombament del sanejament del nucli de la Batllòria,
on actualment hi ha la bassa de decantació, implica un ajustament, no implica una
substitució del PGO i, per tant, i en virtut de l’article 68.2 del TRLU es considera que
no s’extralimiten les finalitats del PEUA.
El recurrent entén que, en el cas que la ubicació de l’estació hagi de ser el sector P4,
aquesta s’hauria de projectar en l’Espai Lliure públic, per evitar problemes de
materialització dels futurs aprofitaments.
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Pel que fa a la ubicació de l’EBAR en l’espai públic, aquesta qüestió es determinarà
en l’instrument de planejament derivat que correspongui, sense ser seu de discussió
en l’aprovació definitiva d’aquest projecte.
Segon.- Inexactitud en la superfície de la finca afectada
La servitud de pas de la finca de referència Cadastral 2986204DG6128N0001PX que
es detalla en el projecte executiu de connexió de les aigües residuals de la Batllòria i
Riells i Viabrea a l’EDAR de Riells i Viabrea, tan en plànols com en el quadre resum
de resolució de béns, és correcte segons les previsions del projecte i coincident, amb
una superfície de 37,85 m2.
Tercer.- Pel que fa al manteniment dels drets urbanístics corresponents a la seva
finca
La implantació d’aquesta infraestructura no impedirà un equitatiu repartiment de
beneficis i càrregues en la futura materialització dels aprofitaments del sector P4, es
tractarà com un sistema general implantat al sector. L’aprovació definitiva del projecte
no implica que l’interessat entri en la reparcel·lació amb una quota diferent a la que
ara ostenta, i independentment de la servitud de pas, el repartiment de l’aprofitament
es realitzarà en funció de la quota de propietat aportada a la reparcel·lació i, per tant,
aquest projecte no interfereix en l’equilibri de beneficis i càrregues del sector.
II.- En relació a l’aprovació definitiva del projecte, l’acord d’aprovació inicial establia que en
cas que no es presentessin al·legacions o suggeriments durant el termini d’exposició
pública, l’acord d’aprovació inicial esdevindria definitiu sense necessitat d’acord posterior.
Com ja s’ha fet constar al punt anterior s’ha presentat al·legació, que es desestima en el
present acord i, per tant, procedeix prendre l’acord d’aprovació definitiva.
III.- S’ha observat que el preu que consta a l’acord d’aprovació inicial de 865.029,39 €
(IVA inclòs) no és correcte, i cal procedir a la correcció de l’error material del punt
primer de l’acord de Ple de aprovació inicial de 24 de juliol, fent constar que el projecte
de les aigües residuals de la Batllòria i de Riells i Viabrea a l’EDAR de Riells i Viabrea
té un pressupost d’execució del contracte de 852.561,95 € (IVA inclòs) i pel que fa a la
infraestructura del nucli de la Batlloria té un cost de 796.894,23 €.
Així mateix es fa constar que en virtut del conveni de 24.04.2014 de col·laboració entre
els Ajuntament de Riells i Viabrea i San Celoni, per a la connexió de les aigües
residuals de la Batllòria a l’EDAR de Riells i Viabrea, el cost de l’actuació per millorar el
bombament del Polígon ascendeix a 55.667,72 €, i d’aquesta actuació el 6,81%
correspon a l’Ajuntament de Sant Celoni (3.790,97 €) i la resta a l’Ajuntament de Riells i
Viabrea.
IV.- Pel que fa a la relació de béns i drets aprovada inicialment i vist que segons consta
a l’expedient ha passat el termini d’exposició pública i en el present acord es procedeix
a desestimar les al·legacions presentades, correspon prendre l’acord d’aprovació
definitiva de la relació de béns i drets afectats.
V.-Vistos els informes tècnics i l’informe jurídic obrant a l’expedient.
A proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris,
per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
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1. Desestimar l’al·legació presentada per Quabit Inmobiliaria SA de conformitat amb
l’exposat a la consideració I del present acord.
2. Aprovar definitivament projecte executiu de connexió de les aigües residuals de la
Batllòria i de Riells i Viabrea a l’EDAR de Riells i Viabrea, condicionant aquesta aprovació a
l’executivitat del Pla Especial Urbanístic Autònom d’infraestructura de connexió EBAR la
Batllòria i Riells i Viabrea a EDAR Riells i Viabrea, i sens perjudici de l’aprovació definitiva
del projecte per part de l’Ajuntament de Riells i Viabrea.
3. Corregir l’error material relatiu al pressupost d’execució del contracte, que ascendeix a
852.561,95 € (IVA inclòs)
4. Aprovar definitivament la relació de béns i drets afectats per portar a terme el projecte de
connexió de les aigües residuals de la Batllòria i de Riells i Viabrea a l’EDAR de Riells i
Viabrea.
5. Notificar el present acord als interessats.

9. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PROGRAMA D’INSPECCIONS D’HABITATGES BUITS
DE SANT CELONI I LA BATLLÒRIA, 2014-2015.
El Pla local d’habitatge es va aprovar l’any 2012 i en el ple de març de 2013 es va aprovar
un programa d’inspecció d’habitatges buits. S’havien d’inspeccionar una trentena
d’habitatges per comprovar quins d’ells feia més de 2 anys que estaven desocupats; ja s’ha
fet una resolució administrativa per vuit d’aquests habitatges, declarant-los buits i
incorporant-los al registre municipal d’habitatges desocupats. Aquest és un primer pas per
poder aplicar, si escau, una sanció i un recàrrec del 50% sobre l’impost de l’IBI.
En aquest nou pla 2014-2015 que avui es presenta s’han detectat 200 habitatges i hi ha el
compromís de tirar endavant la inspecció de 104 habitatges, amb els recursos humans i
tècnics de l’Ajuntament. També cal esmentar que dels 33 habitatges inspeccionats
inicialment, algun d’ells no es va poder considerar desocupat perquè no havien
transcorregut els 2 anys requerits, però d’aquí a 3 o 4 mesos potser ja estaran en aquest
supòsit i es podran considerar també pisos buits.
Seguidament, el Sr. Deulofeu manifesta el vot favorable de CIU i apunta que en la
legislatura anterior es va engegar el procés de la creació del registre d’habitatges amb un
primer estudi d’identificació d’habitatges buits i la possibilitat d’imposar un recàrrec sobre
l’IBI en els habitatges desocupats per incentivar que els propietaris els posin al mercat de
lloguer perquè puguin ser ocupats per persones que ho necessiten. En aquest sentit –diuvoldria saber :
Quin ha estat els resultat dels habitatges revisats, d’acord amb el programa anterior? Quins
habitatges estan a disponibilitat dels ciutadans? En quins se’ls ha aplicat el recàrrec de l’IBI?
Quins habitatges han pogut entrar al mercat de lloguer a través dels diferents mecanismes
que té l’oficina d’habitatge de Sant Celoni?
El Sr. alcalde explica que, dels 33 habitatges inspeccionats, n’hi ha hagut 8 dels quals s’ha
fet resolució administrativa perquè s’ha detectat que estaven permanentment desocupats. A
partir d’ara s’imposaran les sancions corresponents i el recàrrec sobre l’IBI. D’aquests 33
habitatges també ni va haver algun que ja estava llogat o venut en el moment de revisar-lo i
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un altre que estava en construcció. Hi ha hagut força casuística, però el més important és
que s’ha engegat el procés. És cert que el Reglament contempla la imposició de sancions,
però en primera instància s’intenta que els habitatges es posin a disposició del lloguer social
i en aquest sentit l’Ajuntament dóna facilitats per fer-ho possible, amb les garanties
adequades.
No ens interessa tenir habitatges buits i per això es treballa directament amb les entitats
bancàries i en col·laboració amb la PAH. Ja hem tingut un primer contacte amb una entitat
bancària per demanar-li el llistat dels habitatges buits de la seva propietat i ho farem amb la
resta de bancs i caixes. Hem enviat cartes i continuarem fent reunions amb aquestes
entitats per explicar-los el procés que du a terme l’Ajuntament en aquest tema d’habitatge.
Incloure els habitatges a la borsa de lloguer és un benefici per la comunitat i en aquest sentit
farem la pressió necessària des de l’Ajuntament, conjuntament amb la PAH, per fer-ho
possible.
Tot seguit, el Sr. Masferrer comenta que hi ha uns números que no quadren. Nosaltres –diutenim entès que, a través del Pla de Mobilització d’Habitatges Buits a Sant Celoni i la
Batllòria, hi havia un mínim de 382 habitatges buits, i no em quadra la suma, cal confirmarho.
Hi ha un mínim de 382 habitatges buits i evidentment n’hi ha molts que pertanyen a entitats
bancàries i a grans immobiliàries en què es produeixen desnonaments dels quals ni
l’Ajuntament ni els agents socials no en tenen coneixement fins que la persona està al
carrer.
És clar que un dels problemes socials més grans que ens ha portat la mal anomenada crisi
ha estat l’habitatge, que ha vingut també com a conseqüència d’altres problemes com la
manca de treball, per exemple. La PAH rep cada dia més demandes d’ajuda i segur que els
serveis socials han vist incrementat el nombre de sol·licituds quant a habitatge. Hi ha un
important volum de famílies a Sant Celoni i arreu del país que no poden assumir les quotes
del lloguer o de la hipoteca. En aquest sentit, les mesures adoptades pels diferents governs
tampoc ajuden gaire. Ja hem dit que una la pèrdua d’habitatge és, en part, conseqüència
d’una anomalia estructural com és el tema de l’atur; un atur que no ha disminuït amb les
diferents reformes laborals aprovades pels governs.
Evidentment, creiem que el programa d’inspecció d’habitatges buits de Sant Celoni i la
Batllòria és una bona eina i li donem la benvinguda. Aquest programa surt del Pla de
Mobilització d’Habitatges Buits de Sant Celoni i la Batllòria, que té com a objectiu determinar
quants dels habitatges detectats estan buits de debò, segons els que determina la llei
18/2007, tal com exigia la moció que va presentar la PAH i que es va aprovar en aquest Ple
per unanimitat. L’objectiu que es persegueix és poder advertir a les grans immobiliàries que
no hi pot haver habitatges buits mentre hi hagi gent que no té casa, i avisar que si no s’hi
posa remei es poden imposar sancions. I reguntem : quan començaran a arribar les
primeres sancions ?
Estem d’acord amb l’objectiu i votarem a favor d’aquest programa. És cert que hi ha una
necessitat greu d’habitatge de lloguer a preu social i en el tema de polítiques d’habitatge
anem molt tard, tal com ja fa temps que denunciem. No ens satisfà que el Pla de
Mobilització d’Habitatges Buits de Sant Celoni i la Batllòria s’aprovés el febrer del 2013,
quan ja l’any 2012 el Pla local d’habitatge va posar aquest problema en relleu i la CUP
havia demanat per primera vegada l’any 2008 el recàrrec del 50% sobre l’IBI pels pisos
desocupats. Entenem que aquesta lentitud no es correspon a la tasca tècnica sinó a la
manca de suport polític a l’hora de dotar d’eines o de recursos econòmics a aquest aparell
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tècnic per tal de que es pugui fer la feina d’una forma més accelerada. En aquest sentit,
diem que anem tard perquè l’estructura del capital no s’atura i tots els voltors segueixen
apareixent, segueixen venent pisos a grans magnats i es segueixen venent o traspassant
pisos a la SAREB. Amb tot això,cada dia que passa perdem noves oportunitats. Per tant,
una mica la solució per accelerar aquest procés és creure políticament en tota aquesta
tasca tècnica que s’està fent i dotar-la de més recursos econòmics i humans, si cal.
Des de l’octubre de 2012 tenim un esborrany del plec de condicions tècniques que ha de
regir el concurs per a l’adquisició d’habitatges construïts i que aniran destinats a augmentar
la bossa municipal d’habitatge assequible. Quan es desencallarà aquest tema?
Intervé el Sr. secretari per dir que, es preveu que es pugui portar l’expedient a aprovació en
la propera Junta de Govern Local del dia 18 de desembre. Estem acabant de treballar el
plec, que és força complex, amb l’àrea. Cal ajustar el plec al màxim per preservar el
interessos municipals.
El Sr. alcalde apunta que hi ha diferents camins, un és l’adquisició d’habitatges, que s’està
acabant d’enllestir a nivell tècnic, per incorporar-los a la borsa d’habitatge i l’altre és la
fórmula de lloguer segur. En aquest darrer cas, l’Ajuntament ha llogat diversos immobles,
garantint el pagament d’un lloguer als propietaris, per dotar d’habitatge a famílies
necessitades. També hem demanat poder portar la gestió del lloguer dels habitatges buits
d’ADIGSA, construït fa anys per la Generalitat de Catalunya, per tal de poder agilitzar els
tràmits i ocupar novament els pisos que van quedant buits el més aviat possible.
La Sra. de la Encarnación afegeix que fa uns mesos que l’Agència Catalana d’Habitatge ens
ha cedit un pis de lloguer. Es tracta de pisos cedits per entitats bancàries i, en concret, n’hi
ha hagut dues que ens han cedit pisos. El preu de lloguer és baix i està destinat a persones
en situació de risc.
El Sr. alcalde comenta que en aquest cas s’ha actuat amb la celeritat requerida perquè una
família del municipi pogués ocupar el pis immediatament.
Hem iniciat un camí molt positiu –diu-; ara hem donat una empenta i en pocs dies veurem
els resultats. Fins ara no teníem aquests habitatges inscrits en el registre municipal, a partir
d’ara ja es poden imposar les sancions que es considerin oportunes, però el més important
del procés és vetllar perquè aquests pisos s’ocupin a través de lloguer social. Hem d’agrair,
en aquest sentit, la feina tècnica feta, tant des de l’Àrea de Comunitat com de l’Àrea de
Territori, que fa possible anar avançant en el procés.
La Sra. Miracle apunta que en temes d’ajut de lloguer i hipoteca, a data d’octubre s’han
aportat uns 10.000 €.
La Sra. Montes diu que des d’ICV valoren positivament aquest programa, que està ben
definit. És una manera –diu- de fer un nou pas endavant en tot aquest camí que s’ha
proposat i valorem molt positivament els recursos humans i tècnics que s’hi dediquen.
Després d’aquestes intervencions i vist que,
L’objectiu municipal d’impulsar les accions administratives per evitar situacions de
desocupació permanent d’habitatges es troba recollit a la Llei 18/2007, de 28 de desembre,
del dret a l’habitatge (LDH), modificada per la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció
de l’activitat econòmica, en relació amb l’incompliment de la funció social de l’exercici del
dret de propietat (article 5.2 de la LDH) i la utilització anòmala d’habitatges (article 41.1.a de
la LDH).
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Des de l’Ajuntament de Sant Celoni s’han portat a terme les següents accions:
1) L’any 2009 es va elaborar l’Estudi sobre els habitatges buits de Sant Celoni per part de
l’empresa d’Aleph, quantificant el parc vacant en 192 habitatges.
2) El Pla local d’habitatge 2012-2017, aprovat definitivament el 25.03.2013, feia una anàlisi
de l’habitatge buit dins del parc existent i proposava estratègies per a la seva mobilització.
3) El Ple de 21.03.2013 va aprovar el Pla per a la mobilització dels habitatges buits de Sant
Celoni i la Batllòria, amb l’establiment d’actuacions preventives, de foment i d’assistència de
l’administració.
L’Ajuntament de Sant Celoni, mitjançant el programa de lloguer segur i el d’habitatges
d’inserció, ha portat a terme actuacions per afavorir la cessió d’habitatges permanentment
desocupats cap a l’Administració local.
4) El Ple de 21.03.2013 va aprovar el Programa d’inspecció anual d’habitatges buits per a
2013, centrats en una trentena d’habitatges que, fruit d’execució de processos judicials o
extrajudicials, presumptament podien estar buits.
D’aquest programa d’inspeccions 2013 n’han resultat 33 inspeccions que han permès incoar
10 expedients per qualificar l’immoble com a habitatge buit, on en 8 dels quals s’ha dictat
resolució administrativa declarant-los habitatges buits i inscrivint-los en el Registre municipal
d’habitatges permanentment desocupats.
5) El Ple de 28.11.2013 va aprovar la moció per demanar la territorialització de la gestió de
la Societat de gestió d’actius procedents de la reestructuració bancària (SAREB) que
permetés la seva transparència i la posada en lloguer social dels seus actius al nostre
municipi gestionats pel propi Ajuntament.
6) En aquests moments l’Ajuntament porta a terme altres actuacions per afavorir les
mesures de foment i assistència, com és el concurs per a la compra-venda d’habitatges
mitjançant el metàl·lic del Patrimoni municipal del sòl i habitatge i els contactes amb les
entitats financeres del municipi per afavorir que els pisos buits de la seva propietat es posin
a disposició de qui té necessitats d’habitatge mitjançant un lloguer assequible.
7) El Ple de l’Ajuntament en sessió de 30.01.2014 va aprovar la moció presentada per la
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) per a la sanció dels immobles permanentment
desocupats propietat d’entitats financeres, acordant, entre d’altres, elaborar i aprovar
programes d’inspecció a fi de detectar els immobles que es trobin en situació de permanent
desocupació, començant pels que són propietat d’entitats financeres i grans empreses.
L’Àrea de Territori ha portat a terme un treball de recerca i localització d’habitatges o conjunt
d’habitatges que constin desocupats, mitjançant el creuament de dades de padró i cadastre,
identificant més d’un centenar d’habitatges a mans d’entitats financeres o grans empreses,
essent prop de 104 els habitatges localitzats des de 2013, el que representa que més del
25% dels habitatges buits establerts en el PLH estan a mans d’entitats financeres.
El programa d’inspecció d’habitatges buits de Sant Celoni i la Batllòria 2014-2015 prioritza
exercint la discrecionalitat en la programació de l’activitat inspectora en base als criteris
següents:
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a) Tenint en compte els recursos disponibles en el marc del servei d’interès general de
l’habitatge.
b) Tenint en compte quins són els propietaris que concentren el major nombre
d’habitatges desocupats.
c) Tenint en compte que els propietaris siguin persones jurídiques que operin en el
mercat immobiliari amb afany de lucre i que, entre aquests, les entitats financeres
es troben en una situació singular, degut a la transferència de fons públics rebuts en
els darrers anys.
El programa estableix la durada, finalitat, objecte i criteris de priorització, el pla de treball, els
recursos humans i el marc legal d’aplicació.
L’article 39 bis 2 de la LRJPAC faculta les Administracions públiques per comprovar,
verificar, investigar i inspeccionar els fets, actes, elements, activitats, estimacions i altres
circumstàncies a fi de vetllar pel compliment de la legislació.
La LPAC fixa com a finalitat de la inspecció vetllar per la legalitat vigent i indica que l’activitat
inspectora s’haurà de dur a terme d’acord amb la normativa sectorial.
L’article 42.1 LDH assenyala que l’Administració local en coordinació ha de vetllar per evitar
situacions de desocupació permanent d’habitatges i ha d’aprovar els programes d’inspecció
corresponents, de forma prèvia a l’activitat inspectora.
Vist l’informe obrant a l’expedient.
A proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris,
per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Aprovar el Programa d’inspeccions d’habitatges buits de Sant Celoni i de la Batllòria
2014-2015, redactat per l’Àrea de Territori de l’Ajuntament de Sant Celoni.
2. Publicar aquest acord en el web municipal i en el Butlletí oficial de la província de
Barcelona, amb l’advertència que esgota la via administrativa i es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant l’Ajuntament, en el termini d’un mes o bé directament recurs
contenciós administratiu davant els Jutjats contenciosos administratius de la província de
Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la publicació de
l’edicte en el Butlletí oficial de la província.

10. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA INCORPORACIÓ D’UN NOU MEMBRE AL
CONSELL DE POBLE DE LA BATLLÒRIA.
El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya preveu al seu article 61.1 la possibilitat que el Ple municipal
acordi la creació d’òrgans territorials de gestió desconcentrada.
L’Ajuntament de Sant Celoni, fent ús d’aquesta facultat, va considerar adient la creació d’un
canal de participació de les persones i entitats de la Batllòria, mitjançant la instauració d’un
consell de caràcter consultiu que enriqueixi l’activitat ciutadana i representi una via de diàleg
permanent amb l’Ajuntament.
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El Ple municipal, en sessió de 17.05.2004, va aprovar inicialment el Reglament Orgànic del
Consell de Poble de la Batllòria, als efectes de regular la seva constitució i funcionament. El
reglament es va declarar definitivament aprovat per resolució de l’Alcaldia de 21.07.2004.
L’article 8 del Reglament Orgànic del Consell de Poble de la Batllòria estableix que els
membres del Consell Plenari han de ser designats pel Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni,
designació que ha de recaure en:
•

Les persones a títol individual, majors de 16 anys, que voluntàriament hagin
sol·licitat formar-ne part.
• Un representant de cada una de les Associacions sectorials amb seu a la Batllòria,
designat pel seu màxim òrgan de govern.
• Un representant de la Junta de Compensació de la urbanització Royal Park,
designat per acord del seu màxim òrgan de govern.
• Un representant de l’Associació de veïns de la Batllòria, designat per acord del seu
màxim òrgan de govern.
• Un/a regidor/a en representació de cada un dels partits polítics amb representació
municipal, computant a aquest efecte el/la regidor/a que ostenti la presidència.
El mateix reglament estableix en el seu article 5 que tots els òrgans del Consell han de ser
renovats i/o ratificats per acord del Ple, amb ocasió de la renovació dels membres de la
corporació local, tant les persones a títol individual, com els representants de les entitats i/o
associacions i els representants polítics.
En sessió de 07.07.2011 el Ple municipal va designar, a proposta dels respectius grups
municipals, els regidors i les regidores de cada una de les formacions polítiques que havien
d’integrar el Consell Plenari.
Per resolució de l’Alcaldia de 22.07.2011 es va nomenar presidenta del Consell de Poble de
la Batllòria a la Sra. Josefa Lechuga Garcia, per ser la llista política de CiU la més votada a
l’àmbit territorial de la Batllòria en les darreres Eleccions Municipals, tal i com estableix
l’article 12 del reglament.
Des de la Secretaria municipal es va sol·licitar a les associacions i entitats amb seu a la
Batllòria que designessin, per acord del seu màxim òrgan de govern, els seus
representants en el Consell de Poble; alhora, es va demanar a les persones que en
formaven part a títol individual en l’anterior etapa que manifestessin la seva voluntat de
continuar o no en el consell. I, paral·lelament es va penjar un ban de l’Alcaldia en diversos
punts de la Batllòria, oferint als ciutadans i les ciutadanes la possibilitat d’integrar la nova
composició del Consell de Poble, amb motiu d’aquest procés de renovació.
A la vista de les sol·licituds rebudes, el Ple municipal en sessió de 29.09.2011 va aprovar la
nova composició del Consell Plenari del Consell de Poble de la Batllòria, tant les persones
que representen a les entitats com aquelles que actuen a títol individual.
En sessions posteriors el Ple municipal ha aprovat les incorporacions de nous membres i les
baixes d’alguns d’ells.
En data 12.11.2014 s’ha rebut a l’Ajuntament de Sant Celoni una instància del Sr. Esteve
Puig Puig, expressant el seu interès en formar part del Consell de Poble de la Batllòria.
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En atenció a aquesta petició, a proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la Comissió
informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple
municipal ACORDA:
1. Aprovar la modificació de la composició del Consell de Poble de la Batllòria en el sentit de
donar d’alta al Sr. Esteve Puig Puig, a títol individual.
2. Notificar aquest acord a la persona interessada als oportuns efectes i amb expressió dels
recursos a què tingui dret, i a la Presidència del Consell de Poble de la Batllòria per al seu
coneixement.

11. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT D’UNA
SEGONA ACTIVITAT EN EL SECTOR PRIVAT D’UNA TREBALLADORA MUNICIPAL.
En data 21.08.2014 la treballadora municipal Sra. Yolanda García Jiménez lliura al
Departament de Recursos Humans instància en la qual sol·licita el reconeixement de
compatibilitat amb la següent activitat del sector privat: Quiromassatge, reflexologia i altres
teràpies naturals; per compte propi, en horari de tardes (fora de l’horari laboral) i 5 hores
setmanals.
Atesa la següent legislació aplicable:
- Article 11 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al
servei de l’Administració de la Generalitat, aplicable a les entitats locals d’acord amb
el seu article 1.2.d)
- Article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
article 52 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, i article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26
de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, quant a la competència del Ple per al reconeixement de les
compatibilitats
La norma general en cas de realitzar-se activitats en el sector privat és el reconeixement de
compatibilitat, si bé amb les següents excepcions:
a) El desenvolupament d’activitats privades, per si o mitjançant substitució, incloses les
de caràcter professional, siguin per compte propi o sota la dependència o al servei
d’entitats o de particulars, que es relacionin directament amb les que desenvolupa el
departament, l’organisme, l’entitat o l’empresa pública en què presta serveis.
b) S’exceptuen d’aquesta prohibició les activitats particulars que s’exerceixen en virtut
d’un dret legalment reconegut i que realitzen per a si els directament interessats.
c) No poden ésser objecte de compatibilitat les activitats professionals que s’han de
prestar a persones a què hom està obligat a atendre en el desenvolupament del
càrrec públic.
d) La pertinença a consells d'administració o a òrgans rectors d’empreses o entitats
privades, si l’activitat d’aquestes està directament relacionada amb les que
desenvolupi el departament, l’organisme, l’entitat o l’empresa pública en què presta
serveis el personal afectat.
e) El desenvolupament d’activitats privades, incloses les de caràcter professional, ja
sigui per compte propi o sota la dependència o al servei d’entitats o de particulars, en
els assumptes en què intervingui o hagi intervingut en els dos darrers anys o en els
que hagi d’intervenir per raó del lloc públic.
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f) El desenvolupament, per si o per persones interposades, de càrrecs de tot ordre en
empreses o en societats concessionàries, contractistes d’obres, serveis o
subministraments, arrendatàries o administradores de monopolis o amb participació o
aval del sector públic, sigui quina sigui la configuració jurídica d’aquestes.
g) La participació superior al 10% del capital de les empreses o societats a què es
refereix la lletra d).
L’article 12 de la mateixa llei expressa:
1. Es pot reconèixer la compatibilitat per al desenvolupament d’activitats privades en els
casos següents:
a) Si hom ocupa un sol lloc de treball en el sector públic en règim de jornada ordinària i
no se supera el límit establert per l’apartat 2.
b) Si el càrrec ocupat en el sector públic requereix la presència efectiva de l’interessat
en l’administració pública corresponent durant un horari igual o superior a la meitat de
la jornada ordinària, només quan aquest càrrec té la consideració de prestació a
temps parcial.
c) Si hom té autoritzada la compatibilitat d’un segon lloc o activitat públics i no
superessin entre tots dos la jornada màxima de l’Administració.
A més, en cap cas la suma de jornades de l’activitat pública principal i l’activitat privada no
pot superar la jornada ordinària de l'Administració incrementada d’un 50%. Per tant, a
l’Ajuntament de Sant Celoni aquest límit màxim és de 56,25 hores setmanals.
No es pot autoritzar ni reconèixer compatibilitat al personal que ocupi els llocs de treball que
comporten la percepció d’un complement específic pel factor d’incompatibilitat o per un
concepte equiparable.
L’activitat privada per a la qual la interessada sol·licita el reconeixement no coincideix amb
cap dels supòsits d’incompatibilitat anteriors, i la suma de les jornades pública i privada no
supera el límit màxim previst legalment.
Vist l’informe emès per la direcció de Recursos Humans que consta a l’expedient.
A proposta del regidor de Recursos Humans i previ dictamen de la Comissió informativa de
Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
Únic.- Reconèixer la compatibilitat de l’activitat en el sector privat que sol·licita la
treballadora municipal Sra. Yolanda García Jiménez amb les següents condicions:
1. Activitat per a la qual es reconeix la compatibilitat: Quiromassatge, reflexologia i altres
teràpies naturals; per compte propi, en horari de tardes (fora de l’horari laboral) i 5
hores setmanals.
2. El reconeixement de compatibilitat no pot modificar la jornada ni l’horari de la
interessada, i restarà automàticament sense efecte en cas de modificació de les
condicions d’exercici de l’activitat privada compatibilitzada, quan aquesta modificació
impliqui la superació dels límits legalment establerts per al reconeixement de
compatibilitat.

27

3. En cap cas podrà realitzar-se cap activitat de les declarades incompatibles per l’article
11 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

12. APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LES
ORDENANCES FISCALS PER A L’ANY 2015 I SEGÜENTS.
La Sra. de la Encarnación explica que la proposta que es porta a ple, davant la situació de
dificultats econòmiques que encara estem patint, és la congelació d’impostos i taxes per al
proper any. Aquesta congelació –diu- és possible gràcies a una cura de gestió dels recursos
públics i a un control molt exhaustiu de la despesa, que ens ha de permetre continuar
donant serveis a la ciutadania sense augmentar, però, la pressió fiscal.
Les principals modificacions recauen en l’Impost sobre Béns Immobles. La proposta és
disminuir un 10% el tipus de l’impost sobre béns immobles per tal que l’augment del valor
cadastral de la Llei de pressupostos generals de l’estat no resulti en un augment de la quota
tributària. L’objectiu és que el pagui la mateixa quantitat.
Per això, també seguint el mateix criteri, disminuiríem la tarifa del 10% en el cas de l’Impost
sobre l’increment dels valors de terrenys de naturalesa urbana, el que coneixem com a
plusvàlues, i amb el mateix objectiu, que la quota sigui la mateixa. Es prorroguen pel 2014
les bases de la concessió d’ajuts per fer front al pagament de l’Impost sobre béns immobles;
el règim transitori de les tarifes de la taxa per ocupació de via pública amb taules i cadires;
la taxa per intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i de les empreses, i la taxa
per concessió de llicències urbanístiques. La resta de bonificacions es mantenen.
S’introdueix una nova bonificació a la taxa per recollida d’escombraries per activitats
generadores de residus comercials, destinat a les empreses que s’adhereixin a un nou
conveni regulador dels acords de col·laboració de l’Ajuntament de Sant Celoni i els
establiments comercials del municipi. El dia 25 de setembre, la Junta de Govern Local va
aprovar aquest conveni.
S’introdueixen una sèrie de modificacions de caràcter tècnic per facilitar la gestió dels
impostos, que consisteixen en fixar els terminis de presentació de sol·licituds de
bonificacions fins el darrer dia de l’any natural. Es modifica el règim de declaració d’ingrés
de les taxes que passen del sistema d’autoliquidació al sistema de liquidació. I en el cas de
l’Impost de vehicles de tracció mecànica es recull, que no estava previst, la bonificació per a
pensionistes que també tenen reconeguda la pensió per incapacitat permanent.
Aquesta és la proposta que presentem al Ple.
Seguidament, pren la paraula el Sr. Deulofeu per dir que, a diferència de les ordenances de
l’any passat, quant al posicionament del grup de CIU, s’entén que la no aprovació
d’aquestes ordenances implicaria un increment important sobretot en l’IBI, que és un dels
impostos més importants pel ciutadà. De tota manera –diu- ens hauria agradat que s’hagués
recollit la nostra proposta feta ja l’any passat, tenint en compte que aquest any s’ha produït
un procés de regularització dels valors cadastrals d’habitatges en el municipi de Sant Celoni,
que comportarà un increment d’ingressos en la partida de l’IBI d’uns 400.000 €. Per tant,
potser s’hauria pogut considerar la possibilitat d’aplicar una petita disminució de l’IBI de la
recaptació global que no hagués suposat una disminució dels ingressos globals a
l’ajuntament. Es podien haver mantingut els mateixos ingressos, inclús amb un discret
increment i s’hagués pogut aplicar una disminució en la pressió fiscal dels ciutadans i
ciutadanes de Sant Celoni. Voldríem deixar aquesta proposta sobre la taula per tal que es
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pogués acabar de valorar. En qualsevol cas, ens han semblat correctes les bonificacions
que s’han plantejat. Per tant, hi votem a favor.
El Sr. Masferrer planteja que en el cas que s’aprovi avui aquesta modificació de les
ordenances, a partir de demà s’obre el període de 30 dies hàbil d’exposició pública, durant
el qual es poden presentar al·legacions. Hi ha molts impostos que meriten l’1 de gener, hi
haurà temps suficient perquè durant el termini de 30 dies es puguin presentar al·legacions i
resoldre-les abans de l’1 de gener? És a dir, hi ha temps suficient per dur a terme tot aquest
procés, que creiem que és prou important.
El Sr. interventor explica que, pel què fa les bonificacions que es donen, modificacions del
sistema de liquidació, no hi ha cap mena de problema. La principal modificació es la de
l’Impost sobre Béns Immobles i com que estem en un procés d’actualització dels valors
cadastrals, tenim temps d’aprovar el tipus impositiu fins el dia 1 de març del 2015. Per això,
volem fer el Ple en aquesta data, perquè tenim fins l’1 març del 2015. Hi pot haver un
període d’al·legacions i al mes de gener contestar-les, en el cas de l’IBI.
L’únic impost que està afectat per aquest tema es el de la plusvàlua, perquè serà vigent
desde que s’aprovi definitivament. Si hi ha al·legacions hi haurà un decalatge, si s’aprova
definitivament el 20 de gener, fins els 20 de gener es produiria un augment del 10%
d’aquests 10 dies.
Per tant, en principi, no hi ha cap mena de problema en aprovar en aquesta data les
modificacions de les balances fiscals. Les bonificacions seran vigents a partir de l’1 de
gener, l’IBI podem aprovar-lo fins l’1 de març.
A continuació, intervé el Sr. Corpas i diu que, està clar quin és el posicionament de l’equip
de govern, de congelar les ordenances i que només s’introdueixin petits matisos. En aquest
sentit –diu- creiem que esteu optant pel perfil baix de les petites millores socials, que
compartim en algunes de les ordenances, però no amb passos valents. Ja sabeu que
apostem per una progressivitat en els impostos, és a dir, que pagui més qui més té, i que
aquests diners repercuteixin cap als que menys tenen.
És evident que la situació econòmica actual de l’ajuntament de Sant Celoni és força bona,
sobretot, gràcies a la pujada de l’IBI que es va produir l’any 2012 amb un 10% que van
assumir els vilatans i les vilatanes. Era una pujada compartida, amb un 10% per part del
govern central i un 6% per part de l’Ajuntament. Això ha suposat passar d’una recaptació de
4.666.000 € l’any 2011 a una previsió d’ingressos per aquest any de 5.600.000 €. Aquí ja
estem traient els 320.000€ de la regulació del cadastre d’aquest any, que es destina a
inversions. Això ha ajudat i força a les finances celonines, i ha permès no haver de fer grans
canvis estructurals en les ordenances en aquests darrers 3 anys. Així ho indiquen les
propostes de govern tant del 2013 com del 2014 i ara la del 2015, que ha sigut la
congelació. En aquest sentit, creiem que també va ajudar a augmentar aquestes arques la
proposta de la CUP d’augmentar un 10% a les finques amb major valor cadastral, que va
representar un augment d’uns 100.000 €, aproximadament. I, evidentment, en aquesta
situació, una pujada ara del 10% del valor cadastral que estableix la Llei de pressupostos
generals de l’estat estaria penalitzant molt gratuïtament als veïns i veïnes.
Tenim molt clar que si aquests impostos s’apugen a qui s’han d’apujar, això ha de revertir
directament als veïns i veïnes que més ho necessiten. Darrerament, però, estem veient
modificacions de crèdit aprovades pel govern amb inversions que no estan repercutint sobre
les classes que més ho necessiten.
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També hem parlat del 50% del recàrrec de l’IBI; fa 7 anys que es va aprovar la moció
relativa als pisos buits i encara estem esperant poder aplicar aquest recàrrec. Entenem que
estem davant una certa manca de valentia per apostar per polítiques reals transformadores i
optem per petits pedaços, que evidentment són benvinguts, com pot ser la subvenció de 80
€ aprovada i que representaven uns 12.000 € per l’erari públic. Per nosaltres és insuficient,
ha d’haver-hi partides més grans per assumir costos com l’IBI per les persones que més ho
necessiten. De quina xifra estem parlant, pel que fa la subvenció de 80€ ? Quantes famílies
han sol·licitat aquesta subvenció durant el 2013 o el 2014 ?
Pel que fa l’ordenança fiscal de la plusvàlua, ens remetem a una discussió que hi va haver
l’any passat. Es proposa disminuir un 10% per compensar el 10% que augmenta el valor
cadastral. Vam fer el càlcul l’any passat i això suposava uns 60 € de promig aproximat sobre
la plusvàlua d’una herència o d’una compravenda i, per això, ens ratifiquem amb el que
vàrem dir l’any passat. Entenem que aquest tipus d’impost està gravant, sobretot davant la
situació actual, a bancs i a empreses, a aquests voltors del capitalisme que estan invertint
en la compravenda de pisos per aprofitar-se de les famílies desnonades. Per això, pensem
que és l’argument primordial, no fer cap concessió o rebaixa cap a aquest tipus d’activitat.
Evidentment, si des de la CUP creguéssim que està afectant a les famílies que es veuen
forçades a vendre el seu pis per motius econòmics estaríem d’acord en baixar aquesta
plusvàlua, però evidentment pensem que en la gran majoria de casos no és així. A més,
aquest any ens ho poseu més fàcil per no estar a favor de la proposta, degut a que introduïu
aquesta bonificació de l’impost quan es tracta de dacions en pagament o execucions
hipotecàries. Entenem que amb aquesta bonificació es redueixen més els casos que puguin
tenir afectació social.
En aquest sentit, compartint la resta de propostes que feu relatives a les ordenances fiscals,
ens agradaria que decantéssiu el punt de les plusvàlues, perquè la CUP pugui votar a favor
d’aquestes ordenances fiscals. Si més no, que es deixi sobre la taula, únicament el punt de
la plusvàlua.
Estem fent una al·legació formal. Nosaltres, tal com està redactada l’ordenança fiscal, no la
compartim. Si voleu tenir el vot favorable de la CUP, aquest punt ha de ser separat.
El Sr. alcalde pregunta si el què es vol saber és a qui afecta el tema de la plusvàlua.
El Sr. Corpas comenta que, aquesta mesura afecta en un 90 o 95% de casos als bancs i als
grans voltors econòmics que s’estan aprofitant de la compravenda de pisos de la gent que
queda desnonada. Per això, nosaltres demanem que aquest 10% no quedi anul·lat.
El Sr. alcalde apunta que això també afecta a les famílies.
El Sr. Corpas matisa que, per això, ja hi ha la bonificació.
El Sr. alcalde comenta que no es poden fer discriminacions. A l’ordenança no podem
establir que si el que fa la transacció és un banc o caixa que pagui més i si és un particular
que pagui menys.
El Sr. Corpas diu que en el casos d’urgència social, es podria ampliar aquesta bonificació.
Que això sigui extensible a aquelles persones que es venen el pis per urgència social, no
només als desnonats i als que venen provinents d’execucions hipotecàries. De fet, és molt
fàcil distingir si algú ven per urgència social o ho fa per enriquiment propi. Entenem que el
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80-90-95% de la gent que està assumint aquest impost són bancs i grans immobiliàries.
Aquesta és la proposta de la CUP per tal de votar favorablement aquesta ordenança.
Pren la paraula el Sr. interventor per dir que s’entén que el què es demana és una
bonificació. Per tant, un reglament per ajudes socials pel tema de plusvàlues, que ara no
tenim; ara en tenim només d’execució hipotecària. Això és quelcom que ha de decidir el ple
de l’ajuntament.
El Sr. Corpas matisa que estem parlant només de 60 € d’augment.
El Sr. alcalde accepta deixar el tema de les plusvàlues per estudiar-ho millor a nivell tècnic i
portar-ho en un proper ple.
La Sra. de la Encarnación diu que es podria fer un reglament i recollir aquesta subvenció.
Podem adquirir –diu- el compromís polític de que s’aprova per després fer un reglament que
ho reguli.
Tot seguit, el Sr. Deulofeu apunta que, en aquests moments, la bonificació, la subvenció o
l’ajut no està contemplat potestativament dins de les ajudes i les bonificacions. Per tant, ho
hem de fer com en el cas de l’IBI, és a dir, una ajuda a part, perquè per llei no es podia
aprovar com una bonificació i per això es va fer un reglament específic per recollir l’ajuda.
Si deixem aquest punt sobre la taula, suposaria que la plusvàlua es quedaria tal com la
tenim de l’any anterior. Nosaltres creiem que seria positiu elaborar una ajuda de les
mateixes característiques que les que es va elaborar per l’IBI, adreçada a persones i a
famílies amb una situació determinada. El que no acabem de veure clar és treure-ho de les
ordenances.
El Sr. alcalde matisa que es tractaria, doncs, d’aprovar-ho tal com està i després plantejar
una bonificació per temes de necessitat social.
El Sr. Corpas comenta que a vegades s’han pres compromisos polítics que al final no s’han
executat i, per això, la proposta és deixar-ho sobre de la taula. Evidentment –diu- si hi ha un
compromís polític per part de tots els membres del Ple, sí que acceptem fer-ho d’aquesta
manera.
El Sr. alcalde explica que l’any 2013 es van concedir 20 ajudes de l’IBI, per un import de
4.941€, i el 2014 se’n van concedir 74, amb un import de 16.234 €.
I per evitar que la gent pugui demanar les bonificacions fora de termini, ara s’ha establert
que qualsevol de les bonificacions i ajudes es poden demanar fins el 31 de desembre de
l’any en curs.
A continuació, intervé la Sra. Montes per dir que, en primer lloc i referent al tema de l’IBI.
Creiem que els impostos han de repercutir en les classes treballadores i les més
desafavorides, i carregar sobre els sectors que més diners tenen. De tota manera –diu- això
es l’estàndard que s’anava dient a la societat de les esquerres i de les dretes. El problema
és que, en aquests moments, la dreta ha carregat contra la ciutadania amb aquest 16% que
el primer any de legislatura es va posar sobre la taula, sí o sí, i que es va aplicar a tots els
vilatans i vilatanes. Aquí s’hi ha d’afegir la pujada de l’aigua i tants altres impostos i taxes.
Jo proposo, atès que aviat s’acosten les eleccions, adquirir el compromís polític, per part de
tots els grups, que la propera legislatura no comenci amb un increment de l’IBI per
compensar les mancances que hi pugui haver. Ara mateix, els ingressos provinents de
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l’impost de l’IBI són majors inclús que en els darrers anys, per tant si es congela els
ingressos continuen sent alts respecte anys anteriors.
En segon lloc, hi ha un estudi fet referit a la bonificació sobre la taxa per recollida
d’escombraries adreçada als restaurants, establiments comercials, que és molt interessant i
que representarà una reducció del rebuig a tota la zona comercial del municipi, però també
té una incidència molt important, d’acord amb l’estudi fet, sobre els ingressos. Es preveu
que l’import per aquestes bonificacions sigui força important. Aquest plantejament de base,
a priori, està molt bé, però demanem que es faci una revisió econòmica relativa a l’aplicació
d’aquesta bonificació durant el primer any. Caldria veure si els resultats s’ajusten a la
previsió que fa l’estudi o bé representa un perjudici per la resta de ciutadans.
Seguidament, pren la paraula el Sr. Bueno per dir que comparteix moltes de les coses que
s’han dit. En primer lloc –diu- les ordenances fiscals que es presenten són de congelació de
taxes per no gravar mes, és una proposta continuista respecte les d’anys anteriors, encara
que els escenaris crec que són ben diferents. Hi ha una certa millora pel que fa la previsió
d’ingressos per aquest 2015, i així es reflecteix en el punt següent d’aprovació del
pressupost municipal per a l’exercici de 2015. Ara bé, es proposa una reducció del 10 % de
l’IBI i de les plusvàlues per compensar el 10% que incrementa l’Estat. Això, a la pràctica, vol
dir que els ciutadans hauran de pagar el mateix que l’any passat. Em sembla bé no gravar
als ciutadans amb més impostos, però considero que haurien de ser més atrevits. En el seu
dia es va considerar oportú la pujada del 6,2%, l’any 2012, precisament per poder quadrar el
pressupost en aquell moment. Dos anys després, al gener, hi va haver l’augment del 10%
sobre l’IBI, que va suposar un increment total del 16%. A partir d’aquí, l’impost s’ha
congelat. Sóc del parer que quan és necessari fer front a moments durs d’entrada
d’ingressos, una pujada d’impostos pot ajudar a mantenir els serveis bàsics, tal com va
passar al 2012 i al 2013, en què la pujada del 10% va representar un import aproximat de
300.000 €, per poder equilibrar els comptes de l’ajuntament i incrementar les partides
socials.
Veient l’estimació dels ingressos pel 2015 i vistes les circumstàncies actuals, jo proposaria,
en comptes de fer una baixada del 10% que compensaria el valor cadastral, fer un esforç i
baixar el 15%, que suposaria uns 150.000 € menys i una quantitat fàcil d’equilibrar.
D’aquesta manera, el rebut de l’usuari es veuria rebaixat pràcticament al mateix nivell que el
2011 i el 2012. Quan no queda més remei, cal pujar els impostos, però si les circumstàncies
milloren també s’ha d’intentar aplicar mesures progressives pels ciutadans. No es tracta de
ser populista, sinó realista.
No obstant, el meu vot serà favorable, perquè si no s’aproven avui aquestes ordenances, hi
haurà un increment del 10 %, però deixo sobre la taula la possibilitat d’analitzar la meva
proposta.
La Sra. de la Encarnación comenta que aquesta reflexió també la va fer l’equip de govern
quan va veure que hi havia la regularització del valor cadastral i que això suposaria un
augment dels ingressos de l’ajuntament. També vam valorar –diu- la possibilitat d’aplicar
una rebaixa sobre l’impost de l’IBI, però al final vam decidir que no, atesa la incertesa tant
per l’administració local com pels ciutadans. Hem de tenir en compte que com a ajuntament,
hem de fer front a moltes necessitats dels ciutadans que no s’atenen des de les
administracions de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i, per això, ens va semblar
prudent poder disposar d’aquest marge que ens permetés continuar prestant serveis.
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Per poder continuar fent inversions i mantenir un cert marge d’acció, vàrem optar per
congelar els impostos, tenint en compte que només disposem d’una estimació aproximada
del què pot representar l’ingrés de l’IBI, encara no tenim les dades reals.
És difícil adoptar compromisos de cara l’any vinent quan no sabem què passarà a partir del
mes de maig, després de les eleccions municipals, però estic d’acord amb el què ha
comentat la Sra. Montes sobre la bonificació que s’aplica en la taxa d’escombraries dels
comerços. Quan hagi passat un any disposarem de dades fiables i concretes sobre si
aquesta bonificació és factible o no.
També estic d’acord quan es diu que en lloc de fer una rebaixa general dels impostos,
s’hauria de ser més valent i establir que els contribuents paguessin en funció de la renda i
que els impostos fossin progressius, tot i que tècnicament no és tan fàcil fer-ho.
El Sr. Corpas apunta que s’entén que l’equip de govern accepta l’ajuda o el tràmit de
subvenció a les plusvàlues d’aquells casos en què no es tracti de bancs, immobiliàries, etc,;
entenem –diu- que es vol mantenir la reducció del 10% en els altres casos, en els bancs,
immobiliàries, etc?
El Sr. alcalde matisa que es vol mantenir el mateix preu que ara, rebaixant un 10% el tipus.
Després es farà el reglament per poder recollir les bonificacions en aquells casos de
necessitat social.
El Sr Corpas comenta que la CUP s’absté en aquest punt perquè el procés segueixi
endavant i, sobretot, perquè l’IBI no torni a penalitzar a les famílies.
El Sr. alcalde apunta que hi haurà casos en què no es podrà detectar la necessitat social,
persones que vendran i pagaran. Els casos en què si que es pugui detectar aquesta
necessitat perquè s’adrecin a l’ajuntament i es valori des de l’àrea de Comunitat podran tenir
aquesta bonificació.
Seguidament, la Sra. Montes comenta que la congelació de l’IBI és favorable als ciutadans.
La seva proposta és prendre el compromís polític, al marge de qui governi a partir del mes
de juny vinent, de no gravar més als ciutadans amb els impostos, sempre que l’ajuntament
es mantingui econòmicament sanejat. No pugem impostos cada vegada que canviï el
Consistori.
El Sr. Corpas explica que la CUP no pot assumir aquesta proposta pel caràcter assembleari
del grup. No sabem –diu- on serà la CUP al més de juny o juliol; el nostre grup canvia les
llistes cada quatre anys i per això, no podem assumir aquest compromís.
Intervé el Sr. Deulofeu per dir que, tampoc CIU sap qui hi haurà en aquesta taula
representant al grup en les properes eleccions. Per tant –diu- prendre decisions sense
haver-ho parlat prèviament amb els nostres militants, simpatitzants, etc, tampoc ho podem
fer. De tota manera recollim la proposta i consta en acta quin és el posicionament de cada
grup. Nosaltres hem defensat que no hi hagi una pressió fiscal més alta de la que ja hi ha
hagut. Per tant, en la propera legislatura, tot això s’ha de tenir en consideració.
El Sr. alcalde explica que quant a la proposta de bonificació sobre la taxa d’escombraries
adreçada a comerços i grans productors de deixalla, pretén incentivar una millor cura en el
tractament dels residus. Es provarà durant un any per veure quina quantitat de deixalles
deixen d’anar a l’abocador i si s’aconsegueix que els residus es reciclin adequadament.
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La proposta que hem presentat d’ordenances és de congelació i en algun cas s’ha introduït
alguna bonificació. Els ingressos que ha tingut l’ajuntament han servit per poder fer front a
moles situacions força delicades. Han servit per augmentar els ajuts socials; poder engegar
el projecte de lloguer segur i mantenir el Pla educatiu d’entorn, entre d’altres coses. S’han
pogut destinar els més de 300.000 euros de la regularització de l’IBI a fer inversions. Hem
passat d’un endeutament de 16 milions d’euros a uns 10 milions d’euros.
En la propera legislatura, caldrà posar sobre la taula tot el tema fiscal, però amb la intenció
de que els ingressos serveixin d’alguna manera per destinar-los a la gent que més ho
necessita.
Tal com ja ha apuntat la regidora, ens vàrem plantejar una rebaixa de l’IBI del 2 o el 3% ,
però vam creure que s’havia de consolidar el tema fiscal dels recursos de l’ajuntament.
Creiem que és més convenient veure cap on van les finances i després fer plantejaments de
redistribució, si és possible. Hi ha famílies que poden pagar l’IBI normalment, però també
n’hi ha que tenen molt dificultat per fer-ho i no sempre es poden acollir a la bonificació.
Després d’aquestes intervencions i
Vist l'expedient instruït per a la modificació de les Ordenances fiscals del municipi de Sant
Celoni.
Vista la memòria de la regidora d’Economia, l'informe de l'interventor accidental i altra
documentació obrant a l’expedient.
A proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris,
per 15 vots a favor de les senyores Miracle, de la Encarnación, Coll, Costa, Lechuga i
Montes i dels senyors Castaño, Tardy, Capote, Deulofeu, Garcia Ramírez, Perapoch,Garcia
Sala, Moles i Bueno, i 2 abstencions dels senyors Corpas i Masferrer, el Ple municipal
ACORDA:
1. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici de
2015 i següents.
2. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2015 i següents la modificació de l’Ordenança
fiscal número 1, reguladora de l’Impost sobre béns immobles.
3. Aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació
s’indiquen, amb vigència a partir de la seva aprovació definitiva:
3. Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
4. Impost sobre vehicles de tracció mecànica
5. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
10. Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via
pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena
11. Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa
12. Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats
en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants
14. Taxa per la recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus sòlids
urbans
15. Taxa per la prestació de serveis a cementiris locals
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18. Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels
ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació
prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de l’activitat
25. Taxa per la concessió de llicències urbanístiques
4. Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels
ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, és coincident amb el
model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí oficial de la província de
30.09.2014.
5. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals,
així com el text de les modificacions aprovades provisionalment, durant el termini de trenta
dies hàbils, comptats des del dia següent al de publicació de l’anunci d’exposició en el
Butlletí oficial de la província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el
període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats
restaran definitivament aprovats.
6. Acordar la pròrroga fins el dia 31.12.2015 de les Bases per a la concessió d’ajuts per fer
front al pagament de l’Impost sobre béns immobles.

13. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA CINQUENA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
DEL PRESSUPOST PRORROGAT PER A 2014.
La proposta completa que consta a l’expedient és la següent:
PROPOSTA
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, per import total de 354.738,57 €.
Vistos els informes emesos per les Àrees de Territori, Serveis a les Persones i Cultura,
explicatives de les despeses que es porten a la present modificació de crèdit.
Vista la memòria de la regidora d’Economia, justificativa de la modificació de crèdit que es porta
a aprovació, i els informes a l’efecte emesos per l’interventor accidental.
A proposta de l’Alcaldia, la Comissió informativa de Serveis Comunitaris emet dictamen
proposant al Ple municipal de prendre els següents ACORDS:
1. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit mitjançant transferència, de crèdit,
concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, número 5/2014, al següent tenor:
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
PARTIDES DE CRÈDITS AMB ALÇA

04

Partida
231A0

22799

Import
23.200,00

Text explicatiu
Ajuda a la dependència
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04
04
04
04
04
04
04
04
02
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07

231A0
231F0
231F0
231F0
231F0
231F0
231F0
231F0
342A0
342C0
342D0
321A0
321A0
321B0
321B0
322A0
323B0
323C0
323C0
323F0
Total

22105
202
212
22100
22101
22102
224
22699
212
212
212
212
22102
22100
223
223
22199
22100
22102
22706

10.000,00
16.000,00
1.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
5.000,00
2.000,00
6.000,00
9.600,00
8.400,00
3.700,00
1.600,00
4.200,00
10.700,00
14.900,00
26.700,00
1.100,00
22.300,00
174.400,00

Productes alimentaris (xec aliment)
Lloguer habitatges socials
Manteniment habitatges socials
Energia elèctrica habitatges socials
Aigua habitatges socials
Gas habitatges socials
Assegurança habitatges socials
Despeses diverses habitatges socials
Manteniment camp d’esports la Batllòria
Manteniment pavelló d'esports
Manteniment camp d'esports
Manteniment escola Pallerola
Gas natural escola Pallerola
Energia elèctrica escola la Tordera
Transport escola la Tordera
Transport IES Baix Montseny
Projecte Robotseny
Energia elèctrica Centre municipal d’expressió
Gas natural Centre municipal d’expressió
Cursos Idiomes Centre formació adults

Import
20.000,00
10.800,00
40.600,00
20.000,00
61.000,00
14.000,00
4.000,00
4.000,00
174.400,00

Text explicatiu
Interessos endeutament
Transferències a entitats locals
Seguretat Social
Vestuari
Recollida escombraries
Transport urbà
Publicitat i propaganda
Atencions protocol·làries

PARTIDES DE CRÈDITS AMB BAIXA

00
00
01
01
05
05
06
06

Partida
011A0
942A0
920F0
920B0
162A0
441A0
491E0
912A0
Total

31000
465
160
22104
22700
22799
22602
22601

SUPLEMENT DE CRÈDIT
00

Partida
011A0
Total

Import
59.385,92
59.385,92

913

Text explicatiu
Amortització endeutament llarg termini

FINANÇAMENT DEL SUPLEMENT DE CRÈDIT
Partida
87000
Total

Import
59.385,92
59.385,92

Text explicatiu
Romanent tresoreria per a despeses generals

CRÈDIT EXTRAORDINARI

05

Partida
155Z0
Total

61932

Import
120.952,65
120.952,65

Text explicatiu
Millora accessibilitat municipi

FINANÇAMENT DEL CRÈDIT EXTRAORDINARI
Partida
87010

Import
120.952,65

Text explicatiu
Romanent tresoreria per a despeses amb finançament

36

afectat. Conveni amb Derivados Forestales
Total

120.952,65

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

El Sr. alcalde explica que hi ha temes nous com el lloguer d’habitatges socials i que ara
requereix posar els recursos necessaris per pagar les despeses corresponents d’energia
elèctrica, estem parlant de 16.000 euros; ajuda a la dependència i ajudes a les famílies en
situació d’urgència social, que malauradament cada vegada n’augmenta el nombre a
mesura que aquestes famílies es queden sense cap altre ajut social per tirar endavant; hi ha
manteniments d’instal·lacions necessaris; un projecte escolar, el Robotseny, que més
endavant explicarà la regidora, que s’ha hagut de dotar econòmicament i l’ampliació de
cursos d’idiomes del Centre de formació d’adults. També es contempla la quantitat de
174.000 euros, provinent de partides d’algunes àrees de l’Ajuntament i una quantitat de
59.000 euros que s’ha de destinar obligatòriament a amortització.
Després també hi ha una partida oberta de millora d’accessibilitat al municipi, en aquest cas
al polígon Molí de les Planes, en què cal fer unes obres per millorar la seguretat d’entrada i
sortida de vehicles; la millora de l’aparcament Verge del Puig, on hi havia l’antiga caserna
de la guàrdia civil, i l’aparcament de l’11 de setembre, en què s’ampliaria el nombre de
places d’estacionament.
Tot seguit, intervé el Sr. Deulofeu per dir que, aquesta és la darrera modificació de crèdit de
l’any, queden només 33 dies per finalitzar el 2014 i hi ha alguna de les partides amb una
quantitat que sorprèn. Entenem –diu- que probablement ja s’ha fet la despesa i el que
s’intenta es reomplir aquella partida perquè deu haver-hi alguna necessitat i ens costa
entendre que es generi aquesta necessitat en el darrer mes de l’any. Quina és la necessitat
tècnica que hi ha per fer aquesta modificació de crèdit ? Si no es fes aquesta modificació de
crèdit no es podrien pagar les despeses socials i educatives ? No hi ha altres vies per fer
arribar el recursos necessaris a les partides del pressupost que ho necessiten?
El Sr. interventor explica que hi ha una modificació de crèdit de 4 apartats. Una és
l’amortització de deute, no té més explicació. Les inversions d’accessibilitat, que també són
optatives, i llavors hi ha les dues modificacions de serveis socials i d’educació bàsicament.
Pel que fa el tema d’educació, ara mateix, entenc que sense la modificació de crèdit no es
podria fer front a cap despesa que hi hagués, perquè no hi ha crèdit suficient per fer front a
les despeses d’energia elèctrica i altres despeses de manteniment normal, tenint en compte
els compromisos de despeses que tenim adquirits fins a final d’any.
La llei d’estabilitat pressupostària impedeix que els ingressos s’obtinguin per cursos, taxes,
preus públics i reverteixin al pressupost de despeses. Els majors ingressos de cursos de
formació d’adults no poden augmentar el crèdit automàticament de la partida de despeses.
Les subvencions que s’han obtingut pel projecte Robotseny que són 6.000 o 7.000 € no
poden augmentar el crèdit de despeses.

37

El Sr. alcalde comenta que això abans es podia fer, utilitzar determinats ingressos per
complementar partides, però ara ja no és possible. La despesa ha augmentat i no podem
utilitzar aquests ingressos per fer-hi front.
El Sr. interventor apunta que, des de la Llei d’estabilitat pressupostària, els majors ingressos
que no siguin subvencions d’entitats públiques no poden augmentar despeses. Les ajudes
al Robotseny, que són 7.000 €, per exemple, no poden augmentar despesa.
Pel que fa les despeses d’Ensenyament, es podrien utilitzar diners de Cultura per cobrir la
despesa obligatòria de l’àrea d’Ensenyament, però pel que fa les despeses de Comunitat la
situació és més problemàtica, perquè no tenim cap altra partida del pressupost d’on es
puguin treure els diners sinó ho aprova el Ple. Això vol dir que no es podrien assumir les
despeses per ajudes socials, ni per beques de menjador escolar el mes de novembre. Per
tant, entenc que a l’àrea de Comunitat és imprescindible augmentar el crèdit.
L’ajuntament ha de poder fer front als compromisos de despesa adquirits.
El Sr. Deulofeu agraeix l’explicació del Sr. interventor i comenta que, tal com sol passar a
les modificacions de crèdit, es barregen partides de conceptes molt diversos. Hi ha alguns
temes de necessitat imperiosa als quals cal donar solució, però també s’ha incorporat una
partida per actuacions amb algunes inversions, que després ja es poden contemplar en el
Pressupost. Potser tindria més sentit resoldre les necessitats reals imperioses que hi ha,
amb les partides de serveis socials i educatives bàsiques, i deixar les altres partides per
incorporar-les posteriorment al Pressupost amb la resta de partides d’inversions. Aquesta
és la nostra proposta.
El Sr. alcalde explica que, la majoria de partides no s’ajusten a les despeses reals, perquè
estem parlant d’un pressupost prorrogat. Pel que fa el tema de les inversions, es tracta de
petites inversions que no afecten econòmicament en res al pressupost ordinari.
El problema és que amb la nova normativa d’estabilitat pressupostària ja no es poden
reforçar les partides utilitzant determinats ingressos i les actuacions de millora
d’accessibilitat són necessàries, així com poder fer front a les despeses de Comunitat i
Educació.
Esperem que el pressupost aquest any es tanqui amb superàvit, que després es podrà
destinar a inversions.
El Sr. Masferrer aclareix que s’està votant un paquet que modifica el pressupost d’aquest
any. En aquest paquet –diu- hi ha coses molt diverses i que dividim en tres parts:
1. La partida relativa a Educació i Comunitat creiem que és totalment necessària, ja que
busca finançament per executar polítiques concretes, la majoria d’elles redistributives, com
l’ajuda de la dependència, ajudes alimentàries i diverses despeses relacionades amb les
vivendes socials, transports escolars i projectes educatius. En conclusió, 174.400 euros de
necessitats reals del dia a dia, diners que estaven destinats a partides que s’havien
sobredimensionat.
2. La segona part, pensem que és imposada i antidemocràtica, és un vot segrestat pels
coneguts divendres negres o decrets Rajoy, que ens dictaminen que hem de dedicar els
diners que hem estalviat a pagar de forma avançada deute dels bancs, en comptes de, per
exemple, destinar-los a programes socials i educatius. Des de la CUP, ens neguem a votar
favorablement el que és una imposició. Desobeïm per guanyar.

38

3. La tercera part que fa relació a les inversions, pensem que és electoralista i ens atrevim a
dir que poc treballada. L’equip de govern ens presenta una partida de més de 120.000 euros
destinats a tres projectes de millora: l’asfaltat de l’aparcament de l’antiga caserna de la
guàrdia civil; la reordenació de l’aparcament del pavelló municipal i dues petites actuacions
a la C-35. Diem que és electoralista perquè tot i disposar d’aquests diners des de l’inici de la
legislatura, perquè no provenen del pressupost ordinari sinó d’un conveni signat amb
l’empresa La Forestal, segur que aquestes petites obres de millora o inversions
s’inauguraran setmanes prèvies a les properes eleccions municipals. Són poc treballades
perquè no sorgeixen d’un llistat on es prioritzin les actuacions, de fet, ni tan sols tenim un
pressupost individualitzat, sinó que s’ha fet una partida conjunta de les tres actuacions i no
sabem realment quants diners van destinats a cada una de les actuacions. Per tot això, i
que no serveixi de precedent aquesta coincidència, el grup municipal de la CUP demana
que es votin aquestes tres parts per separat. En cas de que es negués aquesta possibilitat,
el nostre vot seria negatiu.
El Sr. alcalde explica que, durant aquesta legislatura i l’anterior, s’han anat fent diverses
millores d’accessibilitat al municipi. Es va millorar el pas de vianants a la zona del Pavelló
per garantir-ne la seguretat; s’han mantingut reunions amb l’Associació d’empresaris del
Molí de les Planes per millorar també l’accessibilitat al polígon i també es revisarà el punt
d’entrada de vehicles des de la C35 cap al carrer del Dr. Ferran, perquè resultava un accés
perillós. Aquests temes s’han tancat recentment.
Quant a l’aparcament de davant del pavelló 11 de setembre, s’augmenta en un 50% la zona
d’aparcament, que creiem que és bo per evitar un excés de mobilitat de vehicles dins del
municipi i perquè es tracta d’una zona amb molta freqüència de gent. No tenim previst
inaugurar res de cara al maig de l’any vinent.
El Sr. Masferrer aclareix que la CUP no està en contra d’aquestes actuacions, però potser hi
ha moltes altres actuacions possibles. La manera més coherent de treballar –diu-, segons el
nostre punt de vista, és que es citessin totes les actuacions possibles, s’especifiqués un
pressupost aproximat per cadascuna d’elles i la quantitat de diners disponibles per dur-les a
terme, i després prioritzéssim quines son més importants i necessàries. Això, però, no es fa.
Ja no es va fer a la modificació de crèdit del mes d’abril, en què es van destinar uns
4.500.000 d’euros a inversions i tampoc s’ha fet ara amb aquests 120.000 euros. Ja ho
vàrem reclamar al mes d’abril i ho tornem a reclamar ara, abans de presentar un seguit
d’inversions, s’ha de presentar un llistat de possibles inversions i una priorització, sinó, no
podem treballar.
El Sr. alcalde apunta que, referent a les prioritats, hi poden haver prioritats en temes de
seguretat, trànsit, com poden ser aquestes que he esmentat de la C-35 i que siguin
d’accessibilitat i millora d’aparcament. Hi pot haver temes com el que hem aprovat abans,
un conveni signat amb la Generalitat per destinar 1,5 milions d’euros a la nova escola Soler
de Vilardell.
El Sr. Masferrer comenta que quan es prioritza també es descarta i no sabem quines
inversions s’han descartat. Pensem que tot això s’ha d’exposar i debatre.
A continuació, pren la paraula la Sra. Montes per dir que, en principi, ICV està d’acord amb
aquesta proposta de modificació, ateses les necessitats que s’han d’atendre. Aquests diners
–diu- ja els teníem abans, és cert que es podia haver fer abans, però no ha estat així i si es
fa ara, benvingut sigui.
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Quant al tema de la C35, certament hi ha uns punts molt deficients a tot el recorregut entre
Sant Celoni i La Batllòria que cal millorar, per tant, si ara s’aprofita l’avinentesa i es fa alguna
actuació considerem que és prou positiu.
Pel que fa la proposta de consultar tot el tema de prioritats en inversions a la resta de grups,
cal esmentar que en cap moment es demana una participació en aquest sentit, sinó que
l’equip de govern trasllada la informació i es posa sobre la taula en la sessió plenària i que
cada grup decideixi el que cregui més convenient.
Intervé el Sr. Bueno per manifestar diverses consideracions respecte els tres paquets que
conformen aquesta proposta de modificació, la C-35, les millores d’aparcament, i les
necessitats bàsiques dels serveis d’Educació i Serveis socials, i que són tres qüestions
interessants i necessàries.
Respecte a les millores de la C-35 –diu- qualsevol millora que esdevingui per evitar morts i
accidents a la carretera benvinguda sigui. Fa molt de temps que la carretera necessita
millores de tot tipus. Crec, però, que aquestes millores es presenten avui arran de la
mobilització dels companys d’ICV i els veïns de les Illes Belles, que van tallar la C-35.
Aquesta actuació a la C35 també s’han d’acompanyar d’altres millores de mobilitat en el
barri i d’adequació del Vial Paral·lel. L’entrada al carrer València des de la C35 està en mal
estat i en una reunió recent amb veïns de les Illes Belles m’han posat de manifest que el
sentit d’algunes direccions dels carrers suposen una perillositat, com és el cas de la direcció
del carrer Canàries, entre el Vial Paral·lel i el mateix carrer Girona.
Respecte a les millores de les zones d’aparcament, algunes d’aquestes zones, com és el
cas de l’antiga caserna de la guàrdia civil, tenen una total precarietat i una imatge de
deixadesa. Aquest paquet de mesures ja es podien haver inclòs en les inversions que es
van aprovar a la primavera, en què es va dir que serien les darreres. El mateix passa amb la
redistribució de l’aparcament del pavelló 11 de setembre. No és una situació nova, però
estic d’acord en què són actuacions necessàries.
Quant a la quantitat per a assumptes socials naturalment que hi estic d’acord.
Per tant, malgrat que molts de les inversions es podien haver fet abans, el meu vot és
favorable perquè considero que són necessàries.
Intervé el Sr. Capote, per al·lusions, i aclareix que respecte al què ha afirmat el Sr. Bueno
sobre la manifestació i el tall de la carretera C35, que hi van anar els companys d’ICV i els
veïns de les Illes Belles, és erroni perquè el Sr. Bueno no hi va anar personalment. Jo i
altres companys regidors –diu- vàrem tallar la carretera, va ser quelcom bastant
transversal.
El Sr. Bueno replica que no hi va anar per motius personals, però la iniciativa va ser d’un
determinat partit i d’un determinat col·lectiu, i després benvinguts tots els que es van
apuntar, em sembla perfecte. Però va ser després, simplement això.
El Sr. Capote matisa que la manifestació va ser convocada per ICV i els sindicats CCOO i
UGT.
El Sr. Deulofeu comenta que ha requerit una informació més detallada per poder aprovar
aquesta nova modificació de crèdit, quan no fa gaires mesos que se’n va aprovar una altra
de més de 4 milions d’euros. En aquella modificació prèvia –diu- s’hi van incloure inversions
importants com l’aportació econòmica per les obres de l’escola Soler de Vilardell, la
connexió d’aigües de La Batllòria o les obres de la Carretera vella. Hi havia tota una colla
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d’inversions que nosaltres vam considerar que eren importants i hi vam donar suport. Vam
entendre que en aquell moment s’estava aprovant el paquet important d’inversions
d’aquesta legislatura, perquè fins aleshores no s’havien fet inversions de quantitat important.
Tot i això, nosaltres ja vàrem qüestionar la metodologia emprada per l’equip de govern, per
la manca d’informació dels projectes i de les prioritzacions. Ara ens sorprèn veure noves
inversions en aquesta modificació de crèdit i per això pensem que al darrera hi ha un interès
electoral.
La nostra proposta és que s’aprovi la modificació de crèdit per les partides socials i
d’Educació, que és necessari que es dotin, tal com ha explicat el Sr. interventor, i la resta de
partides que es deixin fora de la modificació.
El Sr. interventor explica que, la llei d’estabilitat pressupostària estableix que la quantitat de
tresoreria lliure que al final d’any no es destina a inversió financerament sostenible, s’ha de
destinar a amortitzar deute. Si el ple no arriba a acord, constarà que s’ha portat la proposta i
no s’ha aprovat i a criteri de l’interventor, quan es liquidi el pressupost, s’haurà d’acordar
que aquesta quantitat es reservi per amortitzar deute. Aquest és el meu criteri, perquè s’ha
de donar compliment a la llei, però ni jo ni ningú pot obligar al Ple a prendre una decisió que
li correspon a ell.
El Sr. Masferrer proposa que la votació es divideixi en tres apartats, atès que parlem de
partides diferenciades i així cada grup pot expressar lliurement el què creu de cada apartat.
El Sr. secretari demana que, a efectes procedimentals, una altra vegada es presentin vots
particulars perquè sinó –diu- acabarem sense saber què estem votant.
El Sr. alcalde comenta que el tema de la C35 és realment preocupant. Estem parlant
d’accions necessàries per un tema de seguretat, a part de l’acord al què s’ha arribat amb
l’Associació del Molí de les Planes.
El Sr. Masferrer insisteix en votar per separat les diferents partides. Com hem comentat
abans –diu- porteu un llistat de totes les actuacions possibles, les quantifiquem, les
prioritzem, i el mateix desembre o gener les aprovem si estem d’acord amb quines són més
urgents i prioritàries.
Tot seguit, el Sr. alcalde comenta que això també es pot incorporar en el pressupost, amb
les inversions que aprovarem després, així no es deixa de banda la inversió de la C-35. No
podem obviar –diu- els pactes als que hem arribat amb els industrials de la zona per
solucionar temes d’accessibilitat. Per tant, si el problema és que s’ha inclòs a la modificació
de crèdit, ho podem passar al Pressupost com a inversió que ja ve dotada.
El Sr. Masferrer manifesta que no hi està d’acord. Hi ha més temes d’accessibilitat i més
actuacions que es poden fer –diu-.
El Sr. alcalde confirma que n’hi ha més d’actuacions i accepta que es voti per separat, si és
possible.
El Sr. secretari diu que, des del punt de vista tècnic no hi ha inconvenient, si hi ha acord
entre els regidors.
El Sr. alcalde proposa dividir la votació en tres paquets : Educació, Serveis Socials i
Esports. Després hi ha la part de suplement de crèdit que és l’amortització a llarg termini.
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El Sr. Masferrer diu que la CUP vota en contra d’aquest darrer apartat. Des de la CUP –diuus emplacem, si no esteu d’acord amb les polítiques del PP del govern de Madrid, a que
voteu en contra d’aquest punt, com ja vam fer fa uns mesos amb un punt semblant.
El Sr. alcalde apunta que aquests diners no es poden fer servir per res més.
La Sra. Montes comenta que aquest debat s’hauria d’haver fet fa dos o tres dies. Jo també
penso que es tracta d’una imposició –diu- però és cert que s’ha reduït el deute del municipi
de forma molt important, en els darrers anys.
El Sr. Deulofeu aclareix que el deute s’ha reduït perquè no s’han fet inversions i s’han anat
amortitzant. És a dir, la manca d’inversions és el que ha permès reduir el deute, no ha estat
arran de la Llei de l’Estat espanyol.
Un cop tots els grups han manifestat el sentit del vot per cadascun dels apartats, el Sr.
secretari declara que queda aprovada la transferència de crèdit relativa bàsicament als
temes socials. Les altres dues parts queden rebutjades.
Després d’aquestes intervencions i atès que el Ple ha acordat votar separadament
cadascun dels apartats de la proposta de modificació de crèdit, el resultat és el següent:
Per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit mitjançant transferència, de crèdit,
concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, número 5/2014, al següent tenor:
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
PARTIDES DE CRÈDITS AMB ALÇA

04
04
04
04
04
04
04
04
04
02
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07

Partida
231A0
231A0
231F0
231F0
231F0
231F0
231F0
231F0
231F0
342A0
342C0
342D0
321A0
321A0
321B0
321B0
322A0
323B0
323C0
323C0
323F0
Total

22799
22105
202
212
22100
22101
22102
224
22699
212
212
212
212
22102
22100
223
223
22199
22100
22102
22706

Import
23.200,00
10.000,00
16.000,00
1.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
5.000,00
2.000,00
6.000,00
9.600,00
8.400,00
3.700,00
1.600,00
4.200,00
10.700,00
14.900,00
26.700,00
1.100,00
22.300,00
174.400,00

Text explicatiu
Ajuda a la dependència
Productes alimentaris (xec aliment)
Lloguer habitatges socials
Manteniment habitatges socials
Energia elèctrica habitatges socials
Aigua habitatges socials
Gas habitatges socials
Assegurança habitatges socials
Despeses diverses habitatges socials
Manteniment camp d’esports la Batllòria
Manteniment pavelló d'esports
Manteniment camp d'esports
Manteniment escola Pallerola
Gas natural escola Pallerola
Energia elèctrica escola la Tordera
Transport escola la Tordera
Transport IES Baix Montseny
Projecte Robotseny
Energia elèctrica Centre municipal d’expressió
Gas natural Centre municipal d’expressió
Cursos Idiomes Centre formació adults

PARTIDES DE CRÈDITS AMB BAIXA
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00
00
01
01
05
05
06
06

Partida
011A0
942A0
920F0
920B0
162A0
441A0
491E0
912A0
Total

31000
465
160
22104
22700
22799
22602
22601

Import
20.000,00
10.800,00
40.600,00
20.000,00
61.000,00
14.000,00
4.000,00
4.000,00
174.400,00

Text explicatiu
Interessos endeutament
Transferències a entitats locals
Seguretat Social
Vestuari
Recollida escombraries
Transport urbà
Publicitat i propaganda
Atencions protocol·làries

2. Exposar al públic l'expedient de la seva raó durant quinze dies hàbils a partir del següent al
de la publicació de l'oportú anunci en el Butlletí oficial de la província, conforme determinen els
articles 177 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’hisendes locals. En cas que durant el referit període no es presenti cap
reclamació l'acord inicial es considerarà definitivament aprovat.
~~~~~~~~~~
Per 4 vots a favor de les senyores De la Encarnación i Coll i dels senyors Castaño i Tardy,
12 vots en contra de les senyores Miracle, Costa i Lechuga i dels senyors Capote, Deulofeu,
Garcia Ramírez, Perapoch, Garcia Sala, Moles, Corpas, Masferrer i Bueno, i 1 abstenció de
la senyora Montes, el Ple municipal DESESTIMA:
1. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit mitjançant transferència, de crèdit,
concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, número 5/2014, al següent tenor:
SUPLEMENT DE CRÈDIT
00

Partida
011A0
Total

913

Import
59.385,92
59.385,92

Text explicatiu
Amortització endeutament llarg termini

FINANÇAMENT DEL SUPLEMENT DE CRÈDIT
Partida
87000
Total

Import
59.385,92
59.385,92

Text explicatiu
Romanent tresoreria per a despeses generals

~~~~~~~~~~
Per 8 vots a favor de les senyores Miracle, De la Encarnación, Coll i Montes i dels senyors
Castaño, Tardy, Capote i Bueno, 9 vots en contra de les senyores Costa i Lechuga i dels
senyors Deulofeu, Garcia Ramírez, Perapoch, Garcia Sala, Moles, Corpas i Masferrer, el Ple
municipal DESESTIMA:
1. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit mitjançant transferència, de crèdit,
concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, número 5/2014, al següent tenor:
CRÈDIT EXTRAORDINARI
Partida
155Z0

61932

Import
120.952,65

Text explicatiu
Millora accessibilitat municipi
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Total

120.952,65

FINANÇAMENT DEL CRÈDIT EXTRAORDINARI
Partida
87010

Import
120.952,65

Total

120.952,65

Text explicatiu
Romanent tresoreria per a despeses amb finançament
afectat. Conveni amb Derivados Forestales

14. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A
L’EXERCICI DE 2015.
El Sr. alcalde explica que es porta a aprovació el Pressupost del 2015 posant de manifest
que, igual que en exercicis anteriors, l’equip de govern busca consolidar l’equilibri financer
fent una aposta clara per continuar donant i ampliant serveis a la ciutadania. La introducció
de mesures d’estalvi i un control acurat de la despesa permeten ampliar els serveis bàsics i,
fins i tot, reduir el deute de l’ajuntament d’exercicis anteriors. Hem passat –diu- de tenir un
endeutament al 2011 del 94,77% dels ingressos corrents, a un 60% al gener del 2015. Hem
passat de 16 milions i mig d’euros a pràcticament 11 milions i mig.
Incloem en aquest pressupost mesures com és el cas de la neteja del municipi amb una
nova concessió i un nou sistema de recollida de la resta i la selectiva.
Consolidem l’aposta que des de l’inici del mandat estem fent en matèria de prestació de
serveis a les persones amb l’objecte de facilitar l’accés al treball, tant per compte aliè com
per a emprenedors. En concret, l’any 2014 el servei municipal d’ocupació ha comptat amb
uns 300 nous usuaris que es sumen als que ja hi havia habitualment. S’han fet, per
exemple, 212 serveis d’assessorament per a creació d’empreses. Aquest any s’ha signat un
acord amb vuit ajuntaments per al desenvolupament i ocupació del Baix Montseny. Hem
consolidat Sax Sala com a centre integral de formació i ocupació. Hem assolit la ISO 9001 i
fem atenció directa i cursos destinats al col·lectiu d’empreses i emprenedors en col·laboració
amb altres entitats com Diputació de Barcelona, PIMEC, Cambra de comerç, etc.
Continuem el contacte permanent amb el món empresarial amb la finalitat de detectar
sinergies per la millora de la generació de l’economia i de llocs de treball. Un bon exemple
d’això, és la col·laboració amb l’associació de propietaris del Montnegre, amb qui intentem
fer actuacions conjuntes per la delimitació del sector forestal i turístic, i l’estudi prospectiu
del sector agroalimentari de la zona. Per primera vegada es farà un pla de gestió forestal de
tot el sector del Montnegre, conjuntament i amb la col·laboració de l’ajuntament de
Vallgorguina.
També treballem de bracet amb l’Associació d’empresaris del Molí de les Planes i amb el
sector de les empreses químiques que estan organitzades, tant de Sant Celoni com d’altres
municipis. La promoció de la vil·la com a centre comercial i destinació turística continua sent
una aposta estratègica. L’oficina de turisme, de la qual ampliarem l’horari, l’hem dotat de
contingut amb exposicions de petit format i ens proposem que sigui un aparador de
productes de la zona. A més a més, s’està treballant una proposta amb artistes locals
perquè pugui ser un punt de venda de les seves obres. Per l’oficina de turisme, des del
gener del 2012 fins a novembre del 2014, ja han passat 3.281 persones. S’han consolidat
moltes iniciatives amb els comerciants de la vila: la fira d’en Loni; la fira de Nadal; botigues
al carrer i ofertes al carrer Anselm Clavé. Donem suport a col·lectius del món empresarial,
com és el cas del col·lectiu de Sant Celoni Cuina lligant-lo també amb iniciatives culturals;
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iniciatives de cuina, com poden ser els tastets d’estiu o la tardor gastronòmica i activitats
culturals, teatre i altres espectacles a l’Ateneu lligades amb sopars en restaurants del
municipi.
Totes aquestes mesures han d’anar acompanyades d’un reforç als serveis socials bàsics i
comunitaris, que ja s’ha fet, per contribuir a superar la màxima urgència social i la
recuperació de l’autonomia personal i familiar. I com no podia ser d’una altra manera, també
ampliem els recursos destinats a donar suport en l’àmbit educatiu.
Pel que fa els ingressos, s’ha previst un augment significatiu dels ingressos corresponent a
l’impost de bens immobles, IBI, degut als treballs de regularització cadastral que s’han
efectuat en el municipi aquest any 2014. El resultat d’aquesta regularització generarà, a més
d’un augment del padró de l’impost, liquidacions d’endarreriments que incrementaran
substancialment la recaptació de l’impost sobre béns immobles durant l’any 2015. Per
aquest motiu, es preveu que aquests ingressos addicionals, que no es consolidaran en el
temps, es destinin específicament al finançament d’inversions, amb el ben entès que es
portarà un control específic d’aquests ingressos per tal d’adequar la despesa als drets
reconeguts reals. Quant a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, també es
preveu un augment superior als drets reconeguts durant el 2014, ateses les llicències que
s’estan donant i les tasques d’inspecció fetes per l’Organisme de Gestió Tributària.
Pel que fa el rendiment de la resta d’impostos, atès que no es modifiquen les tarifes fixades
en les ordenances, s’ha efectuat una estimació de previsió d’ingressos per el 2015 en funció
dels drets reconeguts fins a la data. En el cas de l’impost d’increment de valors de terrenys,
la previsió pel 2015 és inferior als drets reconeguts durant el període gener-octubre i s’ha
aplicat un criteri de prudència per no semblar que el pressupost és molt alt i incórrer en
despeses. El rendiment de les taxes i preus públics s’ha calculat a partir dels drets
reconeguts també durant l’any 2013, tenint en compte la informació que tenim fins el
setembre d’aquest any.
Les transferències corrents de l’Estat s’han estimat que es mantindran al mateix nivell que
durant l’any 2014. La partida de transferència de l’Agència catalana, com que són partides
que entren pel tema de depuradora, i normalment són ingressos i despeses, queden
compensades. Es preveu el recurs teòric al préstec, per import 1.130.000 €, en números
rodons, en què la majoria del finançament ja està garantit i l’altre serà del romanent de
tresoreria, que esperem que es produeixi la liquidació del pressupost d’aquest any, ja sigui
afectat o lliure. Durant el 2015, mitjançant acord de modificació de crèdit, es proposarà al ple
aquesta opció: la nova escola Soler de Vilardell, l’equipament de FP, així com les obres al
camp de futbol de La Batllòria (tanca i gespa).
Atesa la tresoreria de l’ajuntament, es preveu que si s’arriba a concertar part d’aquest
endeutament s’estableixi un període de carència suficient per no augmentar la càrrega
financera durant el 2015. A més a més, tenim el recurs de caixa de la Diputació, el programa
de crèdit local de la Diputació.
Portem, doncs, a l’aprovació d’aquest Ple un pressupost ajustat i realista, un pressupost que
ha de ser una eina per continuar transformant Sant Celoni; que ens ha de permetre dotarnos de nous equipaments, mantenir i millorar el nostre entorn, prioritzant en tot moment els
serveis bàsics a la ciutadania.
Seguidament, intervé la Sra. Miracle per explicar que, el pressupost de l’àmbit de Comunitat
s’estructura en torn a dos blocs: els serveis socials bàsics, inclusió, cohesió social i atenció
a la dependència i els serveis comunitaris, cooperació, salut comunitària, l’oficina municipal
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de consum, el Tritó del Baix Montseny, el servei d’assistència multiprofessional, el SAM i el
servei a la dona. A partir d’aquests dos blocs es treballa per millorar la capacitat de resposta
a l’actual situació de crisis, generadora d’una nova dimensió en les problemàtiques socials i
econòmiques. Moltes persones que mai havien hagut de menester suport de l’Administració
pública, des d’aquesta perspectiva s’hi veuen avocades. Aquesta nova dimensió si bé no es
resol amb ajuts econòmics o programes de tipus socials, sinó amb canvis estructurals que
garanteixin la disposició de drets bàsics com ara de rendes mínimes, accés universal a
l’habitatge, a l’alimentació, a la salut i a l’educació. Requereix, no obstant, dotacions
pressupostàries complementàries a les que es comptava fins fa pocs anys, per si més no
superar situacions de màxima urgència social, en el marc de processos de recuperació de
l’autonomia personal i/o familiar. Per tant, plantegem un manteniment a l’alça d’un bon nivell
de resposta a l’augment de la demanda derivada de la situació de declivi econòmic.
Hi ha una consolidació a l’alça de la previsió d’ajuts socials d’urgència. L’estimació a finals
d’any, és d’uns 95.000 euros, a data d’octubre portem 80.881 euros i la quantitat destinada
al 2015 és d’uns 110.000 euros. Augmentaríem la dotació per a beques menjador i
programes de suport alimentari, que serien els xecs servei i el menjador social.
Quant a beques menjador, hi ha hagut un repunt bastant alt. El 2013, quant a sol·licituds
se’n van rebre 129 i al 2014, 271; el 2013 se’n van atorgar 81, al 2014, 152, de les quals
10 eren de la part total del cost del menjador i 142 de la meitat d’aquest preu. En aquest
sentit, l’ajuntament al 2013 en va assumir 38 i al 2014 n’ha assumit 68. N’hi ha un total de
26 desestimades del 2014, pendents de resolució. En aquest sentit, pel 2015 s’augmenta
uns 37.000 euros, respecte el 2013. Cal dir també que hi ha una part de diners provinent
d’altres administracions.
Pel que fa el suport alimentari, la quantitat es de 19.000 euros, 13.000 euros pel xec
alimentari, pels dies de les festes de Nadal i les vacances d’estiu i 6.000 euros pel
menjador social.
Aquest pressupost també ens permet atendre problemàtiques d’habitatge, bàsicament per
atendre els pisos que tenim d’ADIGSA, que en són 3, els 6 de lloguer segur i les despeses
que comporten aquests habitatges. Aquest any també ha entrat un pis de lloguer social, a
través de l’Agència Catalana d’Habitatge; aquests són pisos d’entitats bancàries a preus
baixos per a famílies en situació de risc. Tenim dos pisos pendents de l’adequació de l’edifici
del carrer Santa Fe i també està en procés la compra d’habitatge socials.
En aquest pressupost també contemplem una dotació per l’estudi de la pobresa, per tenir
eines per valorar la renda mínima d’inserció.
Hi ha un manteniment a l’alça de suport a les situacions de dependència i del SAM. Es
proposa augmentar els programes associats a l’atenció de dependència, SAT i
teleassistència, atesa la situació generada pels ajustaments d’altres administracions. Tot i
que el 2013 es va mantenir la demanda d’aquestes prestacions, sí que al 2014 hi ha hagut
un augment fort, provocat per l’aplicació de la baixada de recursos econòmics a la llei de
dependència. S’han canviat els criteris, ha minvat l’ajuda a la persona cuidadora familiar, fet
que ha provocat un major demanda d’hores. Al 2011, d’hores de dependència del SAT
social i del SAT dependència hi va haver unes 11.627 hores; al 2012 i al 2013 van estar al
voltant de 9.700 i 9.600, però en aquest 2014, ja estem a 11.700 hores. Si el 2013 es van
gastar 127.000 euros, al 2015 en portarem 160.000 d’euros, degut a aquest augment
d’hores. Quant al SAM, també s’ha reforçat la quantitat perquè hem tingut un repunt de
demanda, sobretot experimentat al 2014, per infants que necessiten temes de logopèdia i
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psicopedagogia. L’augment d’aquests conceptes, SAT, teleassistència i SAM és de 45.000
euros.
Pel que fa el pressupost destinat a les entitats socials, és la mateixa dotació, tot i que en el
cas d’alguna entitat hi ha un petit augment a l’alça, i el pressupost de cooperació augmenta
una mica.
Es preveu una dotació del capítol 1 de personal, per poder contractar una educadora social i
una treballadora social, per garantir els nivells d’atenció adequats a la demanda de la
ciutadania.
En global, el pressupost de comunitat augmenta en 185.000 euros respecte el 2013, perquè
el 2014 hi havia un pressupost prorrogat. La quantitat global, a part del capítol 1, seria d’uns
812.000 euros.
A continuació, intervé la Sra. de la Encarnación per explicar que, reforçar l’àmbit educatiu ha
estat una prioritat d’aquest equip de govern en aquesta legislatura; es treballarà més per
reforçar els projectes del Pla Educatiu d’Entorn i es mantenen i es consoliden els projectes
que ja s’han iniciat en cursos anteriors. S’inicien nous projectes de voluntariat. L’ajuntament
signarà també un conveni amb la fundació Jaume Bofill pel desenvolupament del projecte
Lecxit de lectura per l’èxit educatiu a la biblioteca l’Escorxador, amb complicitat amb les
escoles. S’implanta, com ja s’ha comentat abans, el projecte d’innovació educativa del
Robotseny per millorar i reforçar el treball de les competències científiques i tecnològiques.
Actualment participen en la formació del professorat 22 mestres i a partir del gener es
desenvoluparà el treball a l’aula. S’amplia la formació per a adults en l’àmbit d’idiomes amb
més grups d’anglès en horari de matins i continuïtat formativa en francès i alemany. Aquest
curs s’implanta també el projecte del centre de suport del IOC, Institut Obert de Catalunya,
reforçant així els ensenyaments a distància.
En el marc local de joventut, s’ha iniciat un procés de reflexió en relació a l’oferta formativa i
d’orientació pels joves. El nou edifici de tallers de FP a l’Institut possibilitarà l’acreditació
d’altres famílies de Formació ocupacional i conjuntament amb la Cambra de Comerç i el
Departament d’Ensenyament permetrà iniciar la Formació Professional dual al municipi.
Es reforcen i s’amplien els ajuts socials adreçats a infants i joves amb més beques i amb
noves línies d’ajut, com són la socialització de sortides escolars. Hi ha també més ajuts per
les AMPA i els centres educatius, a través de la línia de subvencions per reforçar
especialment els projectes encarats a millorar la cohesió social i l’èxit acadèmic. Hi ha
importants actuacions de manteniment preventiu a les escoles per donar compliment a les
normatives de Prevenció i Riscos Laborals. Hem hagut de destinar més recursos al
transport escolar per garantir el transport escolar dels alumnes de La Batllòria que
s’escolaritzen a l’Institut Baix Montseny. El Consell Comarcal només finança un terç
d’aquest servei i pràcticament els dos terços restants els atendrà l’ajuntament. La
Generalitat, incomprensiblement, ha retirat el bus escolar que portava els nens de La
Batllòria a fer l’ESO a l’Institut en una mostra clara de falta de sensibilitat i de menyspreu a
la realitat del nostre municipi; el departament d’Ensenyament ni tan sols ha volgut reunir-se
amb els representants de l’escola i els pares que han sol·licitat formalment una reunió per
parlar d’aquest tema.
Resumint, en l’àmbit de l’educació trobareu els principals augments en la partida
pressupostària de càtering de l’Escola Bressol, perquè està en plena ocupació i cada
vegada tenim més nens que es queden a dinar; en la partida del transport escolar a l’Institut
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Baix Montseny; en la partida del Pla Educatiu d’Entorn, amb l’impuls de les competències
científiques i la continuïtat dels projectes inicials; en l’ampliació de la partida de l’Escola
d’Adults per atendre la contractació de nous cursos d’idiomes; increment dels ajuts socials,
especialment projectes xarxa i socialització de sortides escolars perquè cap infant ni jove es
quedi sense fer activitats; increment de la partida de transport escolar de l’Escola
Montnegre; increment de les partides de manteniment de les escoles; increment de les
partides de subministrament de llum i gas dels equipaments educatius.
També cal esmentar que, en el cas de l’Escola Bressol i l’Escola de Música, pel que fa la
subvenció que rebem del departament d’Ensenyament, ara cobrarem la del curs 2012-2013
d’Escola Bressol, però només una quantitat de 850 euros per alumne, quan partíem d’una
quantitat de 1.800 euros. En el cas d’Escola de Música no tenim notícies del que cobrarem a
partir del curs 2011-2012, no sabem si cobrarem alguna cosa o si no cobrarem res.
Intervé el Sr. Garcia per dir que, el grup de Convergència i Unió valora aquest pressupost
bàsicament com l’anterior que es va fer. En aquell moment –diu-ens vam posicionar
negativament bàsicament perquè trobem a faltar que, a part de tenir cura amb la part de
l’Educació i l’ajut social, no es vetlli perquè el poble tingui un futur; hem deixat de banda
temes com el POUM, el Museu del Bosc i les polítiques de promoció econòmica que en
aquest cas són molt bàsiques. Creiem que és un pressupost continuista i en alguns
moments el valorem d’electoralista. De fet, la part d’Entorn mai havia tingut tants diners com
en el pressupost que s’està proposant actualment i sempre tenim tendència a dir que no hi
ha diners. Han sigut pressupostos que s’han tancat amb superàvits, no és cert que no hi
hagi diners.
A partir d’aquí, ens ha preocupat que estem fent servir el pressupost com una eina per
presentar les bondats de la gestió i després deixem de mirar com s’executa. Bàsicament, un
pressupost té el valor de com s’executa i de què es fa amb ell. Nosaltres hem agafat
estrictament el què ens ha donat l’interventor i si mirem el pressupost prorrogat respecte a
l’execució d’aquests nou primers mesos, ens trobem amb sorpreses. Per exemple, en
ajudes socials tenim pressupostats 427.000 euros per aquest any i l’executat en 9 mesos és
de 280.000 euros. Això vol dir que al mateix ritme de despesa, ens gastarem només un
90% de partida; en solidaritat i cooperació tenim pressupostats 17.000 euros i en portem
gastats 3.900, que vol dir que al mateix ritme de despesa fins a final d’any no haurem gastat
ni el 30%; en subvenció social ens trobem una altra xifra que ens interpel·la, tenim
pressupostats 42.600 euros i ens trobem que executats n’hi ha 16.700 i això vol dir que al
mateix ritme de despesa no arribaríem ni al 50%. Dit d’una altra manera, les xifres que ens
presenten en el pressupost poden indicar que tenim interès en fer certes coses, però la
realitat diu que aquestes xifres estan sobrevalorades.
Les subvencions de cultura que estan pressupostades pel 2014 pugen a 33.000 euros i
l’executat és de 12.000 euros, això vol dir que a final d’any potser no haurem gastat ni el
50%; en ajuts per llibres de text, hi ha pressupostat 51.000 euros i ens trobem amb un
import executat de 4.000 euros, és a dir, al mateix ritme de despesa no gastarem ni el 10%;
en promoció cultural, hi ha 162.000 euros de pressupost i l’executat és de 107.000 euros, i
segurament acabarem l’any sense esgotar-lo i en Ciutadania hi ha uns 23.000 euros dels
quals no hem gastat ni 16.000 euros.
Bàsicament, el que volem dir és que està molt bé que ens vinguin a explicar les bondats
dels pressupostos, però també volem saber quina és l’execució que en fan. De moment, el
que ens sorprèn, com a mínim en els pressupostos d’aquest any, és que sempre ens
queixem que no hi ha diners, però almenys per les dades que l’equip de govern ens
trasllada, sembla que no els estem fent servir.
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Malgrat que mantenim les taxes, els números són els mateixos i jo crec que no som més
rics que fa uns anys. Estem dient que l’IBI pujarà un 6%; un 4% l’Impost d’activitats
econòmiques; un 16% les taxes per serveis socials; un 4% les taxes d’utilització de domini
públic i un 13% els preus públics. Per tant, dir que no estem pujant la pressió fiscal ens
sembla que no té gaire sentit.
Nosaltres els assegurem que donarem cap suport a aquest pressupost, sobretot, perquè
moltes de les coses ja es podien haver fet fa anys, hi ha hagut pressupost i hi ha hagut
superàvits que haguessin pogut permetre dedicar-los a certes activitats. Sí que tenim la
suposició que aquests propers sis mesos seran els més actius de l’ajuntament. A nosaltres
el que ens preocupa és que Sant Celoni tingui un bon futur proposant fonaments com podia
ser el POUM o el Museu del Bosc.
El Sr. alcalde comenta que, en relació amb les paraules del Sr. Garcia, potser el seu grup no
ha entès el pressupost.
Un exemple: pel que fa la partida de cooperació és normal que les entitats presentin els
projectes, normalment els presenten el darrer trimestre, per tant, el presentaran ara i aquest
pressupost s’esgotarà com la majoria de les partides que vostè ha dit.
Segurament no s’ha esgotat el tema de Promoció econòmica, però s’estan fent moltes
coses, tot i que l’ajuntament pot fer el que pot fer en promoció econòmica, cursos,
seguiment d’emprenedors, suport a l’exportació a través de la Cambra de Comerç, etc.
Em sembla que es barregen coses per distreure o per enganyar a la gent, perquè s’ha dit:
“com si puges la pressió fiscal”. Si hi ha més empreses que paguen, però que paguen el
mateix, no s’augmentarà la pressió fiscal i el que podem fer amb l’augment d’ingressos és
augmentar partides totalment necessàries o destinar 1.500.000 d’euros a l’Escola Soler de
Vilardell i a la Formació Professional.
Jo penso que tampoc cal ser derrotista, segons les paraules del Sr. Garcia tot està
malament, tot està mal calculat. La gent que ens escolta sap com està funcionant
l’ajuntament, com està pagant l’ajuntament, com s’estan fent coses i com s’estan donant
respostes o s’intenten donar respostes amb les atribucions que tenim com a ajuntament.
Hem parlat de donar suport a partides que estan pràcticament esgotades perquè estem
treballant amb un pressupost del 2013 prorrogat.
A grans trets, m’ha desconcertat l’afirmació de que no es fa res, tot es fa a última hora. Hi ha
coses que es faran ara, altres es deixaran preparades. Les infraestructures i els
equipaments no són de cap grup polític. L’any 2007, per exemple, parlàvem d’unes
inversions que es van fer en la legislatura següent. Es van deixar alguns projectes preparats
per executar en els anys següents.
A nosaltres també ens preocupa, com a la majoria de grups polítics, la situació econòmica
en el nostre municipi, l’índex d’atur, la quantitat de persones necessitades, etc. En aquest
sentit, s’han engegat projectes i s’ha signat un conveni pel desenvolupament econòmic i la
ocupació amb 8 ajuntaments del Baix Montseny. És a dir, ens hem posat d’acord per fer
temes mancomunats, com en el cas del primer mòdul d’iniciativa emprenedora del Baix
Montseny, que he comentat abans. I no voldria ser triomfalista, però Granollers, les
Franqueses, Parets i Sant Celoni lideren la recuperació, amb creació de més de 300 nous
llocs de treball en aquest darrer semestre de 2014, tot i que, malauradament, molts
d’aquests llocs de treball són temporals i mal pagats, gràcies a les reformes laborals
aprovades per grups com el PP i CIU. Estem parlant d’una reforma laboral que ha
precaritzat el treball i ha rebaixat els salaris dels treballadors.
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Tot seguit, la Sra. de la Encarnación apunta que, la proposta de pressupost s’ha enviat a
tots els grups amb l’anotació que es podien demanar els aclariments que es consideressin
pertinents.
Una cosa és el pressupost anual –diu- i l’altra és, per exemple, el funcionament de les
escoles, perquè quan parlem d’ajuts de llibres, d’activitats d’estiu, etc, una cosa és l’any
natural i l’altra el curs. Això t’ajudaria a interpretar l’evolució de les partides d’educació,
perquè les dades que has donat no estaven ben interpretades. Per exemple, amb els ajuts
d’activitat d’estiu l’evolució és molt clara, en el curs 2012-2013 l’import subvencionat és de
3.700 euros, el 2013-2014 se n’han destinat 10.000 i al 2014-2015, 12.000 euros; en el cas
de llibres de text, l’import subvencionat pel 2012-2013 és de 22.000 euros, pel curs 20132014 és de 34.000 euros i pel 2014-2015, a data d’octubre i a manca d’actualització, 36.000
euros.
En el cas del PQPI, estem parlant d’ajudes noves i també en el cas de les ajudes de l’Escola
de música. En el cas del projecte Xarxa, en el curs 2012-2013 van ser 15.000 euros, al
2013-14 van ser 17.000 euros per a 91 alumnes i aquest curs, que encara s’estan fent
sol·licituds, ja portem 100 alumnes apuntats. En el cas de joventut, una cosa és posar una
partida que digui joventut, posar 12.000 o 14.000 euros i dedicar-ho a fer un pla de joventut
que després no tingui cap efecte pràctic, i una altra cosa és treballar com nosaltres
treballem els temes de joventut, tècnicament i d’una manera transversal. Si et sembla que
fer un edifici de Formació Professional no és treballar per la joventut del municipi, no ho
comparteixo. S’està replantejant tot el tema del PQPI i del PTT; s’està treballant amb el
departament d’Ensenyament per millorar d’optimitzar els recursos; s’està treballant amb tots
els tutors de 4rt d’ESO per mirar d’orientar els alumnes que acaben l’ESO, tant si volen
continuar estudiant com no. Sí que destinem recursos. Estaria bé que consultéssiu
prèviament els dubtes que teniu, perquè sinó esteu fent una interpretació errònia del
pressupost.
Intervé novament el Sr. Garcia per dir que la regidora acaba de confirmar que en cap cas es
gastarà el pressupost que hi ha pel 2014. Dels ajuts d’activitats d’estiu –diu- has esmentat
que et gastaràs 12.000 euros i en tens pressupostats 15.000 d’euros. És a dir, ens dieu que
es gastaran uns diners, però en la realitat no és així. El pressupost passa a ser un joc de
papers en què anem canviant els diners d’un lloc a l’altre. La nostra preocupació no és que
no es facin coses, sí que se’n fan i en aquest sentit tenim un grup de tècnics que es
dediquen a fer-ho possible, però hi ha partides que les estem dotant perquè estem esperant
que es facin coses i la realitat és que s’arriba a final d’any amb superàvit. Nosaltres només
volem assegurar-nos de que l’ajuntament dedica recursos que hem pressupostat i votat
aquí.
La Sra. Miracle comenta que aquesta conversa s’hauria de tenir un cop tancat l’any. Per
exemple, en el tema de cooperació en què s’ha apuntat que només hem gastat 3000 euros
dels 17.000 pressupostats, cal tenir en compte que les entitats encara estan presentant les
subvencions.
El Sr. Garcia insisteix en què vol saber si a final d’any s’hauran gastat tots els diners que
s’ha previst al pressupost. Nosaltres ens basem –diu- en la informació que ens ha traslladat
el Sr. interventor, segons la qual, en ajuts socials, per exemple, hi ha pressupostat en el seu
conjunt 418.000 euros i executat a 9 mesos 290.000 euros i el pressupost de 2015 és de
510.000 euros. Segons els número que he fet, si mantenim la despesa al ritme que tenim
fins ara, no arribarem a gastar-ho tot, perquè al final el pressupost es converteix només en
una guia però després se’n fa el què un vol. Nosaltres entenem que aquestes coses s’hagin
de fer, però la pregunta és si realment les fem.
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La Sra. Miracle respon que evidentment que es fan.
El Sr. alcalde comenta que la previsió del pressupost del 2015 no deixa de ser la translació
del gastat al 2014, segons previsió fins a final d’any. El que no podem és començar amb un
pressupost que ja vagi coix, perquè ens enganyaríem tots. Quant al superàvit, normalment
no ve d’aquestes partides totalment necessàries, sinó que una bona part prové de majors
ingressos, com s’ha explicat abans, ingressos que no es poden aplicar en el pressupost
actual, com pot ser el projecte Robotseny, per exemple. Si hi ha ingressos de les empreses
de patrocini, aquests ingressos aniran a superàvit. Algunes subvencions també aniran a
superàvit o d’altres ingressos, superiors als previstos arran d’un pressupost prorrogat. Si no
recordo malament, amb plusvàlues i IBI hi ha més ingressos, possiblement per les altres
noves que hi ha hagut, més la partida del 10%, que comentaven abans els companys de la
CUP, que ha generat 200.000 euros d’ingressos. Al final, ja hi haurà la liquidació del
pressupost del 2014, al igual que hi ha hagut la del 2013, que es veurà en les partides que
hi ha hagut sobrants. La documentació està a la vostra disposició per resoldre els dubtes
que hi hagi.
La Sra. Miracle aclareix que en temes d’ajuts socials, s’ha parlat d’una quantitat de 427.000
euros, dels quals se n’han gastat només 289.000, estem parlant de 100.000 euros i en
ajudes socials hi ha habitatges d’inclusió social, teleassistència, el SAT, el SAM, beques
menjador, ajuts socials, és a dir, si t’enumero tots els ajuts socials que estem fent i
l’augment que hi ha, és al·lucinant. Parlem-ne a final d’any.
Seguidament, pren la paraula el Sr. Masferrer per fer una anàlisi més política dels
pressupostos.
Ens ha costat –diu- 8 anys, tota una legislatura de CIU i gairebé una sencera del PSCPSOE per veure acomplerta una de les demandes històriques de la CUP, per fi podem
debatre els pressupostos quan toca, abans de l’1 de gener i juntament amb les ordenances
fiscals. De ben segur que aquest fet puntual no es deu a la insistència any rere any dels
representants de la CUP, sinó a altres qüestions de caràcter tàctic i estratègic. Tot això
volíem agrair-ho a la regidora.
Tothom sap que l’aprovació dels pressupostos és una de les claus de la governabilitat d’un
ajuntament i per això ens ha sorprès que l’equip de govern no ens hagi convocat a cap
procés de negociació. Això sí, ens ha ofert i ens ha donat totes les dades que li hem
demanat. Aquesta manca de negociació hauria estat “normal” en el cas que el govern
gaudís d’una majoria àmplia, però és una aparent falta de responsabilitat quan es governa
amb pressupostos prorrogats i en minoria. Diem que és aparent, perquè malgrat les
aparences, qui assegura la governabilitat a l’alcalde Joan Castaño és el grup municipal de
CIU. Els continus acords en els pressupostos d’inversions, combinant la modificació de
crèdit del 29 d’abril, són els que han donat l’aire suficient a l’actual govern per arribar a final
de la legislatura. El perquè d’aquesta transcendència és evident, la no aprovació del
pressupost d’inversions en paralitza la execució, en canvi, la no aprovació del pressupost
que avui es porta a votació només significa que caldria seguir amb el pressupost prorrogat,
és a dir, amb el del 2013. Molt i molt similar al que han presentat aquest any. En
conseqüència, el gruix del pressupost del 2014 -2015 es va aprovar el passat 29 d’abril amb
l’acord del PSC i de CIU.
Des de la CUP, us demanem que deixeu d’utilitzar dreceres amagades emparades en
tecnicismes, intervencions propagandístiques i debats de baix nivell polític com el que hem
vist, en què us heu dedicat a parlar de partides, de tants per cents de partides, en comptes
de parlar de política. Si CIU manté la governabilitat del govern, la gent ho ha de saber.
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Pel que fa la proposta en sí dels pressupostos, el pressupost que ens presenta l’equip de
govern és el reflex de la manca de garantía política del qui el dirigeix. És el pressupost de la
manca de lideratge, és el pressupost de la manca de propostes. En definitiva, es tracta d’un
pressupost continuista i conservador, incapaç d’abordar els temes pendents. Ja se sap que
“qui dia passa any empeny”. L’equip de govern ha esmentat una sèrie de coses que es fan i
nosaltres volem esmentar les que s’han deixat pel camí. Un exemple és la gestió dels
residus, en què calia fer un pas endavant i no s’ha fet. La gestió actual és escandalosament
ineficient, amb percentatges baixíssims de separació de residus, fet paradoxal, tenint en
compte que l’alcalde és el president del Consorci de residus, càrrec que ocupa no sabem si
per interès en la matèria o per altres interessos.
En educació, lamentem que l’equip de govern consideri que l’educació ha de ser un negoci.
L’escola de música, la de teatre, els cursos d’idiomes serien molt més barats amb la gestió
directe. El de la dignificació del servei de neteja dels edificis, si bé la CUP va aconseguir un
augment salarial per aquest col·lectiu, seguim sense entendre perquè no s’aposta perquè
formin part de la plantilla municipal.
En habitatge cal anar més enllà, a més a més de les polítiques d’habitatge pal·liatives que
han tirat endavant gràcies a la competència de l’equip tècnic, i a les quals donem suport, cal
incidir en el mercat de l’habitatge. En aquest sentit, exemples com el de Terrassa ens
marquen el camí.
El del model de la Policia Local. L’anomenada crisis de la Policia Local va obrir la oportunitat
de refundar el model de seguretat ciutadana a Sant Celoni, però l’equip de govern ha deixat
passar aquesta oportunitat i s’ha limitat a mesures concretes, que si bé han aconseguit
maquillar la imatge de la policia local, no han aconseguit canviar el model.
Un zero en participació. Any rere any, la CUP ha reclamat que part dels pressupostos
d’inversions es decidís dins del marc d’un procés participat pels veïns i veïnes de Sant
Celoni i La Batllòria, però en tres anys i mig, no hi ha hagut cap moviment en aquest sentit.
El silenci sobre el model de turisme. Sant Celoni necessita un impuls. Des de la CUP hem
proposat que Sant Celoni lideri un pla de turisme respectuós pel Baix Montseny, que aporti
valor afegit i aconsegueixi convertir Sant Celoni en la base per visitar el Montseny i el
Montnegre. Seguim, però, veient cues de cotxes, en comptes de gent passejant.
Sobre les inversions, desconeixem si el vistiplau de CIU és negociat o no, en qualsevol cas
és inadmissible que no es debatin entre tots els grups les prioritats en aquest tema.
En conclusió, tenim un llarg seguit de temes pendents, als quals encara n’hi hem d’afegir
molts més, com la redefinició del bus urbà o l’actualització dels criteris que permetin una
fiscalitat progressiva. En definitiva, tenim un govern que no governa.
La CUP, per la seva banda, ha intentat aportar debat polític, propostes constructives,
alternatives i viables que, lamentablement, només van ser escoltades en el primer any de
legislatura. En els darrers anys, hem escoltat el silenci com a resposta, fins el punt que en el
passat debat de pressupostos la intervenció de la CUP es va quedar sense resposta. Tota
una evidència. En conseqüència el nostre vot es negatiu.
A continuació, intervé la Sra. Montes per comentar que ICV també ha fet una anàlisi del
pressupost.
En general –diu- el pressupost sempre és continuista, dóna a l’alça les partides més
necessitades. El que ens ha cridat més l’atenció, però, són les inversions que es plantegen i
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que diferencien el pressupost a l’alça comparant-lo amb l’any anterior. Hi ha un increment
de pressupost d’un 11 %, que vindria donat per inversions finançades amb préstec. Una
inversió important, que després veiem que és la principal, és el canvi de gespa i la reforma
de l’adequació del camp de futbol de La Batllòria. No considerem adequat demanar un
préstec per avançar l’obra, perquè es tracta d’una quantitat prou important i els diners per
fer-la ja estan assegurats. Creiem que l’obra s’ha de fer quan pertoqui, en el moment en què
arribin els diners, no cal avançar-ho. També s’han inclòs els 600.000 euros per l’Escola
Soler de Vilardell, inversió plenament justificada per tots els grups.
A les bases d’execució del pressupost hi ha una sèrie d’apartats i de puntualitzacions que
nosaltres considerem que s’haurien de revisar o rectificar, com per exemple, la demanda de
pressupost per comandes, per fer contractes, que es determina a partir d’una quantitat i si
no hi ha la possibilitat de demanar dos o tres, es decideix amb el què hi ha, o la potestat de
l’alcalde de modificar determinats criteris. Aquestes apreciacions potser és el que nosaltres
miraríem d’afinar en aquest pressupost.
Si que es pot anar treballant amb modificacions de crèdit, però penso que dins d’una
estructura tan gran, amb 18.000 milions de pressupost, més o menys, una bona
estructuració d’aquests diners des del començament és molt important. Pel que veig,
aquests pressupostos no s’aprovaran, entrarem a l’any vinent sense un quadre de
distribució dels diners a priori i tornarem en una roda de modificacions de crèdit. Això penso
que és una entrada deficient al nou any fiscal pel municipi, però és cert que no tenim cap
acord ni cap equip de treball, tal com ha dit la CUP, per mirar d’aprovar aquest pressupost.
Per aquests motius, el nostre vot serà l’abstenció.
Tot seguit, pren la paraula el Sr. Bueno i diu que, l’equip de govern porta al Ple els
pressuposts del 2015 i m’estranya que es faci en aquestes dates. Celebro en aquesta
ocasió que se m’hagi informat amb temps i forma i se m’hagi donat tota la informació que he
anat sol·licitant per fer la meva anàlisi del pressupost. De tota manera, el d’avui no deixa de
ser un tràmit, en què el sentit de vot dels diferents regidors té poca rellevància des del punt
de vista de l’aprovació, perquè en cas de no aprovar-lo en aquest plenari, es podrà aprovar
per Junta de Govern sense cap problema, d’acord amb la nova llei de Rajoy.
No obstant això, sí que el pressupost municipal té un valor simbòlic per dues premisses :
perquè marca quina és l’estratègia, les directrius bàsiques del govern municipal relatives a
les necessitats del municipi i perquè evidencia la capacitat del govern municipal per poder
consensuar un pressupost municipal, un pressupost treballat, amb els diferents grups,
regidors, entitats i ciutadania. Tenint en compte aquestes dues premisses, considero que
aquest pressupost és totalment continuista respecte dels primers pressupostos d’aquest
mandat, durant el anys 2012-2013, en els quals jo formava part de l’equip de govern. Per
garantir tots els serveis i obligacions, vam haver de fer maniobres de geometria econòmica
per poder encabir-ho tot. Ara, considero que les circumstàncies econòmiques han canviat
una mica i, per tant, no haurien de ser tan continuistes. Ara portem un pressupost de 18,843
milions d’euros i al 2013 no arribava a 17 milions, per tant, hi ha un augment important.
Trobo a faltar aspectes innovadors i de planificació. Aquest pressupost no és estratègic, no
marca cap línia a seguir. Més que un pressupost de futur, és un pressupost d’esgotament o
de manteniment. També trobo a faltar la participació dels grups, de les entitats i de la
ciutadania en l’elaboració del pressupost, tal com diuen els companys de la CUP. Hi va
haver un primer intent, en els primers pressupostos d’aquest mandat, de crear una comissió
i es va parlar amb els ciutadans i les entitats, i considero que hem de tornar a aquesta
fórmula, perquè la societat cada vegada més ens demana transparència i sobretot
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participació en els afers públics. En definitiva, són els ciutadans i ciutadanes qui amb els
seus impostos fan possible tirar endavant el municipi, per tant, han de poder dir la seva.
Hi ha una manca de disseny i d’estratègia en diversos aspectes fonamentals per impulsar
l’activitat econòmica del municipi, com l’impuls turístic, tot i que s’estan fent coses, però
també s’hauria d’impulsar més en l’aspecte medi ambiental, comercial, pla de mobilitat, etc.
Hi ha tres aspectes importants en aquests pressupostos continuistes que m’agradaria
analitzar:
Pel que fa el capítol 1 de personal, hi ha un augment de 300.000 euros, que inclou diferents
conceptes, entre ells el concepte de productivitat, hores extres i la paga d’assistència. En
aquest aspecte, vull dir que desitjo i espero que es faci un seguiment i un control exhaustiu
de totes les hores extra, que es realitzin únicament les necessàries per tal de reduir al
màxim possible aquesta quantitat; que es dugui a terme el total control dels atorgaments de
plusos i, per altra banda, que es compleixin els acords de pagament fets amb els
treballadors. Pel que fa la paga de productivitat, cal dir que sempre s’ha pagat el què
disposava el conveni col·lectiu, i per exemple, per quadrar el pressupost del 2012 vàrem
haver de fer geometria econòmica i rebaixar diverses partides, però sabíem que des de el
punt de vista econòmic amb el romanent sobrant es podria fer front a la paga. Per tant,
sempre s’han prioritzat els drets de la negociació col·lectiva, una altra cosa són els apunts
comptables. El que vull dir és que la paga d’assistència o de productivitat sempre ha estat
garantida perquè es un dret fruit de la negociació col·lectiva. Per tant, no m’oposo a
l’augment del capítol 1, però vull que hi hagi un control seriós i exhaustiu dels plusos i de les
hores extres, que no comporti un desequilibri entre els treballadors i els diferents col·lectius
de la plantilla municipal. A més, espero que aquest augment sigui per donar suport als
serveis bàsics i de benestar social, i per atendre les necessitats formatives dels treballadors.
En segon lloc, he pogut analitzar que hi ha un increment de la partida destinada a educació,
117.000 euros, respecte al 2013, destinat a partides molt necessàries: el càtering de
l’Escola Bressol; el transport d’alumnes fins a l’Institut i el Pla Educatiu d’Entorn. L’educació
és un pilar bàsic i estic totalment d’acord amb qualsevol increment en aquest àmbit i també
hem de reivindicar a totes aquelles administracions que tinguin competència, que tirin
endavant tots els projectes educatius necessaris i importants per la nostra vila.
Quant als serveis socials i l’habitatge, per mi aquest és l’aspecte prioritari i fonamental,
perquè hi ha moltes famílies que ho estan passant molt malament i des de l’ajuntament s’ha
de donar resposta a aquesta necessitat.
En aquests moments, per mi, la partida pressupostària prioritària és la de l’Àrea de
Comunitat. No podem escatimar ni un euro i, si cal, s’ha d’ampliar el personal a l’àrea per
poder donar el màxim suport econòmic i humà als usuaris que s’adrecen a l’Ajuntament per
demanar ajuda. Per tant, l’increment pressupostari crec que encara hauria de ser més gran.
I aprofito per felicitar la tasca que fan tots els treballadors i treballadores de l’àrea de
Comunitat.
Per tant, malgrat ser un pressupost continuista, sense definir línies de planificació i traçar un
model de poble, un pressupost sense participació i consens en la seva elaboració, hi ha
diferents àmbits, sobretot els Serveis socials, que no podem deixar sense suport. Per aquest
motiu, el meu vot, encara que no faci aprovar el pressupost, serà positiu i amb un sentit
crític condicionat al control exhaustiu i rigorós de les despeses referides a hores extres i
plusos i al compliment de les partides socials i d’habitatge.
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Seguidament, el Sr. Capote apunta que, l’any 2010 la paga d’assistència era de 270.000
euros; l’any 2011 van ser 270.000 euros; en plena negociació del conveni, l’any 2012, en
què el Sr. Bueno assumia la responsabilitat de l’hisenda municipal i de Recursos Humans,
es va pressupostar la quantitat de 180.000 euros per la paga d’assistència.
Quan jo vaig entrar –diu- va ser quan va sortir el decret del Partit Popular en què es deia
que el capítol 1 no podia experimentar cap increment respecte l’any 2012. Per tant, em vaig
trobar amb que l’any 2013 s’havia d’abonar la paga d’assistència als treballadors amb una
partida en què hi faltaven 90.000 euros. Jo llavors ja vaig apuntar que s’havia fet malament,
però vàrem pagar als treballadors com vam poder. Avui es porta pressupostada la totalitat
de la paga, una paga lineal per a tots els treballadors, fruit de la negociació col·lectiva, i ara
resulta que el Sr. Bueno fa crítica d’una errada seva. Vas treure 90.000 euros de la partida
destinada a la paga dels treballador, per què? Tots dos ho sabem. Aquest increment del
capítol 1 es deu, en part, als 90.000 euros que s’han hagut de tornar a incloure, tal com hi
eren al 2009, 2010 i 2011. Que ara retreguis això aquí, em sap greu perquè ha estat
conseqüència d’una errada teva. Pel que fa les hores extres, saps perfectament quines
hores es fan, les puntuals i les necessàries. Quant als plusos, tu n’hi dius productivitat quan
es tracta de prolongació de jornada, encara que s’hagi d’incloure a la partida de
productivitat.
El Sr. alcalde explica que, perquè no es generi cap desconfiança pel que fa el capítol I,
bàsicament es pretén continuar amb el reforç de personal als serveis de Comunitat,
contractant dues persones i també suport de personal a l’àrea d’Educació. Aquest és el
gran tret del capítol 1. La majoria de temes del capítol 1 provenen de la negociació
col·lectiva, amb el coneixement i l’acord del comitè, com és el cas de la regularització de
places.
Jo crec que no tot es fa malament, ni molt menys, perquè hem parlat d’educació i es fan
veritables esforços per suplir les mancances que tenim d’altres administracions. s’ha
comentat el cas de Terrassa, quant a habitatge, però nosaltres ho hem fet bé, aprovant un
reglament i fent tot el seguiment de l’habitatge buit. Cal tenir més seguretat jurídica a l’hora
de sancionar, no es tracta de ser el primer o el segon.
Pel que fa les obres de la C35, per exemple, segurament la darrera manifestació ha donat
una empenta al tema, però si no haguéssim ja programat o presentat a la Generalitat
propostes d’avantprojecte, ara potser parlaríem d’una obra que es podria fer d’aquí a tres o
quatre anys.
Pel que fa el turisme, definir el model que volem és complex. Des de fa anys, s’estan fent
contactes amb les empreses de la zona i reunions per tractar el tema de la marca turística,
però no és tan fàcil com sembla. Anem fent coses mica en mica, per exemple, ara s’ha
contractat una aplicació per mòbil, entre Vallgorguina, Palautordera i Sant Celoni que
permetrà fer un recorregut virtual pel municipi, veure els edificis, els espais naturals, etc.
Quant al tema del model de Policia Local, hi ha hagut un avanç, tot i que portem pocs
mesos treballant-hi. Els agents de Policia de proximitat estan fent un servei molt útil i
interessant.
En resum, pot semblar un pressupost continuista, però hi ha coses noves, com el mig milió
d’euros que es destinarà a l’Escola Soler de Vilardell i la reforma del camp de futbol de La
Batllòria, necessària no només per La Batllòria, sinó també per Sant Celoni i per tots aquells
qui practiquen esport.
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Hi ha una partida de 139.000 euros per la renovació del sistema de climatització de l’Ateneu,
que és un actuació necessària, atès que ja s’havien rebut moltes queixes dels usuaris per la
deficient climatització i també es dotarà el cafè Ateneu, que ja té el projecte gairebé enllestit,
del material necessari per començar a funcionar.
Per tant, diria que és un pressupost adequat a la situació que tenim i quan es tanqui
l’exercici 2014 hi haurà diners per fer altres inversions.
Jo crec que estem en un camí interessant. I en poc temps gaudirem de millors serveis
educatius, s’aniran resolent problemes com el de la C-35, tindrem millors equipaments en
funcionament com el cafè de l’Ateneu, etc., que contribuiran a millorar el nostre municipi.
El Sr. Deulofeu comenta que, està clar que l’endeutament no és un objectiu interessant per
un ajuntament, tot i que per realitzar inversions i per posar a disposició de la ciutadania
alguns equipaments, a vegades és necessari.
S’ha de tirar molt enrere –diu- per entendre el perquè del problema del deute de
l’ajuntament. S’ha comentat que es podrien fer altres inversions amb els recursos del
resultat positiu dels exercicis, però aquesta no ha estat la dinàmica habitual i en exercicis
amb volum d’ingressos molt importants, s’ha seguit demanant crèdit i generant deute.
Aquestes decisions i aquesta manera de gestionar els pressupostos és la que ens vàrem
trobar, per exemple el 2007, a més d’un important dèficit d’inversions. Qualsevol deute s’ha
aprovat amb el vot de molts dels que estem avui aquí asseguts. Nosaltres sempre hem
defensat, i ho hem fet des de el primer moment, el debat participatiu a l’hora de fer el
pressupost i vàrem estar a punt de fer-ho possible, però l’equip de govern no ho va voler i va
arribar a un acord de negociació amb la CUP. La resta de grups vàrem quedar fora
d’aquesta negociació.
Nosaltres defensàvem el Pla General, una visió estratègica de municipi, la promoció
econòmica i el desenvolupament com elements essencials, evidentment, sense deixar de
banda les necessitats socials que cal atendre amb els recursos que calgui. Les necessitats
obliguen a donar resposta a la ciutadania. El mateix passa amb el tema educatiu, tots hem
treballat d’una manera decidida per tirar endavant el projecte de la nova escola Soler de
Vilardell i, en aquest sentit, vàrem aprovar la darrera modificació de crèdit en què hi havia
una gran part de les inversions necessàries.
Entenc que estem en època preelectoral i això es nota en les intervencions i en l’elaboració
dels titulars. Nosaltres hem assumit la responsabilitat quan hem cregut que l’havíem
d’assumir.
En el cas d’aquest pressupost, hi ha la opció d’aprovar-lo per una via diferent, l’equip de
govern n’és conscient i ha tirat pel dret, sap que els aprovarà passi el que passi avui aquí i
per això no ha tingut interès en negociar el pressupost.
Pren la paraula la Sra. de la Encarnación per dir-li al Sr. Deulofeu, en referència a la manca
de voluntat de negociació que diu que hi ha hagut, que no ha rebut cap correu electrònic de
CIU demanant res. Us enviem –diu- tota la informació però mai rebem cap input per part
vostra, a diferència dels altres grups municipals.
El Sr. Deulofeu es ratifica en la seva afirmació i apunta que és l’equip de govern qui ha de
convocar reunions i qui ha de buscar la possibilitat d’arribar a acord. Els altres grups s’han
expressat amb uns termes similars.
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El Sr. alcalde reitera que aquest any l’equip de govern deixarà planificat la millora de la C35,
el projecte de l’escola Soler de Vilardell i l’edifici de cicles formatiu (FP), el cafè de l’Ateneu,
el camp de futbol de La Batllòria, actuacions que es duran a terme en la propera legislatura.
Això va passar també al 2007, perquè si mirem el pressupost de llavors veurem que s’havia
previst la construcció de la Escola Bressol, la construcció del nou pavelló, la urbanització del
carrer Tordera, el pont sobre la Tordera, la construcció d’un accés per a vianants a l’estació
de trens, l’escola Montnegre de La Batllòria, etc. no cal que ningú es posi les medalles.
Tal com ha dit la regidora, es van enviar correus a tots els grups, es van proposar reunions i
tant els companys de la CUP com la companya d’ICV van demanar més informació i van
plantejar dubtes, en canvi, el companys de CIU res. Jo he continuat amb el mateix ànim de
transparència, de col·laboració i de diàleg, però el Sr. Deulofeu en una de les reunions va
dir-me: “no cal que ens reunim més, que no hi trobo la utilitat”. Per tant, el diàleg hi és
sempre que es vulgui, participació sempre que es vulgui, trobades i reunions les que es
vulguin i es demanin.
La filosofia del pressupost està molt clara i algun dels companys la poden compartir o no,
però la intenció és tirar endavant amb els grans reptes que tenim com a ajuntament,
resoldre les situacions complicades que hi ha en el nostre municipi i deixar coses
preparades per la propera legislatura, governi qui governi.
Quan vàrem inaugurar l’Escola Bressol, per exemple, el llavors conseller Maragall va
comentar que l’Escola no era mèrit ni del conseller ni de l’alcalde del moment, sinó de tot
aquells que en el seu moment van aprovar-ne el projecte, perquè el que és prioritari és tirar
endavant els projectes necessaris pel municipi.
Per tant, tal com preveu la Llei, en cas de pressupost prorrogat, és potestat de la Comissió
de Govern o de la Junta de Govern local aprovar-lo.
Després d’aquestes intervencions i
Vist l'expedient instruït per a l'aprovació del pressupost de la Corporació per a l’any 2015, 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 7 vots a favor de les senyores Miracle, De la Encarnación i Coll i dels senyors Castaño,
Tardy, Capote i Bueno, 9 vots en contra de les senyores Costa i Lechuga i dels senyors
Deulofeu, Garcia Ramírez, Perapoch, Garcia Sala, Moles, Corpas i Masferrer, i 1 abstenció
de la senyora Montes, el Ple municipal DESESTIMA:
1. Aprovar inicialment el projecte del pressupost general per a l'exercici de 2015, 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 2015
(Article 166.1.c Reial Decret Legislatiu 2/2004)
AJUNTAMENT DE SANT CELONI
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PRESSUPOST ECONÒMIC DE DESPESES
RESUM PER CAPITOLS
I
II
III
IV
VI
VII
IX

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

7.832.624,56
6.777.271,58
245.064,64
959.898,79
950.001,12
500.000,00
1.576.374,49
---------------Total del pressupost preventiu
18.841,235,18
===========================================================
PRESSUPOST ECONÒMIC D'INGRESSOS
RESUM PER CAPITOLS
I
II
III
IV
V
IX

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Passius financers

8.877.499,97
279.789,71
3.857.910,87
4.395.859,99
300.173,52
1.130.001,12
---------------Total del pressupost preventiu
18.841.235,18
===========================================================

PLANTILLA DE PERSONAL 2015
A.- PERSONAL FUNCIONARI
DENOMINACIÓ

Nº

CARRERA

VACANT

1.- COS D'HABILITACIÓ NACIONAL
Secretari
Interventor

AMORT. ALTRES OBSERVACIONS GRUP

1
1

1
-

1

-

-

A1
A1

2.- ESCALA ADMINISTRACIÓ GENERAL
Subescala tècnica
Subescala de gestió
Subescala administrativa
Subescala auxiliar

2
7
8
12

2
7
7
12

1
-

-

-

A1
A2
C1
C2

3.- ESCALA ADM. ESPECIAL
a) Subescala tècnica:
TS economista
TS advocat/da
TS recursos humans
Arquitecte/a
Enginyer/a
Tècnics/ques mitjans
Treballadors/es socials
Enginyer/a tècnic/a
TM recursos humans

1
1
1
1
1
3
2
1
1

1
1
1
1
1
3
2
1
1

1
-

-

-

A1
A1
A1
A1
A1
A2
A2
A2
A2

PI

b) Subescala serveis especials
Classe policia
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Inspector
Sots-inspector
Sergent
Caporal
Agent

1
1
2
4
20

1
2
4
20

-

-

Nº
1
1
14

INDEFINIT
1
11

VACANT
1
3

AMORT.
-

Enginyer/a tècnic/a
Treballadors/res socials
Educador/a social
Docents escola d'adults
TM escola bressol
TGS escola bressol
TAUX informàtica
TAUX biblioteca
TAUX comunicació
Administrativa
Auxiliar administrativa
Treballadors/es familiars
Oficials
Monitors/es escola bressol

3
1
3
3
8
4
6
2
4
3
4
16
4
8
5

2
1
1
8
2
4
1
1
7
4
8
-

1
1
2
2
6
4
6
2
3
9
5

-

Peons

29

19

10

-

1
-

s/p

A2
C1
C1
C2
C2

B.- PERSONAL LABORAL
DENOMINACIÓ
Tècnics/ques superiors
Arquitecte/a
Tècnics/ques mitjans
Arquitecte/a tècnic/a

Abreujatures
s/p
PR
PI
JP/CR
TS
TM
TGS
TAUX

ALTRES
-

GRUP
A1
A1
A2

1 JP/1
CR
-

A2
A2
A2
A2
A2
A2
C2
C1
C1
C1
C1
C2
C2
C2
AP

1JP/1CR
2 JP/2
CR

AP

sense plaça
pràctiques
promoció interna
jubilació parcial/contracte relleu
tècnic/a superior
tècnic/a mitjà
tècnic/a de grau superior
tècnic/a auxiliar

Nombre total places plantilla
Funcionaris
70
Laborals
119
Total
189

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.

15. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE
CIU DE FELICITACIÓ AL POBLE DE SANT CELONI I LA BATLLÒRIA PEL 9N I
D’ASSUMPCIÓ DE LES CONSEQÜÈNCIES QUE SE’N PUGUIN DERIVAR.
Pren la paraula el Sr. Deulofeu per exposar la moció presentada pel grup de CIU. Entenem
–diu- que el que va passar el 9 de novembre va ser quelcom molt especial. Concretament, a
Sant Celoni es va viure amb molta il·lusió, la gent pel carrer encara comenta l’experiència
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que va significar per molts d’ells poder posar el vot a l’urna, poder manifestar-se i votar
l’opció que van considerar més adient. Tot es va fer d’una forma pacífica, organitzada,
cívica, festiva i, per això, hem cregut adient presentar al Ple aquesta moció de felicitació, a
la qual ens agradaria que tots els grups si sumessin.
Després de la lectura del acords proposats, intervé el Sr. Corpas per comentar que, tal com
ja ha apuntat el seu grup en diferents plens, està clar que això és una rebel·lió dins el cor de
l’Europa del capital. Evidentment, el 9 de novembre va ser un dels últims punts d’inflexió, al
igual que les darreres mobilitzacions de l’11 de setembre, però també són moments de
ruptura amb un Estat que ens nega contínuament.
Més de dos milions de persones van votar, de catalans i catalanes que aquell dia van
desobeir a l’Estat Espanyol i es va exercir la força de la democràcia. Aquest és un gest
insuperable de sobirania política. I aquesta rebel·lió ha estat possible gràcies a la
mobilització popular, perquè com deia la dita “res no pot davant d’un poble organitzat”. Per
això mateix, la CUP de Sant Celoni es suma agraït a la valentia de tots aquells que van anar
a votar; el poble es va sobreposar a la por a la repressió de l’Estat Espanyol i a les seves
amenaces, i, a més, ho ha fer amb un somriure a la cara. Evidentment, votarem a favor de
la felicitació del poble de Sant Celoni i la Batllòria i també ho farem a favor de l’assumpció
de les conseqüències que es puguin derivar.
La Sra. Montes apunta que el grup d’ICV també es suma a la moció, perquè sempre hem
donat suport –diu- a la Llei de consultes, a poder anar a votar com en el cas del 9N.
Intervé el Sr. Bueno per dir que està totalment d’acord amb el que s’exposa en aquesta
moció. Catalunya –diu- ha iniciat un procés que vol dir que vol esdevenir un estat propi. El
passat 9 de novembre va ser un pas molt important per aquesta fita, després de totes les
traves i entrebancs per part del govern del PP perquè aquesta consulta no es dugués a
terme. El 9 de novembre es va poder preguntar el parer als catalans i catalanes, i això ha
estat possible pel coratge d’una societat civil que vol decidir el seu futur. Tant el president de
la Generalitat, com el govern i els partits a favor de la consulta han defensat que aquesta es
pogués celebrar i una gran quantitat de voluntaris s’han posat al servei del país per poder
dur-la a terme. Els que vam treballar tant en la organització com en el voluntariat hem tingut
la sensació de poder participar en un dia històric, un dia en què la societat catalana ha estat
convocada per fer història. Va ser una diada plena d’emocions i sentiments, una diada per
plantar cara. En el cas de Sant Celoni, cal agrair a tothom que d’una manera o d’una altra
hagi fet possible que una bona part de la població de Sant Celoni i La Batllòria anés votar.
Si em permeteu, em quedaré amb un record entranyable del 9N, que resumeixo en tres
aspectes fonamentals: una diada de sentiment; una diada de transversalitat en tots els
aspectes, en edat, en ideologies, conviccions i una diada de reflex del gran potencial
organitzatiu de la societat catalana. Per tant, enhorabona a tots per fer-lo possible.
El Sr. alcalde manifesta el vot favorable també del PSC.
Després d’aquestes intervencions i atès que,
Per primera vegada en la Història, el 9 de novembre de 2014 els catalans i les catalanes
van ser cridats pel Govern de la Generalitat de Catalunya a opinar sobre el futur polític del
nostre país. Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, quan acabi aquest procés
participatiu protagonitzat per l’esperança, el civisme i la democràcia, prop de 2 milions i mig
de persones hauran acudit a les urnes.
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Hem de lamentar, però, que el Govern espanyol hagi respost atemptant contra la llibertat
d’expressió, fent ús d’armes morals, polítiques i jurídiques: el discurs de la por, les
amenaces a funcionaris i voluntaris, els recursos judicials, etc, i fins amb una querella contra
el president de la Generalitat de Catalunya encara viva.
Per tot això, a proposta del grup municipal de CiU i previ dictamen de la Comissió
informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple
municipal ACORDA:
1. Felicitar al municipi de Sant Celoni i la Batllòria per la jornada cívica i democràtica del
passat 9 de novembre, agraint i destacant la feina de totes les persones que ho van fer
possible i la valentia de les que hi van participar, en una clara esmena ciutadana a les
impugnacions i amenaces de l’Estat espanyol.
2. Constatar la voluntat de la majoria del poble de Catalunya de ser reconegut com a
subjecte polític sobirà a tots els efectes i amb totes les conseqüències, tal com ho va ser el
dia 9 de novembre.
3. Demanar la dimissió de la delegada del Govern a Catalunya, Maria de los Llanos de
Luna, que ha amenaçat ajuntaments, funcionaris i directors d’Institut, tot condemnant
l’actitud repressiva i retrògrada del Govern espanyol en la seva negació persistent del dret a
decidir dels catalans i les catalanes,
4. Rebutjar qualsevol intent d’exigència de responsabilitats en relació al procés participatiu
del 9 de novembre, que se situa en la línia d’actuació del govern del PP de criminalització de
les mobilitzacions ciutadanes, i assumir de forma solemne i col·lectiva totes les
conseqüències que se’n poguessin derivar.
5. Enviar aquesta moció al president de la Generalitat de Catalunya, al president del Govern
espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte local pel dret a
decidir i fer-la pública a través dels mitjans públics municipals.

16. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE
CIU DE REBUIG A LA IMPUGNACIÓ I SUSPENSIÓ DE LA NORMATIVA SOBRE LA
POBRESA ENERGÈTICA.
El Sr. Deulofeu fa una lectura prèvia dels acords que proposa la moció.
Tot seguit, intervé el Sr. Corpas per dir que, la moció presentada pel grup local de CIU
focalitza l’atenció, exclusivament, en el recurs d’inconstitucionalitat presentat pel govern
espanyol contra el Decret Llei de 6/2013 que, segons consta a la part expositiva de la
moció, diu: “Va modificar el codi de consum de Catalunya per garantir que no es pugui
interrompre el subministrament energètic deixant sense calefacció als consumidors més
vulnerables i prohibint la desconnexió durant els mesos d’hivern”.
La música -diu- sona meravellosament, però també és important per escoltar una cançó
parar atenció a la lletra, i aquí CIU evita fer-ho.
Votarem a favor de la moció, perquè no tolerem que l’estat espanyol qüestioni i lamini la
migrada capacitat legislativa que té la Generalitat de Catalunya, però això no exclou que
critiquem el contingut del decret llei aprovat pel govern fa uns mesos, que teòricament
lluitava contra l’anomenada pobresa energètica, però tal com exposarem no és així
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A Catalunya hi ha mig milió de persones afectades per la pobresa energètica, que correspon
a 193.000 llars, i el problema va a l’alça, tal com ho confirma l’últim estudi de l’Observatori
de vulnerabilitat de la Creu Roja de Catalunya, de setembre del 2014, elaborat a partir dels
usuaris que atén l’entitat. El 61,8% de les persones ateses afirmen tenir dificultats per poder
mantenir la temperatura de la seva llar, un percentatge que supera en 20 punts l’índex de
juliol del 2011. Com dèiem, i evidentment amb la respectiva pirotècnia informativa i
mediàtica en teoria per resoldre el problema de la pobresa energètica, el govern va aprovar
el Decret Llei 6/2013. Si mirem escrupolosament aquest decret, podrem veure com només
instava a companyies energètiques a no tallar el subministrament durant l’hivern a les
persones o unitats de convivència que no podien pagar el subministrament, però aquestes
no quedaven alliberades del deute, sinó que tard o d’hora l’haurien de liquidar. En aquest
sentit el decret diu : “el deute que es pugui acumular amb les empreses subministradores
s’ha d’ajornar amb les condicions que ambdues parts acordin o bé mitjançant els
mecanismes de mediació i arbitratge que les parts acceptin. Sens perjudici dels acords o del
resultat de la mediació o arbitratge, el consumidor té, en qualsevol cas, el dret de satisfer el
deute pendent de manera íntegra o fraccionada entre els mesos d’abril a octubre següents.”
És a dir, que les famílies que es poden beneficiar de que no els hi tallin el llum o el gas, no
només no s’alliberen del deute concret, sinó que l’han de satisfer entre els mesos d’abril a
octubre següent. Creiem que en quatre mesos la situació personal de tota aquesta gent no
haurà canviat gaire. A França, per exemple, això no passa, sinó que els deutors, sempre
justificats, de subministrament queden alliberats del deute i durant l’hivern no només les
companyies energètiques no poden tallar els subministraments, sinó que els tribunals
tampoc poden declarar cap tipus de desallotjament.
En aquest sentit i amb la interpel·lació que la CUP va fer en el seu dia en el parlament, el
govern de CIU va al·legar que la condonació d’aquest deute no era possible perquè fer-ho
implicaria que el govern incorregués en una responsabilitat patrimonial per actes legislatius.
Entenem que tenint en compte tot el procés que ja està fent el govern a dia d’avui en contra
de l’Estat espanyol, això queda com una ridiculesa. A més, aquestes precaucions creiem
que encara són més vergonyoses si tenim en compte els beneficis que han tingut les
elèctriques els tres primers trimestres del 2014. Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa i
EDP van tenir 7.638.000 € de beneficis només en tres trimestres. Amb paral·lel, segons
l’Eurostat, des del 2001 fins el 2012 la factura del llum a l’Estat espanyol ha augmentat en
un 105%. Per tant, ens fem aquesta pregunta: amb aquesta xifra tant sagnant seria molt que
aquestes empreses haguessin d’assumir els impagaments de la gent que no pot pagar ni
llum ni aigua?
No només és necessari garantir el subministrament de serveis bàsics a tota la població, amb
independència de si els poden pagar, sinó que és prioritari garantir i assegurar el caràcter
públic del servei. En aquest sentit, i amb sis mesures que llegirem molt ràpidament, la recent
creada aliança contra la pobresa energètica ho deixa molt clar :
1 Que es garanteixi un mínim de serveis a totes aquelles persones i famílies que es trobin
en una situació de vulnerabilitat.
2. Que es posi fi als talls indiscriminats i s’apliqui el principi de precaució pel qual no es
podrà realitzar cap tall si no hi ha cap autorització prèvia de serveis socials.
3. Que el cost dels impagaments siguin assumits per les pròpies companyies
subministradores, en cap cas per l’Administració pública, perquè això significa la
transferència de fons públics per alimentar els beneficis d’unes quantes butxaques.
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4. Que es realitzi una auditoria pública dels costos dels serveis i el dèficit tarifari per depurar
responsabilitats i reduir costos i condonar el deute il·legítim associat, reduint així la tarifa.
5. Que es publiquin les dades de tots els talls que s’han produït des del 2005 desglossat per
municipi i s’enviï a l’ Institut d’Estadística de Catalunya, l’Idescat.
6. Que s’informi de les mesures preses per tots els sectors socials, tant a les famílies
vulnerables com als serveis socials, per exemple a través dels rebuts i cartes de notificació
de retards en els pagaments.
A continuació, la Sra. Montes manifesta el vot favorable. Aquesta és una situació molt
problemàtica per a moltes famílies –diu-.
Intervé el Sr. Bueno per dir que també està d’acord amb la moció. Hi ha gent que ho està
passant malament i el govern del PP mira cap a un altre costat i no deixa que altres governs
puguin fer i donar respostes. Aquestes accions no es poden permetre i des de totes les
administracions, en especial des dels ajuntaments, hem de fer front a aquestes mesures del
govern central perquè som nosaltres qui hem d’encarar el problema del dia a dia amb els
nostres veïns. Es calcula que a Catalunya hi ha gairebé 500.000 famílies que no poden
pagar el llum i el gas, i les companyies elèctriques no veuen urgent la pobresa energètica.
Fins i tot, la Generalitat demana ajuda a la Unió Europea pel decret inútil de la pobresa
energètica. El que volem és simplement garantir que les famílies en situació de vulnerabilitat
estiguin protegides durant l’hivern que està a punt de començar.
El Sr. alcalde comenta que el grup socialista també hi vota a favor i comparteix molts dels
arguments que ha exposat la CUP. També ens preguntem : l’ajornament del pagament és la
solució?
L’ajuntament de Sant Celoni, l’any 2011 va destinar 11.000 euros al tema de
subministrament de gas i electricitat, i aquest 2014 calculem que aquesta xifra es
multiplicarà per 4. Per tant, som els ajuntaments qui fa la feina de trinxera. Les
administracions han de ser prou valentes per posar els recursos necessaris per fer front a
les situacions de necessitat, perquè l’esforç sempre s’acaba fent des dels ajuntaments.
Després d’aquestes intervencions i vist que,
La pobresa energètica és una situació de desemparament en què es troben moltes llars com
a conseqüència de la precarietat econòmica de moltes famílies que pateixen la crisi i es
veuen incapaces de fer front al pagament de la factura energètica dels seus habitatges al
trobar-se a l’atur, en una situació de sobre endeutament o de manca d’ingressos suficients
per arribar a final de mes. Aquesta situació de vulnerabilitat que afecta a moltes persones
els planteja haver d’escollir quines són les despeses prioritàries per a la seva subsistència,
renunciant a l’alimentació o a un habitatge amb una temperatura mínimament adequada per
fer front a les temperatures de l’hivern.
Segons el setè estudi elaborat per la Creu Roja des de l’Observatori de Vulnerabilitat titulat
“L’impacte de la crisi a la salut de les persones”, gairebé un 20% de persones realitza
menys de tres àpats diaris per motius econòmics i com a dada rellevant constata que “la
proporció de persones en situació vulnerable amb dificultats per mantenir la seva llar a una
temperatura adequada ha augmentat en un 20% en els últims tres anys”.
Segons l’IDESCAT un 11% de les llars catalanes –és a dir, 300.000 famílies– poden tenir
problemes per mantenir a casa seva una temperatura adequada aquest hivern, amb els
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riscos associats per als més vulnerables com són els infants, els malalts crònics o la gent
gran. Fins ara 895 famílies s’havien acollit a les garanties ofertes pel decret i a partir d’ara
es poden trobar en que se’ls talli la llum o el gas a l’hivern en cas de retard o d’impagament.
Des de la Comissió i el Parlament europeus s’ha instat als Estats membres a adoptar
mesures per protegir els consumidors més vulnerables i a lluitar contra aquest fet que va
associat a d’altres situacions com l’atur o la lluita per conservar o accedir a un habitatge
digne. En aquest sentit, el Govern de Catalunya després de reunir-se amb la Taula d’entitats
del Tercer Sector Social de Catalunya va aprovar el Decret Llei 6/2013, ratificat pel
Parlament, pel qual es modificava el Codi de Consum de Catalunya per garantir que no es
pugui interrompre el subministrament energètic deixant sense calefacció els consumidors
més vulnerables i prohibint la desconnexió durant els mesos d’hivern.
La Generalitat de Catalunya va aprovar la norma amb l'objectiu que es fes efectiva la
moratòria amb la qual no es pugui tallar ni la llum ni el gas a aquelles famílies en situació de
vulnerabilitat entre els mesos de novembre i març.
La interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat pel Govern Rajoy contra la normativa
catalana fa que moltes famílies que s’havien acollit a les condicions que regulen el Decret
vegin vulnerats els seus drets socials. El text normatiu impugnat també determina els
mecanismes d’intercanvi d’informació entre empreses subministradores, administracions,
entitats socials i usuaris sobre tarifes socials, ajuts i mesures per fer front a la pobresa
energètica
La interposició d’aquest recurs no és un fet aïllat, sinó que respon a la voluntat de litigiositat
impulsada per un Govern espanyol insensible a mitigar les situacions de desemparament
provocades per la crisi econòmica, cercant només la recentralització de competències i
vulnerant l’autogovern i l’autonomia local.
Per tot el que s’ha exposat, a proposta del grup municipal de CiU i previ dictamen de la
Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 17 regidors presents, el
Ple municipal ACORDA:
1. Donar suport al Govern de Catalunya per a que formuli al·legacions davant l’admissió a
tràmit del recurs d’inconstitucionalitat formulat pel Govern espanyol contra la normativa en
matèria de consum aprovada pel Parlament de Catalunya i la suspensió automàtica de
l’aplicació de la normativa per un termini de cinc mesos.
2. Expressar el rebuig a la insensibilitat del Govern espanyol ja que, malgrat els
requeriments comunitaris, no ha formulat cap normativa en matèria de protecció dels
consumidors més vulnerables afectats per una situació de pobresa energètica.
3. Demanar al Tribunal Constitucional que resolgui amb celeritat i aixequi la suspensió del
Decret Llei 6/2013 ja que deixa als consumidors més vulnerables en una situació
d’indefensió en que es poden veure afectats per la interrupció del subministrament energètic
en l’època climàtica més freda de l’any.
4. Donar coneixement dels acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament
de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), a la Federació de
Municipis de Catalunya (FMC), al Síndic de Greuges, a l’Agència Catalana del Consum, a
l’Organització de Consumidors i Usuaris i a les entitats d’aquest municipi que vetllen pels
drets dels consumidors.
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17. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE
CIU DE REBUIG A LA INDEMNITZACIÓ AMB FONS PÚBLICS DEL PROJECTE
CASTOR.
Pren la paraula el Sr. Deulofeu per comentar que el projecte Castor és un projecte que es
situa davant de les terres del Sènia, on s’han fet unes prospeccions que han generat, cap a
finals del 2013, més de 500 sismes en aquella zona. El govern espanyol del PSOE va ser
qui va autoritzar aquest projecte en el seu moment i l’Observatori de l’Ebre i l’institut
Geològic i Miner d’Espanya ja van alertar sobre els riscos que això representaria.
Després de la lectura dels acords, intervé el Sr. Masferrer per fer un repàs més a fons del
què ha estat aquest projecte :
Durant el setembre i l’octubre del 2013 les injeccions de gas líquid en cavitats submarines
situades davant de les cases d’Alcanar, dins del terme municipal de Vinaròs, van provocar
com a mínim 500 terratrèmols a la zona. L’operació formava part de, com ja s’ha dit, del
projecte Castor que era propietat de l’empresa Escal UGS, participada en un 67% per ACS.
Un dipòsit estratègic artificial de gas natural creat assegurava el govern i els impulsors per
suplir la demanda de gas natural en cas d’escassetat o interrupció de les importacions. El 10
de setembre de 2012, es va realitzar la primera injecció de gas que, com a mitjans del 2013,
va provocar múltiples terratrèmols. La mobilització veïnal del territori vehiculada des de la
Plataforma “Aturem el Projecte Castor” va posar en alerta el país i les institucions. D’aquesta
manera, el 26 de setembre del 2013 el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme Espanyol va
ordenar el cessament temporal de tota activitat al magatzem subterrani de gas Castor.
A l’octubre del 2013, la Fiscalia de Castelló va obrir una investigació d’ofici per aclarir si el
projecte Castor era el causant dels sismes registrats a la zona. El 14 d’octubre del 2013, el
Tribunal Suprem va negar que Escal UGS tingués dret a indemnització en el cas d’extinció o
caducitat de la concessió. Amb tot, però, el Govern Espanyol va aprovar el 3 d’octubre
passat un Reial Decret Llei el 13/2014, en el qual accepta la renúncia de la concessió del
magatzem de gas Castor i fixa la indemnització per la companyia en 1.350 milions d’euros.
De moment, la vergonyosa infama del govern espanyol, ha provocat que el síndic de
greuges, el 6 de novembre, enunciés que promourà un recurs davant el Tribunal
Constitucional contra el Reial Decret que permet indemnitzar a l’empresa concessionària.
El projecte Castor és una iniciativa del govern del Partit Socialista Obrer Espanyol durant la
presidència de Rodriguez Zapatero, que es va idear en un context en el qual les
expectatives de demanda energètica eren triomfants i, per tant, les possibilitats de negoci
també. En aquest context no era gens estrany que apareguessin empreses amb poc capital
i sense massa capacitat tècnica que demanaven un permís d’explotació. Es començaven a
moure pel territori amb un objectiu de publicitar el projecte i quan ho aconseguien se’l venien
a corre-cuita a una altra empresa. Aquesta es la casuística que s’ha esdevingut en el cas
del Fracking, pura especulació és el que s’amaga darrera el projecte Castor i l’empresari
Florentino Pérez. Només cal prestar atenció al model de finançament del projecte,
anomenat Project Oms, un bonic producte financer articulat a través d’emissions de bons
associats a un projecte d’infraestructures que s’emeten amb la garantía del Banc Europeu
d’Inversions, la vicepresidenta del qual, fins fa res, era l’ínclita Magdalena Àlvarez, ex
ministra de Foment espanyola i que va haver de deixar obligada el càrrec, després que
l’imputessin en el cas dels ERO fraudulents de Andalusia.
En el cas del projecte Castor, els project bonds per finançar la infraestructura es van emetre
a la borsa de Luxemburg a un termini de venciment de 25 anys, al 80% del qual es van
subscriure inversors estrangers. Aquesta emissió va permetre a Florentino Pérez substituir
el finançament a 7 anys, que havia sol·licitat a un sindicat de 19 bancs internacionals. És a
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dir, el capital especulatiu fa negoci on calgui i com calgui. I no només això, el projecte
Castor també és la metàfora del model energètic del país i evidencia la necessitat de
transformar-lo de dalt a baix, amb l’objectiu d’emprendre el camí cap a la sobirania
energètica.
Avui el grau de dependència energètica de Catalunya es situa damunt del 75%, la qual cosa
palesa la manca de sobirania. Un dèficit agreujat si tenim en compte que l’oligopoli de les
elèctriques és el que determina i fixa les polítiques energètiques del país. Ho demostra amb
cruesa la mala anomenada reforma elèctrica promoguda pel govern espanyol i en la qual lo
prioritari és, per una banda, noquejar les energies renovables i, per l’altra, liquidar la
possibilitat de l’autoproducció i autoconsum. L’alternativa passa per avançar envers la
sobirania energètica que implica la capacitat que té el poble per decidir sobre el model
energètic del qual es vol dotar, en funció de la realitat dels recursos propis i maximitzant una
cultura energètica de contenció, estalvi i eficiència, i tot plegat sota el paraigua de la
sostenibilitat i la defensa dels drets humans.
Però no només hem d’estar alerta amb el projecte Castor, sinó també amb un projecte molt
similar que pretén desenvolupar Gas Natural. L’empresa vol construir magatzems de gas a
Balsareny, al Bages i a “Doñana”, Huelva. A la Catalunya Central l’empresa vol invertir 350
milions d’euros per construir el primer magatzem subterrani de gas a l’estat espanyol. Si es
superen els permisos, entrarà en funcionament al 2017. El magatzem aprofita cavitats
salines ubicades a 900 m de profunditat. Ara es troba en la primera fase de tramitació
administrativa, però l’oposició social ja s’ha activat i rebutja la instal·lació. Ens queda algun
dubte del Govern de Catalunya que sembla que està bastant favorable a aquesta proposta.
Intervé la Sra. Montes per dir que s’han esmentat les conseqüències que ha tingut el
projecte, però pensem que la causa real d’aquesta situació no es única. Ha passat en molts
més casos que amb diners públics s’indemnitzi a empreses privades. Es fan convenis amb
empreses privades i ho acabem pagant entre tots, i això és el que hem de mirar d’evitar. Cal
fixar un límit fins on s’inverteixin els diners públics en aquests tipus de contractes i controlar
les concessions que es fan a les empreses privades. No pot ser que l’empresa privada
guanyi més diners a costa dels nostres. Nosaltres estem d’acord amb la moció, en aquesta i
en altres que siguin similars perquè no entenem que una empresa privada s’hagi de reflotar
a costa de les persones que paguem els impostos.
El Sr. alcalde diu que el grup del PSC hi vota a favor.
El Sr. Bueno també manifesta el vot a favor.
Després d’aquestes intervencions i atès que,
El divendres 03.10.2014 el Consell de Ministres del Govern espanyol va aprovar, per mitjà
del Reial Decret Llei 13/2014, indemnitzar amb 1.350 milions d’euros a l’empresa
contractada per desenvolupar el Projecte Castor, el magatzem de gas submarí situat davant
de les terres del Sènia, l’activitat del qual s’ha relacionat amb almenys 500 sismes durant el
setembre de 2013; indemnització que ja s’ha fet efectiva, prioritzant indemnitzar una
empresa, fins i tot per sobre del seu valor, enlloc d’indemnitzar els danys materials soferts
pels ciutadans.
Segons va anunciar la vicepresidenta espanyola Soraya Sáenz de Santamaría, la
instal·lació romandrà “en hibernació”. També van aprovar l’extinció de la concessió
d’explotació del magatzem a Escal UGS SL (controlada en un 66,7% pel grup ACS –
Actividades de Construcción y Servicios), que fins aquell moment n’era el propietari.
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Els 1.350 milions es repercutiran al rebut del gas durant els propers 30 anys i, per tant, al
final seran els consumidors, ja siguin ciutadans o empreses, els que acabaran pagant
aquesta compensació.
L’origen de tot plegat cal trobar-lo el 02.08.2007, quan el Ministeri d’Indústria va publicar al
BOE el projecte Castor. Aquest va ser finançat amb una emissió de deute públic de 1.400
milions d’euros que, a més, va ser recolzada pel Banc Europeu d’Inversions (BEI) amb una
línia de tresoreria de 200 milions d’euros.
Va ser el govern espanyol del PSOE qui va autoritzar el projecte Castor fent cas omís a les
greus amenaces que s’havien advertit des de diferents institucions:
-

L’Observatori de l’Ebre ja va alertar l’any 2005 que la injecció en pous profunds podia
causar una modificació a l’escorça de les falles i desencadenar en sismes
L’Institut Geològic i Miner d’Espanya també va realitzar el 2007 un informe que deia
que la falla “Amposta” es podia reobrir per la pressió
I el 2008 la consultora internacional URS també va advertir al Ministeri de Medi
Ambient de la necessitat d’estudiar l’activitat sísmica a aquella zona. Fins i tot la
petrolera Shell, que havia explotat el mateix pou, va alertar dels riscos del magatzem.

Gràcies a la mobilització popular, a l’actuació del Parlament de Catalunya –amb l’aprovació
per unanimitat de la Moció 58/X sobre el projecte Castor d’emmagatzematge de gas–, al
suport del govern català i a les mocions aprovades per diferents ajuntaments, el Govern
espanyol va fer marxa enrere i el setembre de 2013 va paralitzar la injecció de “gas matalàs”
al subsòl, que va provocar més de 500 sismes.
És inacceptable que hagin de ser els ciutadans i les empreses els qui hagin d’assumir el
cost de la mala gestió d’aquest projecte. Més encara quan el preu de l’electricitat a l’Estat
espanyol és una de les més altes d’Europa.
Per tot el que s’ha exposat, a proposta del grup municipal de CiU i previ dictamen de la
Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat dels 17 regidors presents, el
Ple municipal ACORDA:
1. Rebutjar la indemnització de 1.350 milions d’euros amb fons públics al propietari del
projecte Castor per considerar que no han de ser els consumidors els qui acabin pagant-ho
a través de la factura del gas. Més encara quan el GOvern espanyol tenia informes tècnics
que aconsellaven no realitzar aquest magatzem de gas submarí.
2. Reclamar al Govern de l’Estat que faci pública tota la documentació del procés
d’adjudicació, de totes les obres, de tots els estudis i informes que hagin encarregat o
recopilat sobre la fallida del projecte, sobre els episodis sísmics que van tenir lloc a les
terres del Sènia des de l’inici dels treballs relatius al projecte d’emmagatzemament, i aquells
que determinen els costos econòmics totals de l’operació.
3. Donar coneixement dels acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, del Congrés dels Diputats i del Senat, al Govern
espanyol, al Síndic de Greuges, a l’Agència Catalana del Consum, a l’Organització de
Consumidors i Usuaris i a les entitats d’aquest municipi que vetllen pels drets dels
consumidors.
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18. DONAR COMPTE DE L’ABANDONAMENT DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
PER PART DEL SR. JOSEP MANUEL BUENO MARTÍNEZ I DE LA SEVA CONDICIÓ
COM A REGIDOR NO ADSCRIT.
Intervé el Sr. Bueno per exposar que el passat 27 d’octubre va passar a ser regidor no
adscrit. Així ho vaig informar –diu- en el seu moment a la premsa, als diferents grups
municipals, al secretari de l’Ajuntament i al grup municipal PSC. També he suspès la
militància al PSC. Aquesta decisió ha estat difícil i molt meditada; l’he estat reflexionant
durant quasi dos anys, després d’escoltar el parer del meu entorn més immediat, la família,
els amics i alguns sectors amb els quals tinc relació personal. Crec que com jo, hi ha molts
regidors del PSC que han passat aquesta situació. Penso que la opció que prenc em
permetrà poder actuar amb plena llibertat i d’acord amb les meves conviccions durant el que
queda de mandat com a regidor del consistori, atès el distanciament amb diferents postures
del PSC.
He considerat oportú fer-ho abans del 9N per poder votar Sí-Sí amb plena llibertat i
convicció. Com sempre, em trobaran a la seva disposició, tant el govern municipal com la
resta de grups del consistori per poder consensuar i tirar endavant acords pel bé de Sant
Celoni i la Batllòria. Ja ho he fet avui votant favorablement al pressupost i a les ordenances
fiscals, per exemple.
Aprofito també per agrair a tots els companys i companyes que durant 12 anys, liderats pel
Sr.Joan Castaño, hem compartit grup municipal, la gran tasca feta.
Ho torno a dir, ha estat una de les decisions més difícils de la meva vida pública, però
considero que és el moment oportú per prendre-la. Continuo creient en els valors de base
socialista, perquè han fonamentat el meu ideari durant molt temps, però ara per ara les
meves conviccions de país, com les de molts catalans i catalanes, es troben allunyades dels
postulats del PSC. Penso que s’ha de donar resposta al què la majoria de la ciutadania
catalana reclama, que és decidir el nostre futur polític de Catalunya i això passa per la
defensa forta del dret a decidir, del dret de la autodeterminació, i la defensa de la nostra
pròpia identitat nacional, perquè Catalunya esdevingui un estat propi.
Després d’aquesta explicació i atès que,
En les darreres Eleccions locals de 22.05.2011 el Sr. Josep Manuel Bueno Martínez va
resultar escollit regidor de l’Ajuntament de Sant Celoni per la candidatura del Partit dels
Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (PSC-PM), i va prendre possessió del càrrec en la
sessió del Ple de 11.06.2011 de constitució de la corporació.
En data 27.10.2014 el Sr. Josep Manuel Bueno Martínez ha presentat un escrit al registre
general de l’Ajuntament comunicant que a partir d’aquesta data renuncia a la seva adscripció al
Grup Municipal Socialista i passa a ser regidor no adscrit, amb tots els seus efectes.
D’acord amb l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
els regidors que abandonin el seu grup polític de procedència tindran la consideració de no
adscrits.
Així mateix, l’article 25 del Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, estableix que de la
constitució dels grups polítics se’n donarà compte al Ple municipal.
Per tot això, a proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la Comissió informativa de Serveis
Comunitaris, el Ple municipal PREN CONEIXEMENT de la renúncia del regidor Sr. Josep
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Manuel Bueno Martínez a la seva adscripció al Grup Municipal Socialista i de la seva nova
condició com a regidor no adscrit, amb tots els seus efectes.

19. DONAR COMPTE DE LA RENÚNCIA DE LA SRA. MAGALÍ MIRACLE RIGALÓS A
LA SEVA CONDICIÓ DE REGIDORA MUNICIPAL PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA.
La Sra. Miracle explica que la decisió presa de deixar l’ajuntament va totalment en relació
amb el procés polític que estem vivint a Catalunya. Com ja sabeu –diu- des de fa temps
havia manifestat en diferents plens, en mocions en actes i diferents sectors, el meu suport al
procés sobiranista i al dret que té tot ciutadà a decidir el futur que vol. Així també em vaig
manifestar clarament a favor de la independència de Catalunya i tenia molt clar que volia
anar totalment lliure amb les meves conviccions a votar el 9N per la consulta, pel
referèndum, pel Sí-Sí. Per això, vaig decidir donar-me de baixa com a militant del PSC, ja
que el meu posicionament s’allunya del posicionament que manté envers aquest tema el
PSC. El PSC actual no contempla, al meu entendre, el que una gran majoria dels catalans i
catalanes volen, poder decidir i que Catalunya esdevingui un estat propi.
D’aquesta manera considero que no solament havia de donar-me de baixa, sinó que havia
de deixar de ser regidora del PSC. Ha estat una decisió difícil que he estat reflexionant des
de fa temps i he considerat que ara és el moment oportú. D’altra banda, haig de dir que no
he rebut cap pressió per part del PSC per deixar el càrrec i això ho agraeixo. Aquesta
legislatura a l’Ajuntament, amb el grup del PSC, m’ha permès poder disposar d’eines per
treballar per la justícia social i poder incidir en el que volem, i en el què no, envers de la
nostra societat. En moments tan difícils com els actuals, en què s’han prioritzat les entitats
financeres per davant de les persones, en què hem vist minvats els recursos destinats a
l’educació, a la salut, a la cultura, als serveis socials, etc, han intentat fracturar la nostra
societat, la nostra convivència. En definitiva, ens volen arrabassar els drets que teníem
adquirits les persones, drets que hem treballat i que hem guanyat al llarg dels anys.
Tanco una etapa en la qual m’he sentit molt a gust, tant amb el treball desenvolupat com
amb la responsabilitat que he tingut, a l’equip de govern i a l’oposició. Una etapa que ha
estat engrescadora i enriquidora, però alhora molt difícil. Com tots i totes ja sabeu, el fet de
poder estar al costat de les persones més vulnerables m’ha fet veure que cal treballar molt
en aquest sentit, cal treballar per uns drets socials que ens pertoquen a tots i a totes sense
distinció. Des de l’administració pública s’ha de canviar tot allò que es pot millorar i crear allò
que creiem que és millor pel nostre benestar. En aquest sentit, continuaré treballant per la
gent, perquè cal anar endavant i aquesta és la meva intenció.
Voldria fer diversos agraïments, per un cantó agraeixo a l’alcalde de Sant Celoni, Joan
Castaño, i al PSC que pensés en mi i em donés la oportunitat de poder treballar i participar
en la política municipal del meu poble; també vull agrair als regidors i regidores actuals del
consistori, i als regidors que ja no formen part d’aquest Ple, però que hi van ser durant la
meva primera etapa. Agraeixo tot el que m’heu aportat i tot allò que hem compartit junts. Ha
estat un plaer treballar amb vosaltres. També vull agrair la tasca de tots els treballadors i
treballadores de l’ajuntament, de totes les àrees. Ha estat molt profitós treballar amb
vosaltres ja que m’heu facilitat molt la feina. I, si em permeteu, vull fer un agraïment especial
a aquells treballadors i treballadores que han treballat dia a dia amb mi a les àrees de
Comunitat i d’Esports. M’heu demostrat la vostra tasca diària, la vostra dedicació i el factor
humà i professional que teniu per posar-vos al davant de situacions complexes i difícils, i per
saber resoldre-les. I com no, vull agrair a les entitats la relació que he tingut amb elles i la
tasca que fan, que permet que un poble com Sant Celoni i la Batllòria tingui un teixit
associatiu dinàmic, compromès amb el poble i amb la gent. Realment, per mi són “brutals” i
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la feina que fan és “brutal”. Les entitats són un factor molt important tant a Sant Celoni com
a La Batllòria.
Gràcies a tothom, ha estat un plaer estar aquí a l’ajuntament amb tots vosaltres. Fins aviat.
A continuació, intervé el Sr. Corpas per desitjar, en primer lloc, sort al Sr. Bueno, tot.
Entenem –diu- que la sortida de la Magalí ha estat menys tempestuosa que la del Sr.
Bueno, però tot i que creiem que a la vida política tothom coment errors, entenem que el
PSC no s’ha sabut moure davant d’un tsunami que ha suposat el procés sobiranista.
Entenem que això anava més enllà del fet de ser o no independentista; el que reclamàvem
molt al PSC era que cridés ben alt que Catalunya és subjecte polític i que les bases
comunistes ho diuen: Catalunya té dret a la autodeterminació del mateix poble. En aquest
sentit, sí que va ser una sorpresa per nosaltres la renúncia de la Sra. Miracle. Gràcies per la
trucada i per avisar-nos prèviament. Igual que vàrem exposar amb el Sr. Arenas i el Sr.
Negre, lamentem tot el que es perd de capital humà en aquest Ple, ens sap molt de greu. En
aquest sentit, volem donar-te les gràcies per la tasca que has fet a l’àrea de Comunitat.
Abans ho comentaves, vam passar de 24.000 €, l’any 2011, de pressupost en partides
socials als aproximadament 100.000 €. En aquest sentit, agraïm la teva humilitat, difícil de
trobar en la política i et desitgem sort en tot el que et pugui venir.
El Sr. Deulofeu es suma als agraïments. Al final –diu- ser regidor o regidora de l’ajuntament
del teu municipi és un orgull i una satisfacció. Estaria molt bé que moltes persones
tinguessin aquesta experiència, perquè ens permet saber com funciona una organització i
una administració. Aquesta tasca et permet tenir un contacte directe amb les entitats, amb
la gent del carrer, amb les associacions de veïns, etc. En el teu cas, Magalí, també amb la
gent més vulnerable, amb situacions complexes que et fan reflexionar sobre molts aspectes.
Segur que ha estat un enriquiment personal i, per tant, t’agraeixo que en el seu moment
prenguessis la decisió de presentar-te com a regidora. També agraeixo la relació personal
que sempre hem tingut, sempre molt cordial i afable, i et desitjo que en el futur les coses et
vagin molt bé.
Segur que el tsunami que apuntava el Sr. Corpas comporta moviments i escenaris de futur
molt canviants; segur que ens trobarem lluitant per la independència del nostre país, per la
democràcia; segur que tindrem la oportunitat de seguir treballant amb tota la societat en
favor de la democràcia, un element molt important.
En el cas del Sr. Bueno, les circumstàncies són unes altres. Jo et desitjo que les coses et
vagin molt bé. Ens continuarem veient aquí en el Ple i tantes vegades com calgui per
consensuar el que calgui, si els nostres plantejaments coincideixen. També t’agraeixo la
teva manera de fer, la teva manera de ser i et desitjo que vagi molt bé.
A continuació, intervé la Sra. Montes per dir que, l’altre dia feia recompte del moviment
d’aquest consistori des que va començar. Hi ha hagut –diu- quatre canvis i jo no recordo
cap altra legislatura amb aquest moviment de persones. Això és un reflex de la situació
política que està vivint Catalunya. Us desitjo molta sort a tots dos i a tots nosaltres perquè
estem ficats aquí. Hem de ser forts perquè tenim responsabilitats a sobre de la taula; hi ha
decisions importants que depenen del que acordem aquí. Estic d’acord amb què hi ha molta
feina i molta responsabilitat en un ajuntament i a vegades des de fora un no n’és conscient.
Gràcies a tots dos.
Pren la paraula el Sr. Bueno per fer 3 agraïments a la Sra. Miracle. El primer –diu- per
defensar el procés d’independència i sobirania de Catalunya, des del teu càrrec institucional,
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això és dur. El segon, agraïr la gran tasca que has fet com a regidora, sobretot per estar al
capdavant d’unes àrees que en aquests moments són difícils de portar. La tercera, é un
agraïment personal pel teu gran suport incondicional, lleial i d’amistat que m’has demostrat
en moments molt difícils per mi. Per tot això, gràcies Magalí.
Intervé el Sr. alcalde i diu que agraeix la tasca feta i compartida amb la Sra. Miracle, la tasca
de control, seguiment i participació des del 2007 al 2011, estant a l’oposició, i d’aquests 3
anys al govern municipal. Segur que aquesta experiència que t’enduràs –diu- serà profitosa.
Quedarà l’empremta, cada un en el seu àmbit.
Estic d’acord amb que molta gent hauria de passar per l’ajuntament per conèixer la realitat
social, els problemes reals, la riquesa del municipi i també ser conscient de les dificultats
que suposa tirar endavant un municipi.
Ens quedarà la relació, ens quedarà l’amistat, que és molt important per mi. Però això, per
damunt de tot, que tot et vagi bé i gràcies per tot.
Després d’aquestes intervencions i
Vist l’escrit presentat al registre general de l’Ajuntament de Sant Celoni en data 04.11.2014 per
la Sra. Magalí Miracle Rigalós, renunciant a la seva condició de regidora municipal per la llista
del Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés municipal (PSC-PM).
Atès allò que estableixen l'article 182 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim
electoral general, l'article 9.4 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals i la Instrucció de 10.07.2003 de la Junta Electoral Central, sobre substitució de
càrrecs representatius locals.
D’acord amb l'article 182 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general,
correspon atribuir la condició de regidor d’aquesta corporació al Sr. Óscar Caño Nieto, qui
ocupava el següent lloc a la llista electoral de la candidatura concorrent per la coalició del Partit
dels Socialistes de Catalunya – Progrés municipal (PSC-PM) a les eleccions locals celebrades
el 22.05.2011 (candidatura publicada al Butlletí oficial de la província de Barcelona de
26.04.2011).
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:
1. Prendre coneixement de la renúncia a la condició de regidora de l’Ajuntament de Sant Celoni
formulada per la Sra. Magalí Miracle Rigalós en escrit de 04.11.2014.
2. Trametre certificat d’aquest acord a la Junta Electoral Central per tal que, d'acord amb
l'article 182 de la Llei orgànica 5/1985 del règim electoral general i la Instrucció de 10.07.2003
de la Junta Electoral Central, expedeixi l’oportuna credencial a favor del candidat següent: Sr.
Óscar Caño Nieto.
3. Facultar l’alcalde tan àmpliament com en Dret sigui necessari per a l’efectivitat i execució
d’aquest acord.
20. INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDIA I PEL
REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA EN ELS MESOS DE SETEMBRE I OCTUBRE
DE 2014.
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La corporació PREN CONEIXEMENT de les resolucions dictades per l’Alcaldia i pel regidor
de Seguretat Ciutadana en els mesos de setembre i octubre de 2014, l’extracte de les quals
es relaciona a continuació:

RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES DE SETEMBRE DE 2014
Dia
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4

Extracte
Aprovar el projecte de rehabilitació de dos habitatges
Aprovar bestreta d’un treballador
Aprovar bestreta d’un treballador
Aprovar despesa contractació de un subministrament
Concedir drets funeraris sobre nínxol
Concedir drets funeraris sobre nínxol
Aprovar despesa i contractació de diversos subministraments i serveis per a la Festa Major
Aprovar despesa contractació actuació d’un grup musical
Considerar complerts justificants d’un conveni
Encomanar les funcions de direcció de l’escola bressol El Blauet
Reclamar danys al mobiliari urbà
Contractar temporalment una tècnica superior en educació infantil
Contractar temporalment un docent del Centre de Formació de Persones Adultes
Aprovar la despesa per contractar treballs de reparació de un vehicle
Aprovar la transferència de crèdit per contractar un docent de l’escola d’adults
Aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses a un procés selectiu
Nomenar una funcionària interina
Notificar un tràmit d’audiència
Desestimar la reclamació d’un ciutadà
Atorgar llicencia d’ocupació temporal d’espai públic
Denegar la concessió d’una bonificació de la taxa de les escombraries
Aprovar la concessió d’una bonificació de la taxa d’escombraries
Denegar la concessió d’una bonificació de la taxa de béns immobles
Aprovar la concessió d’una bonificació de la taxa de béns immobles
Sol·licitar a la Diputació de Barcelona material de préstec
Declarar un vehicle residu sòlid urbà i baixa definitiva
Aprovar la despesa de contractació d’una actuació per la Festa Major de setembre
Aprovar la relació de pagaments en concepte d’ajuts socials
Renunciar a les subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona
Aprovar la despesa per contractar un servei d’actes de la Festa Major
Aprovar la despesa per contractes diversos subministraments i serveis per la Festa Major
Aprovar la despesa per contractar el servei de gestió de la paradeta municipal
Concedir una llicència municipal d’obres
Aprovar la despesa per contractar una assegurança de transport
Concedir una llicència per assumptes propis d’una funcionaria
Incoar un expedient de responsabilitat patrimonial
Incoar un expedient de responsabilitat patrimonial
Procedir al pagament d’antiguitat d’un treballador
Atorgar una exempció ICIO per arranjament de façanes
Atorgar una subvenció enllumenat públic d’una urbanització
Concedir una llicència d’obres
Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Retornar un dipòsit urbanístic
Aprovar la despesa per a la contractació de reparació d’un vehicle
Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Sol·licitar a l’Àrea de Seguretat Ciutadana una documentació
Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà
Aprovar la transferència de crèdit entre partides de l’Estat de Despeses del Pressupost
Aprovar la despesa per contractar uns tècnics de so
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4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Autoritzar l’ampliació de l’horari de les terrasses amb motiu de la Festa Major
Suspendre temporalment la regulació sobre aparcament durant els dies de la Festa Major
Aprovar una gestió econòmica
Aprovar la despesa per contractar la impressió d’un programa
Concedir una pròrroga per a l’acabament d’unes obres
Aprovar la despesa per contractar una actuació
Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Denegar la concessió d’un ajut social
Aprovar la despesa per contractar una impressió
Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà
Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà
Aprovar gestió econòmica d’un transport escolar
Aprovar la despesa per contractar una actuació
Facilitar còpies documentació gràfica
Demanar diverses subvencions a la Diputació de Barcelona
Aprovar la relació d’obligacions reconegudes
Aprovar la concessió d’un ajut social
Aprovar la despesa per contractar activitats infantils
Aprovar la despesa per contractes unes obres
Aprovar les quotes dels usuaris del SAM
Aprovar les quotes dels usuaris del servei de teleassistència per a la gent gran
Aprovar les quotes dels usuaris d’assistència domiciliària
Concedir una autorització per a la col·locació de taules i cadires
Aprovar la despesa per contractar el lloguer d’equip de so i llums
Declarar la caducitat de les inscripcions i aprovar la baixa en el padró Municipal
Contractar un Tècnic mig
Contractar un vigilant de la zona blava
Aprovar la concessió d’una bonificació de l’IBI
Aprovar la liquidació de la taxa per la prestació d’un servei municipal
Aprovar la relació de la taxa per tancament de carrers
Aprovar la relació de la taxa d’ocupació de via pública
Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà
Aprovar una gestió econòmica
Aprovar la devolució d’uns imports de la taxa de llicencies de guals donades de baixa
Considerar acomplerts els requisits d’una subvenció
Aprovar la modificació dels pactes d’un contracte
Delegar la competència per a la celebració d’un matrimoni civil
Considerar justificada una subvenció
Aprovar la gestió econòmica taxa retirada vehicles via pública i estada al dipòsit municipal
Aprovar la despesa per contractar l’edició de materials
Concedir una bestreta a un treballador
Concedir una bestreta a una treballadora
Autoritzar l’ús social de l’Escola Bressol Municipal
Concedir drets funeraris sobre nínxol
Aprovar despesa per contractar un subministrament
Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Aprovar la despesa per contractar un servei de transport escolar
Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Aprovar la relació de pagaments en concepte d’ajuts socials
Tancar expedient d’activitats
Liquidar unes beques d’Educació Especial
Desestimar una reclamació de liquidació taxa per retirada de vehicles
Aprovar la concessió de bonificació de l’IBI
Aprovar la certificació d’obres
Notificar un tràmit d’audiència
Incoar expedient de responsabilitat patrimonial
Incoar expedient de responsabilitat patrimonial
Sol·licitar una subvenció de formació al Recull d’Activitats de suport
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16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

Incoar expedient de responsabilitat patrimonial
Autoritzar un abocament amb camió cisterna a l’EDAR
Aprovar unes factures
Aprovar la despesa d’inscripció d’una treballadora a un curs de formació
Reclamar danys la mobiliari urbà
Aprovar la concessió d’una bonificació de l’impost d’increment de valor de terrenys
Estimar el recurs contra resolució desestimatoria de bonificació de taxa de nínxols
Estimar el recurs contra resolució desestimatoria de bonificació de taxa de nínxols
Inscriure un establiment al Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries
Inscriure un establiment al Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries
Inscriure un establiment al Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries
Inscriure un establiment al Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries
Inscriure un establiment al Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries
Inscriure un establiment al Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries
Inscriure un establiment al Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries
Incoar expedient per esbrinar possible responsabilitat patrimonial
Concedir una autorització de tinença i conducció d’animals potencialment perillosos
Concedir una autorització de tinença i conducció d’animals potencialment perillosos
Delegar la competència per a la celebració d’un matrimoni civil
Atorgar exempció ICIO per arranjament de façanes
Aprovar despesa d’import de contractació de serveis
Inscriure un establiment al Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries
Inscriure un establiment al Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries
Inscriure un establiment al Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries
Aprovar diversos projectes i sol·licitud d’una subvenció
Acceptar la renúncia d’una llicència d’ocupació d’un hort
Acceptar la renúncia d’una llicència d’ocupació d’un hort
Declarar la caducitat de les inscripcions i aprovar la baixa en el Padró Municipal
Arxivar un expedient de sol·licitud d’obres
Reiterar l’esmena de defecte en l’obra d’un edifici
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Concedir una llicència d’entrada de vehicles
Aprovar la despesa per contractar la gestió operativa de la venda d’entrades Ateneu
Concedir una llicència municipal d’obres
Atorgar una llicència de parcel·lació d’una finca
Reconèixer antiguitat a un treballador
Inscriure un establiment al Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries
Inscriure un establiment al Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries
Inscriure un establiment al Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries
Inscriure un establiment al Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries
Inscriure un establiment al Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries
Inscriure un establiment al Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries
Inscriure un establiment al Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries
Inscriure un establiment al Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries
Aprovar la despesa d’un subministrament
Concedir una autorització per a la col·locació de taules i cadires
Denegar la sol·licitud d’instal·lar panells de senyalització d’orientació urbana
Denegar la sol·licitud d’instal·lar panells de senyalització d’orientació urbana
Desestimar una al·legació de declaració d’habitatge desocupat
Desestimar una al·legació de declaració d’habitatge desocupat
Desestimar una al·legació de declaració d’habitatge desocupat
Declarar un habitatge desocupat de forma permanent
Declarar un habitatge desocupat
Desestimar una al·legació de declaració d’habitatge desocupat
Desestimar una al·legació de declaració d’habitatge desocupat
Desestimar una al·legació de declaració d’habitatge desocupat
Facilitar còpia de llicència d’obres
Delegar competència per a la celebració de matrimoni civil
Autoritzar canvi titularitat del dret funerari
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22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

Autoritzar canvi titularitat del dret funerari
Autoritzar canvi titularitat del dret funerari
Aprovar relació d’alumnes matriculats a l’Escola de Música
Aprovar relació d’alumnes matriculats a l’Escola de Teatre
Estimar al·legació declaració habitatge desocupat
Inscripció d’una activitat al Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries
Inscripció d’una activitat al Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries
Inscripció d’una activitat al Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries
Inscripció d’una activitat al Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries
Inscripció d’una activitat al Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries
Aprovar taxa per la prestació del servei municipal de control d’animals de companyia
Estimar al·legació contra declaració d’un habitatge desocupat
Autoritzar el canvi de titularitat del dret funerari sobre un nínxol
Autoritzar el canvi de titularitat del dret funerari sobre un nínxol
Contractar temporalment un auxiliar administrativa per a l’Àrea de Cultura
Prendre coneixement dels ingressos rebuts per la participació d’una jornada
Aprovar liquidació cànon de la facturació servei d’aigües i de la taxa de clavegueram
Inscriure establiment al Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries
Inscriure establiment al Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries
Inscriure establiment al Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries
Inscriure establiment al Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries
Estimar una reclamació i fixar una indemnització per responsabilitat patrimonial
Desestimar un recurs de reposició
Declarar adjudicat un contracte
Aprovar liquidació alta mercat setmanal
Aprovar liquidació alta mercat setmanal
Donar de baixa autorització de venda al mercat setmanal
Facilitar còpia plànol d’una activitat visat
Aprovar pagament gratificacions a personal funcionari i laboral
Aprovar pagament productivitat al personal funcionari i laboral
Aprovar despesa per contractació del manteniment per al sistema de reg de la gespa artificial
Aprovar nomina del personal funcionari, laboral i càrrecs polítics
Estimar recurs interposat contra resolució desestimatòria bonificació taxa escombraries
Aprovar despesa per contractar la substitució de la central de detecció i extinció d’incendis
Retornar dipòsit de gestió de runes
Suspendre per un període tramitació sol·licitud d’obres
Aprovar la concessió d’ajuts socials per a famílies amb infants escolaritzats
Atorgar l’ajut social per l’adquisició de llibres, material curricular i continguts digitals
Estimar recurs contra resolució desestimatòria de bonificació de taxa escombraries
Aprovar relació d’alumnes matriculats
Aprovar canvi de nom d’una parada al mercat setmanal
Aprovar canvi de nom d’una parada al mercat setmanal
Concedir targeta d’aparcament de vehicles a persones amb disminució
Atorgar llicència d’abocament d’una activitat
Concedir una bestreta de nòmina a un treballador
Encomanar la direcció facultativa d’uns treballs
Aprovar la despesa per contractar
Modificar quotes d’una urbanització
Aprovar el Pla de seguretat i salut en el treball d’uns treballs
Concedir una autorització d’ocupació de via pública
Concedir una autorització d’ocupació de via pública
Concedir una autorització d’ocupació de via pública
Concedir una autorització d’ocupació de via pública
Concedir una autorització d’ocupació de via pública
Concedir una autorització d’ocupació de via pública
Concedir una autorització d’ocupació de via pública
Concedir una autorització d’ocupació de via pública
Concedir una autorització d’ocupació de via pública
Aprovar el canvi de nom de parada de mercat setmanal
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28
29
29
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Concedir drets funeraris sobre nínxol
Aprovar devolució preus públics a les famílies infants escolaritzats a l’Escola Bressol
Concedir una bestreta de nòmina a un treballador
Aprovar la concessió d’una bonificació del Centre Municipal d’Expressió
Aprovar la concessió d’una bonificació de l’Escola Bressol Municipal
Designar un lletrat per a la representació i defensa dels interessos municipals
Aprovar actuacions municipals en la consulta popular no referendària
Prendre coneixement d’un informe de l’interventor accidental
Estimar un recurs contra una resolució d’Alcaldia
Concedir una llicència municipal per a la tinença i conducció d’un gos potencialment perillós
Aprovar les bases d’un concurs
Aprovar la despesa de contractació de personal extern
Designar un lletrat i una procuradora per a la defensa i representació de l’Ajuntament
Aprovar la despesa per contractar un servei
Requerir a una empresa la legalització de la seva activitat
Estimar la sol·licitud de reserva d’estacionament per a persones amb disminució
Incoar un expedient de situació anòmala d’habitatge buit i desocupat
Inscriure un establiment en el Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries
Inscriure un establiment en el Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries
Aprovar la relació d’obligacions reconegudes
Aprovar la despesa per contractar els treballs de reparació d’un vehicle
Aprovar la relació de baixa de crèdits incobrables
Inscriure un establiment en el Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries
Inscriure un establiment en el Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries
Inscriure un establiment en el Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries
Inscriure un establiment en el Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries
Inscriure un establiment en el Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries
Inscriure un establiment en el Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries
Inscriure un establiment en el Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries
Inscriure un establiment en el Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries
Inscriure un establiment en el Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries
Aprovar la despesa per contractar un subministrament

RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL MES DE
SETEMBRE DE 2014
Dia
25
25
30

Extracte
Resolució per acord d'incoació
Proposta de sanció
Revocació actes administratiu, estimar al·legació

RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA EN EL MES D’OCTUBRE DE 2014
Dia
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Extracte
Aprovar pressupost per unes obres
Aprovar despesa per contractació d’una assegurança
Concedir autorització de tinença i conducció de gos potencialment perillós
Estimar recurs bonificació taxa nínxols
Inscriure una activitat en el Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries
Inscriure una activitat en el Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries
Inscriure una activitat en el Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries
Inscriure una activitat en el Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries
Inscriure una activitat en el Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries
Inscriure una activitat en el Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries
Inscriure una activitat en el Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries
Inscriure una activitat en el Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries
Inscriure una activitat en el Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries
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1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10

Inscriure una activitat en el Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries
Inscriure una activitat en el Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries
Inscriure una activitat en el Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries
Aprovar concessió d’ajuts socials 1er cicle d’educació infantil
Acordar l’adjudicació d’un vehicle a favor de l’Ajuntament
Atorgar llicència per a l’ocupació i ús temporal d’un hort
Concedir autorització de tinença i conducció de gos potencialment perillós
Concedir autorització de tinença i conducció de gos potencialment perillós
Aprovar despesa de contractació d’un servei
Aprovar la despesa per contractar un curs
Aprovar la despesa per contractar la representació d’un espectacle
Aprovar projectes dels agents d’ocupació i desenvolupament local
Aprovar la contractació temporal d’un tècnic superior en educació infantil
Retornar un dipòsit urbanístic
Retornar un dipòsit urbanístic
Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Aprovar la despesa per contractar una construcció
Aprovar la concessió dels ajuts pel material i llibres PTT i PQPI
Aprovar la despesa per contractar un lloc web
Prendre coneixement notificació Agència Tributària
Autoritza instal·lació i funcionament d’atraccions de la fira de la festa major
Aprovar la concessió d’ajuts per les activitats i material d’educació permanent
Retornar un dipòsit urbanístic
Aprovar despesa per contractar subministrament de material
Aprovar la despesa per una contractació
Atorgar llicència de parcel·lació d’una finca
Aprovar relació de taxes d’ocupació de via pública
Aprovar relació de taxes per tancament de carrer
Aprovar una transferència de crèdit
Aprovar actuació de la policia Local de captura i dipòsit d’un vehicle
Incoar expedient responsabilitat patrimonial
Denegar concessió d’ajuts extraordinaris
Autoritzar conducció d’un taxi
Aprovar una despesa per contractar uns tallers
Delegar la competència per a la celebració d’un matrimoni civil
Contractar una font d’aigua
Sotsarrendar uns habitatges de lloguer segur
Atorgar uns ajuts social per a l’adquisició de material escolar, llibres, material curricular i
continguts digitals
Contractar una font d’aigua
Autoritzar conducció en moments puntuals d’un taxi a persona diferent al titular de la llicència
Atorgar un permís d’abocament a clavegueram públic
Autoritzar un canvi de titularitat de dret funerari sobre un nínxol
Requerir documentació de cèdula d’habitabilitat
Aprovar contractació temporal d’una tècnica en educació infantil
Incoar expedient de responsabilitat patrimonial
Notificar tràmit d’audiència de reclamació de responsabilitat patrimonial
Acceptar renúncia de llicència d’ocupació d’un hort
Declarar adjudicat un contracte d’obres
Aprovar la liquidació del cànon servei municipal d’aigua
Aprovar despesa per contractar treballs de neteja
Reclamar danys a mobiliari urbà
Aprovar despesa per contractar un subministrament
Aprovar despesa per contractar un subministrament
Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb disminució
Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb disminució
Concedir una bestreta de nòmina d’un treballador
Aprovar despesa per contractar compra de material
Aprovar una factura
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10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

Aprovar una factura
Aprovar la despesa per contractar la representació d’una obra de teatre
Desestimar sol·licitud de modificació de zona d’estacionament
Aprovar els contractes de publicitat de ràdio
Aprovar la relació d’obligacions reconegudes
Aprovar la despesa per contractar diverses actuacions
Atorgar exempció ICIO per arranjament de façanes
Retornar un dipòsit urbanístic
Desestimar una reclamació de responsabilitat patrimonial
Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Atorgar llicència d’ocupació temporal d’espai públic
Concedir una llicència de tinença i conducció d’animals potencialment perillosos
Contractar un servei d’allotjament eventual
Facilitar còpia d’informe de valoració d’expropiació d’una finca
Encomanar la direcció facultativa i coordinació de seguretat d’unes obres
Aprovar la concessió dels ajuts de l’Escola de Música i Teatre
Aprovar les quotes del servei de teleassistència per a la gent gran
Aprovar les quotes de servei d’assistència domiciliària
Autoritzar ús social d’una escola a una associació
Inscriure un establement al Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries
Inscriure un establement al Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries
Inscriure un establement al Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries
Inscriure un establement al Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries
Inscriure un establement al Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries
Inscriure un establement al Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries
Inscriure un establement al Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries
Inscriure un establement al Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries
Inscriure un establement al Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries
Inscriure un establement al Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries
Aprovar modificació d’un polígon
Aprovar la despesa per contractar l’arranjament d’un camí
Delegar la competència per a la celebració d’un matrimoni civil
Autoritzar el canvi de titularitat del dret funerari d’un nínxol
Autoritzar el canvi de titularitat del dret funerari d’un nínxol
Autoritzar el canvi de titularitat del dret funerari d’un nínxol
Autoritzar el canvi de titularitat del dret funerari d’un nínxol
Aprovar la finalització d’un expedint d’ordre executiva
Aprovar la contractació temporal d’una tècnica en educació infantil
Aprovar la concessió d’una bonificació d’IBI
Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola Bressol
Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola de Música
Aprovar les quotes dels alumnes matriculats a l’Escola de Teatre
Atorgar tràmit d’audiència d’un expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial
Atorgar tràmit d’audiència d’un expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial
Sol·licitar una subvenció a la Diputació de Barcelona
Aprovar la concessió de la bonificació de l’IBI
Aprovar la concessió d’ajuts socials per a famílies amb infants escolaritzats
Concedir una bestreta de nòmina a un treballador
Aprovar la certificació d’una obra de millora del servei d’abastament d’aigua potable
Aprovar la certificació d’una obra de millora del servei d’abastament d’aigua potable
Aprovar la certificació d’una obra de millora del servei d’abastament d’aigua potable
Concedir la compactació de la lactància d’una treballadora
Considerar complerts els requisits per a la justificació d’una subvenció
Concedir una llicència municipal d’obres
Inscriure un establiment en el Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries
Inscriure un establiment en el Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries
Inscriure un establiment en el Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries
Inscriure un establiment en el Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries
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15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22

Inscriure un establiment en el Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries
Inscriure un establiment en el Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries
Sol·licitar una subvenció a la Diputació de Barcelona
Sol·licitar una subvenció a la Diputació de Barcelona
Aprovar la gestió econòmica d’unes activitats
Aprovar la relació de pagaments d’uns ajuts socials
Donar de baixa unes matrícules de l’Escola d’Adults
Concedir una bestreta de nòmina d’una treballadora
Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Prorrogar un contracte de cessió temporal d’ús precari d’un habitatge
Aprovar la contractació d’un tècnic mig
Acceptar la renúncia de la llicència d’ocupació de l’hort
Aprovar la despesa per contractar uns treballs
Considerar acomplert els requisits de justificació d’una subvenció
Donar de baixa una llicència de parada de mercat
Aprovar gestió econòmica de la venda de carnets d’alberguista
Aprovar certificació d’una obra de millora dels servei d’abastament d’aigua potable
Aprovar certificació d’una obra de millora dels servei d’abastament d’aigua potable
Facilitar còpia d’una llicència d’obres
Denegar autorització per abocar aigües residuals
Aprovar gestió econòmica gimnàstica gent gran
Aprovar gestió econòmica llogues sales
Aprovar gestió econòmica programació Ateneu
Acceptar la renúncia de sol·licitud d’obres
Abonar diferència per declaració de malaltia professional
Derogar els criteris de gestió de les borses d’interinatge
Aprovar unes factures
Retornar un dipòsit urbanístic
Retornar un dipòsit urbanístic
Aprovar gestió econòmica d’una sortida cultural
Aprovar la transferència de parada de mercat setmanal
Concedir autorització de col·locació de taules i cadires
Concedir autorització de col·locació de taules i cadires
Concedir autorització de col·locació de taules i cadires
Concedir autorització de col·locació de taules i cadires
Concedir autorització de col·locació de taules i cadires
Estimar un recurs de reposició contra resolució d’atorgament d’ajuts socials per material i llibres
Concedir drets funeraris sobre nínxol
Autoritzar canvi de vehicle adscrit a una llicència municipal de taxi
Prendre coneixement període mig de pagament
Incoar expedient de baixa de padró municipal d’habitants
Concedir període d’audiència per declarar la caducitat d’una llicència de construcció
Concedir període d’audiència per declarar la caducitat d’una llicència de construcció
Aprovar relació d’obligacions reconegudes
Retornar un dipòsit urbanístic
Retornar un dipòsit urbanístic
Estimar un recurs de reposició contra resolució d’ajuts socials
Autoritzar sol·licitud de l’ús social d’una Escola
Aprovar la certificació d’unes obres
Corregir un error d’expedient de llicència urbanística
Aprovar la despesa per contractar d’uns treballs de revisió i manteniment
Corregir errades d’una resolució
Desestimar una sol·licitud de pròrroga termini d’audiència
Aprovar gratificacions del personal funcionari i laboral
Concedir una llicència municipal d’obres
Aprovar despesa per contractar uns treballs
Aprovar el pagament de productivitat al personal funcionari i laboral
Aprovar la concessió d’una bonificació de la taxa d’escombraries
Aprovar la concessió d’una bonificació per aportacions a deixalleria
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22
22
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
27
27
27
27
27
27
27
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
31

Atorgar llicència per a l’ocupació i ús temporal d’un hort
Desestimar un recurs de reposició
Aprovar la despesa d’una aplicació de rutes autoguiades
Aprovar la despesa per la contractació de la redacció d’un projecte executiu
Aprovar la gestió econòmica de publicitat de la Festa Major
Aprovar el retorn de descompte per mesures disciplinàries a uns treballadors
Aprovar nòmina del personal funcionari, laboral i càrrecs polítics
Desestimar recurs contra llicència d’ocupació amb taules i cadires
Atorgar ajuts socials per les activitats i material d’educació permanent
Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Aprovar gestió econòmica d’un taller per a gent gran
Incoar expedient per donar de baixa al padró d’habitants per no residència
Aprovar despesa per contractar una impressió
Aprovar un projecte de nou col·lector d’aigües pluvials
Aprovar contractació d’uns administratius
Aprovar liquidació del cànon de la facturació del servei d’aigües i taxa de clavegueram
Sol·licitar material en préstec a la Diputació de Barcelona
Aprovar la despesa per contractar uns treballs
Corregir una errada d’un plec de clàusules administratives d’unes obres
Aprovar gestió econòmica de la Festa Major
Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Considerar complit un requeriment de documentació
Atorgar una llicència per a l’ocupació i ús temporal d’un hort
Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb disminució
Concedir llicència per col·locació de cartells i embolcallat
Aprovar la concessió d’una bonificació del Centre Municipal d’Expressió
Aprovar la gestió econòmica de la taxa per ocupació de via pública per la Festa Major
Prendre coneixement d’un informe de fiscalització d’obres
Prendre coneixement d’un informe de fiscalització d’obres
Aprovar la despesa per contractar un servei de docència
Aprovar despesa per contractar treballs de manteniment
Aprovar despesa per contractar servei de manteniment d’un programa
Concedir una bestreta de nòmina d’una treballadora
Aprovar canvi de nom d’una parada de mercat setmanal
Retornar un dipòsit urbanístic
Retornar un dipòsit urbanístic
Estimar reclamació de responsabilitat patrimonial
Estimar reclamació responsabilitat patrimonial
Atorgar tràmit d’audiència per reclamació de responsabilitat patrimonial
Declarar un vehicle com a residu sòlid urbà
Aprovar la concessió de bonificació de l’Escola d’Adults Municipal
Concedir llicència de divisió horitzontal d’una finca
Aprovar despesa per contractar uns treballs
Estimar recurs d’expedient de bonificació de taxa d’escombraries
Estimar recurs d’expedient de bonificació d’IBI
Aprovar despesa contractació d’uns tallers
Aprovar una factura de lloguer de material
Autoritzar canvi de vehicle de taxi
Facilitar còpia d’un plànol
Aprovar la despesa per contractar la representació d’un espectacle
Aprovar la despesa per contractar uns treballs de manteniment
Aprovar un pagament Agència Tributària i redacció de recurs de reposició
Aprovar una relació d’obligacions reconegudes
Acceptar la renúncia d’unes obres
Aprovar actuació de la Policia Local de recerca, captura, dipòsit i precinte d’un vehicle
Requerir esmena documentació d’un projecte bàsic i executiu
Aprovar la despesa d’un subministrament
Declarar desistit i arxivat una sol·licitud per obtenir fotocòpia de cèdula d’habitabilitat
Acceptar la renúncia de llicència d’ocupació d’un hort
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31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

Facilitar l’accés a un expedient
Aprovar la despesa de contractació d’una actuació
Aprovar la despesa per contractar uns treballs d’arranjament d’un camí
Aprovar la despesa per contractar una assegurança multirisc
Aprovar la certificació d’unes obres
Aprovar la despesa per contractar un servei d’atenció
Aprovar la despesa per contractar un subministrament
Aprovar la transferència de crèdit
Aprovar la despesa per contractar un servei de subministrament
Aprovar la despesa per contractar el lloguer d’uns equips
Aprovar la relació de pagaments d’ajuts socials
Atorgar llicència d’ocupació temporal d’espai públic
Estimar favorable un recurs de reposició contra resolució d’atorgament d’ajuts socials
Aprovar certificat d’unes obres d’adequació i millora de carrers

RESOLUCIONS DICTADES PEL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTADANA EN EL MES D’OCTUBRE
DE 2014
Dia
7
13
13
13
13
13
21
21
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Extracte
Decret de nul·litat d’expedient
Estimar l’al·legació presentada pel Sr. OAL
Estimar l’al·legació presentada per la Sra. YBG
Estimar l’al·legació presentada per la Sra. JFF
Estimar l’al·legació presentada per la Sra. CGG
Estimar l’al·legació presentada per la Sra. MJGV
Resolució per acord d'incoació
Proposta de sanció
Estimar l’al·legació presentada pel Sr. AVCB
Desestimar l’al·legació presentada pel Sr. SGM
Desestimar l’al·legació presentada pel Sr. DIR
Desestimar l’al·legació presentada per la Sra. SMS
Desestimar l’al·legació presentada per la Sra. LPN
Estimar l’al·legació presentada per la Sra. MRP
Estimar l’al·legació presentada pel Sr. VHSA
Estimar l’al·legació presentada pel Sr. JJTM
Desestimar l’al·legació presentada pel Sr. ZA

21. DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS DE PERSONAL FETES DURANT ELS
MESOS DE SETEMBRE I OCTUBRE DE 2014
Durant el mesos de setembre i octubre de 2014, i per cobrir necessitats urgents i inajornables,
l’Alcaldia va contractar el personal que es descriu a continuació:
-

1 tècnica superior per a l’Escola bressol (substitució d’una baixa per IT)
1 docent per al Centre de formació d’adults
1 tècnic mig per fer tasques de formador
1 vigilant de zona blava (substitució d’una baixa per IT)
1 auxiliar administrativa (substitució d’una baixa per IT)
1 tècnic superior per a l’Escola bressol (substitució d’una baixa per IT)
1 tècnica en Educació infantil (substitució d’una baixa per IT)
1 tècnica en Educació infantil (substitució d’una baixa per IT)
1 tècnic mig per fer tasques de formador
8 administratius per a tallers d’estudi assistit (Pla educatiu d’entorn)
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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 setembre i octubre de 2014:
Setembre 2014
Esther Capote Pino
Marta Renau Fradera
Jaume Bosacoma Cortada
Lluís Julià Funollet
Elisabeth Santos Hernández
Octubre
Víctor Franco Castellà
Laia R. Llobet González
Celsa Sánchez Peña
Jaume Bosacoma Cortada
Antoni Martínez Rovira
Alba Muntané Collet
Alba Miralpeix Camps
Anna Harder Relat
Remei Deulofeu Salvador
Rocío Molina Sánchez
Sylvia Georgieva Mladenova
Cristina Gómez Comino

22. PRECS I PREGUNTES.
PREGUNTES QUE FA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP
El Sr. Masferrer pregunta com estan els tràmits relatius a la sortida de l’Ajuntament de la
Federació de Municipis de Catalunya i a la reclamació del retorn de quotes ?
El Sr. alcalde diu que, segons té entès, en la propera reunió executiva de la Federació, en el
mes de desembre, es donarà compte de la baixa de Sant Celoni i de la meva. Després ens
hauran de donar la resposta relativa a la reclamació de les quotes d’anys anteriors.
El Sr. Masferrer pregunta quina serà la nova organització de les àrees i de les regidories
després de la marxa de la Sra. Miracle.
El Sr. alcalde respon que, de moment, no es farà cap canvi fins a la incorporació del nou
regidor, que es farà en el ple de gener.
***
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 01.38 hores del dia
28.11.2014 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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