ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
DEL DIA 8 DE JULIOL DE 2015

Identificació de la sessió:
Número: 07/2015
Data: 8 de juliol de 2015
Inici: 20.00 hores
Fi: 20.40 hores
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni
Caràcter de la sessió: extraordinari
Assistents:
Francesc Deulofeu Fontanillas
Laura Costa Olivé
Raül Garcia Ramírez
Maria Helena Lagarda Planas
Óscar Molés Avariento
Josep Maria Garcia Sala
Àlex Vivancos Saludes
Joan Castaño Augé
Montserrat Márquez López
Eduard Vallhonesta Alarcón
Míriam Teruel Navarro
Mariona Pascual Alfaras
Jaume Turon Auladell
Enric Saurí Saula
Purificación Martín Campos
Magalí Miracle Rigalós
Maria Carmen Montes Azcutia
Secretari:
Interventor:

CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
PSC-CP
PSC-CP
PSC-CP
PSC-CP
CUP-PC-PA
CUP-PC-PA
CUP-PC-PA
CUP-PC-PA
ERC-AM
ICV-EUIA-SCBP-E

Ramon Oriol Grau
Joan Muntal Tarragó

Ordre del dia:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió del Ple de 13.06.2015, de
constitució de la nova Corporació municipal.
Presa de coneixement de la constitució dels grups polítics municipals.
Presa de coneixement de les resolucions dictades per l'Alcaldia en matèria de
nomenament dels membres de la Junta de Govern Local, nomenament dels tinents
d’alcalde i delegacions conferides a diversos regidors i regidores.
Fixació, si escau, del dia, l’hora i la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple.
Aprovació, si escau, de diverses delegacions del Ple en favor de la Junta de Govern
Local.
Aprovació, si escau, de la creació i composició de la Comissió Informativa Permanent.
Aprovació, si escau, de la creació i composició de la Comissió Especial de Comptes.
Nomenament, si escau, dels representants de la Corporació en diversos òrgans
col·legiats.
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9.

Aprovació, si escau, de la designació de les persones que han d’ocupar els càrrecs
polítics i tècnics que conformen l’estructura i organització dels Plans de Protecció Civil.
10. Aprovació, si escau, de les assignacions econòmiques als grups polítics municipals.
11. Aprovació, si escau, del règim de dedicació de l’alcalde i dels regidors de la Corporació
i fixació de les seves retribucions, així com de les quantitats a percebre en concepte
d’indemnitzacions i assistències.
Desenvolupament de la sessió:
Abans de tractar els punts continguts a l’ordre del dia, el Sr. alcalde ofereix la paraula al
públic assistent per si algú vol comentar alguna qüestió, relacionada o no amb algun tema
inclòs a l’ordre del dia de la sessió.
Atès que ningú pren la paraula, es comença a tractar els punts continguts a l’ordre del dia.

1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE
13.06.2015, DE CONSTITUCIÓ DE LA NOVA CORPORACIÓ MUNICIPAL.
El Sr. alcalde pregunta als membres de la Corporació si han de formular alguna observació a
l’acta de la sessió plenària de 13.06.2015, de constitució de la nova Corporació municipal,
l’esborrany de la qual s'ha distribuït per correu electrònic a tots els regidors. En no formular-se
cap objecció, per unanimitat dels 17 regidors presents, s'acorda l’aprovació de la referida acta.

2. PRESA DE CONEIXEMENT DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS.
El passat dia 24 de maig de 2015 van tenir lloc les Eleccions Locals per a la renovació de la
totalitat dels membres de les Corporacions locals, convocades per Reial Decret 233/2015,
de 30 de març, del Ministeri de la Presidència (publicat al Butlletí oficial de l’Estat de 31 de
març de 2015).
El dissabte 13 de juny de 2015 va tenir lloc el Ple de constitució de la nova Corporació
municipal sorgida arran dels resultats de les Eleccions Locals.
D’acord amb la legislació vigent i amb el Reglament orgànic municipal, es fa necessari la
creació i determinació de la composició del nous grups polítics municipals.
Conforme allò disposat a l’article 50 del Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, als articles 23.1 i 24 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i 25 i 26 del Reglament
d’organització municipal, els regidors i les regidores de les diferents candidatures s’han
constituït en grups polítics.
De la constitució dels grups polítics, dels seus integrants i dels seus portaveus se n’ha de
donar compte al Ple municipal en la primera sessió que celebri.
En conseqüència, el Ple municipal PREN CONEIXEMENT de la constitució dels grups
polítics que conformen l’Ajuntament de Sant Celoni, dels seus integrants i dels seus
portaveus, tal i com es relacionen a continuació:
Grup municipal de Convergència i Unió
Francesc Deulofeu Fontanillas
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Laura Costa Olivé
Raül Garcia Ramírez
Maria Helena Lagarda Planas
Óscar Molés Avariento
Josep Maria Garcia Sala
Àlex Vivancos Saludes

(portaveu)
(portaveu suplent)

Grup municipal Socialista
Joan Castaño Augé
Montserrat Márquez López
Eduard Vallhonesta Alarcón
Míriam Teruel Navarro

(portaveu)
(portaveu suplent)

Grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular – Procés Constituent
Mariona Pascual Alfaras
(portaveu)
Jaume Turon Auladell
(portaveu suplent)
Enric Saurí Saula
Purificación Martín Campos
Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal
Magalí Miracle Rigalós
(portaveu)
Grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Sant Celoni
i La Batllòria Pot - Entesa
Maria Carmen Montes Azcutia
(portaveu)

3. PRESA DE CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDIA EN
MATÈRIA DE NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL,
NOMENAMENT DELS TINENTS D’ALCALDE I DELEGACIONS CONFERIDES A
DIVERSOS REGIDORS I REGIDORES.
Pren la paraula el Sr. alcalde i destaca que, en aquest mandat que comença, les sessions
de la Junta de Govern Local estaran obertes també a l’assistència d’un representant de
cada grup polític municipal. Així es va fer –diu- en la primera sessió d’aquest òrgan, que va
tenir lloc la setmana passada.
Després d’aquesta intervenció i atès que
El passat dia 24.05.2015 van tenir lloc les Eleccions Locals per a la renovació de la totalitat
dels membres de les Corporacions locals, convocades per Reial Decret 233/2015, de 30 de
març, del Ministeri de la Presidència (publicat al Butlletí oficial de l’Estat de 31.03.2015).
El dissabte 13.06.2015 va tenir lloc el Ple de constitució de la nova Corporació municipal
sorgida arran dels resultats de les Eleccions Locals.
D’acord amb la legislació vigent i amb el Reglament orgànic municipal, es fa necessari
donar compte al Ple municipal de les resolucions dictades per l’Alcaldia en matèria de
nomenament dels membres de la Junta de Govern Local, nomenament dels tinents
d’alcalde i delegació d’atribucions a diversos regidors.
En conseqüència, el Ple municipal PREN CONEIXEMENT de les següents resolucions
dictades per l’Alcaldia:
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a) Resolució de 15.06.2015 de designació dels regidors i regidores que formen part de
la Junta de Govern Local i establiment de les seves competències.
b) Resolució de 15.06.2015 de nomenament dels tinents d’alcalde.
c) Resolució de 17.06.2015 de delegació d’atribucions genèriques i específiques en
regidors i regidores municipals.

4. FIXACIÓ, SI ESCAU, DEL DIA, L’HORA I LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS
ORDINÀRIES DEL PLE.
El Sr. alcalde explica que, després de parlar-ne amb la resta de grups municipals, la
proposta que finalment es porta a aprovació és la de fixar les sessions ordinàries del Ple
municipal per a l’últim dijous de cada dos mesos, a les 21 h, com es venia fent fins ara.
Intervé la Sra. Pascual i diu que des del grup municipal de la CUP voldrien fer una reflexió al
respecte. Nosaltres creiem –diu- que el descrèdit de la política i l’allunyament de la
ciutadania respecte de la política són un fet. Des la CUP tenim la ferma creença que la
qualitat democràtica és possible només si la ciutadania està informada i té opció de seguir
les decisions i els debats polítics. Això a Sant Celoni i la Batllòria passa per, entre altres
coses, facilitar la participació dels ciutadans en el Ple municipal. No és ni de lluny l’única
acció que caldria, però sí seria una primera acció a fer en aquesta legislatura que avui
s’inicia. És per això que, fa un parell de setmanes, vam proposar a les diferents formacions
polítiques representades en aquest Ajuntament que els Plens ordinaris passessin a
celebrar-se els dissabtes al matí. Sabem que el descrèdit i la manca d’interès de bona part
de la població per la política no es solucionaran traslladant les sessions plenàries a un dia
de la setmana on la majoria de la gent no treballa, però pensàvem que seria un primer pas i
un senyal a la ciutadania de que els representants que han escollit estem treballant per
millorar la qualitat democràtica de Sant Celoni i la Batllòria.
Ja anunciem ara –continua la Sra. Pascual- que properament presentarem també una
proposta de reformulació del Consell de Poble de la Batllòria, un altre òrgan de
representació que a hores d’ara és només consultiu i, al nostre entendre, també presenta
mancances. Tot just iniciem la legislatura, segur que tindrem ocasió per, entre tots, tractar
aquestes qüestions. En tot cas des de la CUP treballarem des de la perspectiva de la
radicalitat democràtica i no deixarem passar les ocasions que se’ns presentin. Tot i així,
votarem a favor de la proposta de continuar fent els Plens els dijous a les 9 del vespre.
Pren la paraula la Sra. Montes i diu que ella també ha reflexionat sobre el tema i està
d’acord amb la representant de la CUP de que, a l’Ajuntament de Sant Celoni, la participació
de la ciutadania en els Plens municipals és molt minsa. Jo proposaria –diu- de fer algun
tipus d’enquesta o recull d’opinions per saber per què la gent no s’apropa a les sessions del
Ple i als actes institucionals. No trobo adequat canviar els Plens a dissabte sense disposar
d’aquesta informació. Abans de modificar res caldria consultar la gent de Sant Celoni i la
Batllòria al respecte. Ho deixo com a possibilitat...
El Sr. alcalde diu que recull aquesta proposta i valorarà de quina manera es podria fer
possible. Cal recordar –diu- que el Ple municipal és obert a tothom i que a l’inici de les
sessions es dóna la paraula al públic assistent per si algú vol comentar alguna qüestió. El
funcionament dels Plens es podria canviar si es modifiqués el Reglament orgànic municipal,
per tal de donar més opcions d’intervenció al públic. Respecte del dia i l’hora de les
sessions, totes les propostes tenen pros i contres. Els grups n’hem estat parlant i, al final,
s’ha considerat que l’opció amb més consens era mantenir les sessions als dijous al vespre.
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El Sr. Castaño diu que s’han de tenir en compte les dues vessants. D’una banda, -diu- cal
veure el dia i l’hora més idonis per mirar de potenciar la participació de la ciutadania en els
Plens. Però, d’altra banda, cal respectar la conciliació de la vida familiar i laboral dels
regidors i les regidores, així com de les persones que vulguin assistir al Ple. En aquest
sentit, alguna vegada s’havia contemplat la possibilitat d’avançar l’hora dels Plens, però a
algun membre del Consistori li era complicat per motius laborals. D’entrada, ens sembla bé
mantenir les sessions ordinàries a les 21 h dels dijous, entenent que també s’intentaria fer
en aquest dia i hora les sessions extraordinàries, per no afectar laboralment algun dels
regidors i regidores.
El Sr. alcalde respon que els Plens extraordinaris sovint venen imposats per les
circumstàncies, de tota manera es mirarà de buscar el dia i l’hora que s’adaptin millor a les
necessitats de tots plegats –diu-.
Intervé la Sra. Miracle i diu que, en aquesta mateixa línia, està d’acord amb les
representants de la CUP i d’ICV de mirar com es pot afavorir la participació dels ciutadans
en els Plens, però sense perdre mai de vista el dret dels regidors i regidores de conciliar
treball i família.
Després d’aquestes intervencions i atès que
El passat dia 24 de maig de 2015 van tenir lloc les Eleccions Locals per a la renovació de la
totalitat dels membres de les Corporacions locals, convocades per Reial Decret 233/2015,
de 30 de març, del Ministeri de la Presidència (publicat al Butlletí Oficial de l’Estat de 31 de
març de 2015).
El dissabte 13 de juny de 2015 va tenir lloc el Ple de constitució de la nova Corporació
municipal sorgida arran dels resultats de les Eleccions Locals.
D’acord amb la legislació vigent i amb el Reglament orgànic municipal, es fa necessari
procedir a l'establiment de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple.
De conformitat amb el que disposen l’article 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local i l’article 98 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, el
Ple pot celebrar sessions ordinàries i extraordinàries, havent de celebrar les sessions
ordinàries amb una periodicitat mínima de dos mesos.
Atès el que disposa l'article 38 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, en concordança
amb l'article 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i
amb allò que disposa el Reglament orgànic municipal, a proposta de l’Alcaldia, per
unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Establir que les sessions ordinàries del Ple municipal tindran lloc el darrer dijous no festiu
de cada dos mesos, a les 21.00 hores, a la sala de sessions de l'Ajuntament o lloc habilitat a
l'efecte.
2. Determinar que la primera sessió ordinària del Ple de la Corporació tingui lloc el dia 30 de
juliol de 2015.
3. Facultar l’alcalde per suspendre la celebració dels Plens ordinaris com a conseqüència
dels períodes vacacionals, quan això no menyscabi la gestió dels assumptes municipals,
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així com per posposar o avançar la celebració de les sessions ordinàries del Ple, dins del
mateix mes de la celebració, quan el dia fixat sigui festiu.

5. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DIVERSES DELEGACIONS DEL PLE EN FAVOR DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL.
El Sr. alcalde explica que, de cara als propers quatre anys de mandat, s’ha mantingut el
criteri que ja es va establir a la darrera legislatura, l’any 2011, de delegació de determinades
competències del Ple en la Junta de Govern Local, tot amb l’objectiu d’agilitzar el màxim
possible alguns tràmits administratius.
Després d’aquesta intervenció i atès que
Per a una major agilitat i eficàcia en la gestió diària dels assumptes que gestiona
l’Ajuntament, en especial els referits a alguns serveis i obres públiques, és convenient
delegar en la Junta de Govern Local algunes de les competències del Ple que estan
establertes com a delegables.
Els articles 22 i 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, estableixen aquelles atribucions del Ple que poden ser delegades a l’Alcaldia i a la
Junta de Govern Local.
Ja pertany a la competència de la Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcaldia,
l’aprovació i contractació de determinats projectes i obres ordinàries fins a l’import del 10%
dels recursos ordinaris del pressupost de la Corporació.
Així mateix, l’article 47 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, preveu la possibilitat que el Ple pugui
delegar en la Junta de Govern Local l’establiment o modificació dels preus públics. La
majoria de preus públics es fixen per al finançament de serveis de limitada quantia
econòmica i que, a més, no solen ser previsibles en el temps amb una antelació anual, tals
com tallers, viatges, sortides culturals, etc.
Així mateix, la gestió dels recursos humans requereix agilitat en l’adopció de les resolucions,
referides a les sol·licituds de compatibilitat de les activitats del personal, que d’altra banda
estan regulades normativament, en especial en la Llei 53/1984.
En conseqüència, a proposta de l’Alcaldia, per unanimitat dels 17 regidors presents, el
Ple municipal ACORDA:
1. Delegar a la Junta de Govern Local les atribucions següents:
a) L’establiment o modificació dels preus públics, amb excepció dels següents:
•
•
•
•

Preus públics pels serveis bàsics del Complex esportiu municipal “Sot de les
Granotes” (piscina coberta i sales esportives)
Preus públics pels serveis de l’Escola bressol municipal “El Blauet”
Preus públics per la inserció de publicitat a l’emissora municipal de radio
Preus públics pels tractaments de logopèdia i psicoteràpia del Servei d’Assistència
Multiprofessional

Tot sens perjudici de la facultat d’avocació de l’establiment o modificació dels nous preus
públics dels quals es prevegi una recaptació superior a 30.000 € anuals.
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b) L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan, essent competent per a la seva
contractació o concessió, no estiguin previstos en el pressupost de la Corporació, i fins a un
import de 150.000 €, IVA exclòs.
c) L’autorització de la compatibilitat d’activitats públiques i privades del personal.
2. Publicar la part dispositiva d’aquest acord al Butlletí oficial de la província, als efectes
reglamentaris.
3. Facultar el Sr. alcalde tant àmpliament com en Dret sigui procedent per a l’adopció dels
acords i actuacions necessàries per a la efectivitat i execució d'aquest acord.

6. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ
INFORMATIVA PERMANENT.
El Sr. alcalde explica que en el darrer mandat hi havia constituïdes dues comissions
informatives, però una d’elles no es convocava des de feia gairebé dos anys perquè tots els
temes s’encaixaven en l’altra. Després de parlar-ho amb els grups municipals, -diu- s’ha
considerat innecessari crear dues comissions atesa la despesa econòmica que genera el
pagament de les assistències als regidors i regidores. Tothom ha estat d’acord en constituir
una única comissió, en la que hi seran representants tots els grups municipals, amb el
sistema de vot ponderat. I aquesta és la proposta que es porta al Ple.
Després d’aquesta intervenció i atès que
El passat dia 24 de maig de 2015 van tenir lloc les Eleccions Locals per a la renovació de la
totalitat dels membres de les Corporacions locals, convocades per Reial Decret 233/2015,
de 30 de març, del Ministeri de la Presidència (publicat al Butlletí oficial de l’Estat de 31 de
març de 2015).
El dissabte 13 de juny de 2015 va tenir lloc el Ple de constitució de la nova Corporació
municipal sorgida arran dels resultats de les Eleccions Locals.
D'acord amb la legislació vigent i amb el Reglament orgànic municipal, cal procedir a la
creació i determinació de la composició de les Comissions informatives de caràcter
permanent d'aquest Ajuntament, amb l'objecte de dotar-lo d'òrgans complementaris de
caràcter assessor, per fer efectiu el dret que l'article 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local i els articles 48.2 i 60 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, atorguen a tots els grups municipals integrants de la Corporació.
De conformitat amb el que disposa la normativa autonòmica, en especial l’article 60 i
concordants 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, 50 a 54 i 121 a 129 i concordants del
Reglament orgànic municipal, i 134 i següents del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
correspon al Ple de la Corporació determinar el nombre i la denominació d'aquestes
Comissions informatives d'estudi i dictamen.
De conformitat amb els preceptes esmentats, aquestes Comissions han d’estar integrades
pels membres que designin els diferents grups polítics que formen part de la Corporació, en
proporció a la seva representativitat en aquest Ajuntament i amb el sistema de vot ponderat.

7

En conseqüència, a proposta de l’Alcaldia, per unanimitat dels 17 regidors presents, el
Ple municipal ACORDA:
1. Crear una comissió informativa de caràcter permanent amb el nom de Comissió
Informativa General que tindrà per objecte l'estudi i dictamen previ dels assumptes que
s’hagin de sotmetre a la decisió del Ple o de la Junta de Govern Local quan actuï per
delegació, llevat dels acords declarats urgents. Estarà integrada per regidores i regidors dels
diferents grups polítics municipals, i adoptarà els seus acords amb el sistema de vot
ponderat de manera proporcional a la seva representativitat, d’acord amb l’esquema
següent:
President:
Grup municipal CiU:
Grup municipal Socialista:
Grup municipal CUP:
Grup municipal ERC:
Grup municipal ICV:

L’alcalde amb 3 vots
2 regidors amb 2 vots cadascun
2 regidors amb 2 vots cadascun
2 regidors amb 2 vots cadascun
1 regidor amb 1 vot
1 regidor amb 1 vot

3. L’alcalde podrà delegar la presidència efectiva de la Comissió en qualsevol membre de la
Corporació, a proposta de la pròpia comissió.
4. Establir que la Comissió informativa tindrà reunions ordinàries de caràcter bimensual el
dijous anterior a cada Ple ordinari, podent tenir sessions extraordinàries quan el seu
president ho decideixi.
~~~~~~~~~~
El secretari informa que els grups polítics municipals han efectuat les designacions següents
per constituir la Comissió Informativa General:
Grups municipals
CiU
Socialista
CUP
ERC
ICV

Titulars
Francesc Deulofeu Fontanillas (president)
Laura Costa Olivé
Raül Garcia Ramírez
Joan Castaño Augé
Montserrat Márquez López
Mariona Pascual Alfaras
Jaume Turon Auladell
Magalí Miracle Rigalós
Maria Carmen Montes Azcutia

Suplents
Óscar Molés Avariento
Maria Helena Lagarda Planas
Eduard Vallhonesta Alarcón
Míriam Teruel Navarro
Enric Saurí Saula
Purificación Martín Campos
-

7. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ
ESPECIAL DE COMPTES.
El Sr. alcalde explica que la Comissió especial de Comptes està formada per un
representant de cada grup polític municipal, amb el sistema de vot ponderat. Els grups ja
han designat els seus representants. Malgrat que el president nat de la comissió és l’alcalde
–diu- el grup municipal de CiU ha designat com a representant el regidor d’Economia, Sr.
Josep M. Garcia, que ostentarà la presidència.
Després d’aquestes intervencions i
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El passat dia 24 de maig de 2015 van tenir lloc les Eleccions Locals per a la renovació de la
totalitat dels membres de les Corporacions locals, convocades per Reial Decret 233/2015,
de 30 de març, del Ministeri de la Presidència (publicat al Butlletí Oficial de l’Estat de 31 de
març de 2015).
El dissabte 13 de juny de 2015 va tenir lloc el Ple de constitució de la nova Corporació
municipal sorgida arran dels resultats de les Eleccions Locals.
D’acord amb els articles 48.1.c) i 58 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, es fa necessari
procedir a la creació i determinació de la composició de la Comissió Especial de Comptes.
Segons l’article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals i l’article 7 del
Reglament orgànic municipal, cal que l’Ajuntament, dins dels trenta dies següents a la
sessió constitutiva, estableixi la composició de la Comissió Especial de Comptes.
Per això, a proposta de l’Alcaldia, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple
municipal ACORDA:
1. Crear la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament de Sant Celoni que estarà
representada per un membre de cada grup polític municipal, aplicant-se el sistema de vot
ponderat segons el següent barem:
Grups municipals
CiU
Socialista
CUP-PC
ERC-AM
ICV-EUIA-SCBP-E

Vots
7
4
4
1
1

2. Sol·licitar als grups polítics que comuniquin a la Secretaria municipal el nom del regidor o
regidora que els representarà a la Comissió Especial de Comptes.
3. Designar l’alcalde com a president nat de la Comissió Especial de Comptes, tot i que
podrà delegar la presidència efectiva en un altre membre, a proposta de la pròpia comissió.
~~~~~~~~~~
El secretari informa que els grups polítics municipals han efectuat les designacions següents
per constituir la Comissió Especial Comptes:
Grups municipals
CiU
Socialista
CUP
ERC
ICV

Titulars
Josep Maria Garcia Sala (president)
Eduard Vallhonesta Alarcón
Mariona Pascual Alfaras
Magalí Miracle Rigalós
Maria Carmen Montes Azcutia

Suplents
Míriam Teruel Navarro
Enric Saurí Saula
-

8. NOMENAMENT, SI ESCAU, DELS REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN
DIVERSOS ÒRGANS COL·LEGIATS.
El Sr. alcalde diu que els grups municipals han designat les persones que els representaran
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en el Consell de Poble de la Batllòria, el Consell Escolar Municipal i les diverses Comissions
de seguiment que hi ha constituïdes. Val a dir que s’ha produït alguna modificació respecte
de la proposta inicial. Si el Sr. secretari ho vol comentar...
El Sr. secretari explica que inicialment s’havia proposat de manera genèrica al regidor
d’Educació, Sr. Raül Garcia, com a representant municipal en els Consells Escolars dels
centres educatius del municipi. Però finalment s’ha decidit que la representant a l’escola
Montnegre sigui la regidora de la Batllòria, Sra. Helena Lagarda.
Així mateix, -indica el Sr. alcalde- en la Comissió de seguiment del complex esportiu Sot de
les granotes, s’ha designat com a representant de CiU el regidor d’Esports Sr. Óscar Molés,
enlloc del regidor Sr. Raül Garcia que constava per error.
Intervé el Sr. Castaño i diu que el grup municipal del PSC també ha designat els seus
representants, titulars i suplents, en aquests òrgans col·legiats, tot i que podria ser que
d’aquí a un temps es fes algun canvi per poder encaixar els horaris de les reunions amb les
obligacions laborals. D’altra banda –diu-, voldríem saber si, apart dels regidores i les
regidores designats, les comissions estaran obertes i es permetrà que hi puguin assistir
altres persones que no siguin càrrecs electes.
El Sr. secretari respon que aquells òrgans que tinguin caràcter decisori han d’estar formats
per càrrecs electes. Si tinguessin caràcter deliberatiu o informatiu, ja seria una altra qüestió.
Així mateix, si algun grup vol fer algun canvi en les designacions dels seus representants
serà suficient que el portaveu del partit presenti un escrit informant del canvi.
Després d’aquestes intervencions i atès que
El passat dia 24 de maig de 2015 van tenir lloc les darreres Eleccions Municipals i un cop
constituïda la Corporació municipal, es fa necessari designar els representants de
l’Ajuntament de Sant Celoni en diferents òrgans col·legiats.
D’una banda, cal nomenar els representants de la corporació a les Juntes de Compensació,
a les Associacions Administratives de Cooperació, a les Entitats Urbanístiques
Col·laboradores, a la Ponència d’Avaluació Ambiental, al Consell Escolar Municipal, als
Consells Escolars dels centres educatius del municipi, a diverses Comissions de seguiment i
al Consell de Poble de la Batllòria.
Així mateix, cal designar el regidor o la regidora que, a més a més de l’alcalde, formarà part
del Consell de la Comunitat de Municipis de la Conca de la Tordera, creada amb
l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera per a la gestió del servei de grua per a la
retirada de vehicles mal estacionats.
Es fa necessari també nomenar els representants de la Corporació als òrgans de govern
dels ens següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Associació per a la Defensa Forestal Forestec
Federació d’Associacions de Defensa Forestal del Vallès Oriental
Consorci Localret
Consorci per a la Normalització Lingüística del Vallès Oriental
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental
Consorci de Turisme del Vallès Oriental
Xarxa Local de Serveis Socials d’Atenció Domiciliària
Comitè de la Creu Roja a Sant Celoni i Baix Montseny
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•
•
•
•
•

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona
Consorci de Comunicació Local
Associació de Municipis pel Transport Urbà
Consell Coordinador del Parc Montnegre Corredor

Per això, a proposta de l’Alcaldia, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple
municipal ACORDA:
1. Nomenar les persones que s’indiquen a continuació com representants d’aquesta
Corporació en els òrgans col·legiats següents:
Juntes de Compensació
Can Coll (UASU-21)
Can Caseta 1 (UASU-34)
Nord-Cementiri (sector P-17)

Associacions Administratives de Cooperació
Torrent de Tayeda (sector P-10)

Entitats Urbanístiques Col·laboradores
Les Ferreries (sector P-21)
Can Caseta (sector P-5)

Ponència Municipal d’Avaluació Ambiental
1 regidor/a

Francesc Deulofeu Fontanillas

Francesc Deulofeu Fontanillas

Francesc Deulofeu Fontanillas

Óscar Molés Avariento

Consells Escolars dels centres educatius del municipi
Escola Josep Pallerola i Roca
Escola Soler de Vilardell
Col·legi Cor de Maria
Col·legi La Salle
Raül Garcia Ramírez
Escola L’Avet Roig
Institut Baix Montseny
Escola bressol municipal El Blauet
Centre municipal d’expressió
Escola mancomunada La Tordera
Escola Montnegre
M. Helena Lagarda Planas

Comunitat de municipis de la Conca de la Tordera
Membre del consell
Àlex Vivancos Saludes

Òrgans de govern d’altres entitats
Associació per a la Defensa Forestal Forestec
Federació d’Associacions de Defensa Forestal Vallès Oriental
Consorci Localret
Consorci per a la Normalització Lingüística del Vallès Oriental
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental
Consorci de Turisme del Vallès Oriental
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Àlex Vivancos Saludes
Àlex Vivancos Saludes
Francesc Deulofeu Fontanillas
Raül García Ramírez
Óscar Molés Avariento
Óscar Molés Avariento
Laura Costa Olivé

Xarxa Local de Serveis Socials d’Atenció Domiciliària
Comitè de la Creu Roja a Sant Celoni i Baix Montseny
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona
Consorci de Comunicació Local
Associació de Municipis pel Transport Urbà
Consell Coordinador del Parc Montnegre Corredor

Magalí Miracle Rigalós
Magalí Miracle Rigalós
Magalí Miracle Rigalós
Laura Costa Olivé
Laura Costa Olivé
Óscar Molés Avariento
Francesc Deulofeu Fontanillas

Consell Escolar Municipal

Titular / Suplent

Designat pel grup municipal de CiU
Designat pel grup municipal Socialista
Designat pel grup municipal CUP-PC
Designada pel grup municipal ERC-AM
Designada pel grup municipal ICV-EUIA-SCBP-E

Raül Garcia Ramírez / M. Helena Lagarda Planas
Joan Castaño Augé / Montserrat Márquez López
Enric Saurí Saula / Jaume Turón Auladell
Magalí Miracle Rigalós
M. Carmen Montes Azcutia

Consell de Poble de la Batllòria

Titular / Suplent

Presidenta (grup municipal CiU designada per M. Helena Lagarda Planas
l’Alcaldia)
Designat pel grup municipal Socialista
Eduard Vallhonesta Alarcón / Míriam Teruel
Navarro
Designat pel grup municipal de la CUP-PC
Purificación Martín Campos / Mariona Pascual
Alfaras
Designada pel grup municipal ERC-AM
Magalí Miracle Rigalós
Designada pel grup municipal ICV-EUIA-SCBP-E M. Carmen Montes Azcutia

Comissions de seguiment

Titular / Suplent

Centre municipal d’expressió:
Designat pel grup municipal de CiU
Designat pel grup municipal Socialista
Designat pel grup municipal CUP-PC
Designada pel grup municipal ERC-AM
Designada pel grup municipal ICV-EUIA-SCBP-E
Escola bressol municipal El Blauet:
Designat pel grup municipal de CiU
Designada pel grup municipal Socialista
Designada pel grup municipal CUP-PC

Raül Garcia Ramírez / M. Helena Lagarda Planas
Míriam Teruel Navarro / Montserrat Márquez López
Enric Saurí Saula / Jaume Turón Auladell
Magalí Miracle Rigalós
M. Carmen Montes Azcutia

Raül Garcia Ramírez / M. Helena Lagarda Planas
Montserrat Márquez López / Joan Castaño Augé
Mariona Pascual Alfaras / Purificación Martín
Campos
Designada pel grup municipal ERC-AM
Magalí Miracle Rigalós
Designada pel grup municipal ICV-EUIA-SCBP-E M. Carmen Montes Azcutia
Complex esportiu Sot de les granotes:
Designat pel grup municipal de CiU
Óscar Molés Avariento / M. Helena Lagarda
Planas
Designat pel grup municipal Socialista
Eduard Vallhonesta Alarcón / Míriam Teruel
Navarro
Designat pel grup municipal CUP-PC
Jaume Turón Auladell / Enric Saurí Saula
Designada pel grup municipal ERC-AM
Magalí Miracle Rigalós
Designada pel grup municipal ICV-EUIA-SCBP-E M. Carmen Montes Azcutia
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Pla Local de Joventut:
Designat pel grup municipal de CiU
Designada pel grup municipal Socialista

Raül Garcia Ramírez / M. Helena Lagarda Planas
Míriam Teruel Navarro / Eduard Vallhonesta
Alarcón
Designat pel grup municipal CUP-PC
Jaume Turón Auladell / Mariona Pascual Alfaras
Designada pel grup municipal ERC-AM
Magalí Miracle Rigalós
Designada pel grup municipal ICV-EUIA-SCBP-E M. Carmen Montes Azcutia

2. Notificar aquest acord als organismes respectius per al seu coneixement i als efectes
escaients.

9. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DESIGNACIÓ DE LES PERSONES QUE HAN
D’OCUPAR ELS CÀRRECS POLÍTICS I TÈCNICS QUE CONFORMEN L’ESTRUCTURA I
ORGANITZACIÓ DELS PLANS DE PROTECCIÓ CIVIL.
El Sr. alcalde explica que cal actualitzar els diversos Plans de protecció civil de Sant Celoni
amb el nom de les persones que assumeixen les diferents responsabilitats dins l’equip de
govern en aquesta nova etapa.
Després d’aquesta intervenció i atès que
El municipi de Sant Celoni actualment té aprovats els plans de protecció civil que s’indiquen
a continuació, per fer front a possibles situacions d’emergència:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pla Bàsic d’Emergència Municipal
Pla d’Actuació Municipal (PAM) per risc d’incendi forestal
Pla d’Actuació Municipal (PAM) per risc químic
Pla d’Actuació Municipal (PAM) per risc d’Inundacions
Pla d’Actuació Municipal (PAM) per risc sísmic
Pla d’Actuació Municipal (PAM) per risc radiològic
Pla Específic Municipal (PEM) de la festa de Reis
Pla Específic Municipal (PEM) de la festa de Carnestoltes
Pla Específic Municipal (PEM) de la Festa Major de setembre

Els plans indicats es van elaborar i aprovar en virtut dels articles 17 i 18 de la Llei 4/1997, de
20 de maig, de protecció civil de Catalunya, i es van redactar d’acord amb l’estructura
establerta a l’actualment derogat Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova
l’estructura del contingut per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil
municipals.
D’acord amb el TRANSCAT 2014 (Pla especial d’emergències per accidents en el transport
de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya), el municipi de Sant Celoni
estaria obligat a disposar d’un PAM associat al risc generat pel transport de mercaderies
perilloses per carretera.
El Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim per a
l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals i s'estableix el
procediment per a la seva tramitació conjunta, deroga l’anterior Decret 210/1999, i modifica
l’estructura de la planificació introduint el Document únic de protecció civil municipal
(DUPROCIM). L’objecte del nou Decret és que els municipis puguin elaborar, aprovar i
incloure tots els riscos, d’acord amb els corresponents plans o figures de planejament, en un
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únic document, fet que ha de facilitar i fer més àgil l’elaboració i tramitació dels plans
d’emergència municipals.
L’article 6 del decret 155/2014, estableix el següent:
“Actualització i revisió dels plans
6.1 Els plans de protecció civil municipals s’han d’actualitzar per adaptar-los als canvis de
circumstàncies, si es produeixen, i també s’han de revisar cada quatre anys a fi de mantenirne plenament la capacitat operativa.
6.2 Pel que fa a les actualitzacions dels plans, una vegada aprovades per la corporació
municipal respectiva, és suficient una comunicació a la direcció general competent en
matèria de protecció civil dels canvis efectuats en el Document únic de protecció civil
municipal, en la part que s’hagi hagut d’adaptar a les noves circumstàncies. Des d’aquesta
unitat directiva es trametrà el Document modificat a la secretaria de la Comissió de
Protecció Civil de Catalunya perquè en doni compte a la Comissió en la següent sessió
d’aquest òrgan que tingui lloc.
6.3 La revisió dels plans inclosos en el Document únic de protecció civil municipal s’ha
d’aprovar i homologar, conjuntament, amb el mateix procediment de l’aprovació i
l’homologació inicials, adjuntant un escrit de descripció de les actuacions d’implantació i
manteniment dels plans realitzades en els últims quatre anys.”
La disposició transitòria segona del Decret 155/2014, estableix que els plans homologats
amb anterioritat a l’entrada en vigor del Decret “s’hauran d’adaptar a la seva estructura en el
termini màxim de quatre anys des de l’entrada en vigor d’aquest Decret. No obstant això,
també es podran adaptar a la nova estructura en el moment que procedeixin a la seva
revisió o, si ho consideren convenient, en un termini inferior.”
Així mateix, l’Àrea de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament ha iniciat els tràmits per a la
contractació de la redacció del DUPROCIM del municipi de Sant Celoni, incloent tots els
riscos dels PAM i dels PEM existents actualment, així com el risc per transport de
mercaderies perilloses.
Vist l’informe elaborat a l’efecte per l’Àmbit de Protecció Civil de l’Àrea de Seguretat
Ciutadana, amb la proposta d’actualització dels càrrecs polítics i tècnics que conformen
l’estructura i organització dels Plans de Protecció Civil.
Atès allò que disposen els articles 18.4, 18.5 i 24.1 de la Llei de 4/1997, de 20 de maig, de
protecció civil de Catalunya, i l’article 6 del Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual
s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil
municipals i s'estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta
A proposta del regidor de Seguretat Ciutadana, per unanimitat dels 17 regidors presents,
el Ple municipal ACORDA:
1. Designar els càrrecs polítics i tècnics que conformen l’estructura i organització del Pla
Bàsic d’Emergència Municipal, del Plans d’Actuació i dels Plans Específics Municipals
d’Emergència, així com els càrrecs del corresponent Programes d’Implantació i
Manteniment, d’acord amb el detall següent:
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Plans de Protecció Civil: Pla Bàsic, PAM d’incendis forestals, PAM de risc químic, PAM
d’inundacions, PAM de risc sísmic, PAM de risc radiològic, PEM de Reis, PEM de Carnestoltes i
PEM de Festa Major de setembre
Director del pla
L’alcalde, Francesc Deulofeu Fontanillas
1r substitut del director del pla
El regidor de Seguretat Ciutadana, Àlex Vivancos
Saludes
Coordinador municipal de l’emergència
Lluís Obach Martínez, Coordinador de Protecció
Civil de l’Ajuntament de Sant Celoni
Cap del Grup local d’ordre i avisos a la població
El cap de la Policia Local
1r substitut del responsable del Grup local d’ordre El comandament d’escala intermèdia de servei de
i avisos a la població
major graduació o, en cas d’igual graduació, de
més antiguitat
2n substitut del responsable del Grup local
El sergent de guàrdia
d’ordre i avisos a la població
Cap del Grup local sanitari
La regidora de Comunitat, Magalí Miracle Rigalós
1r substitut del responsable del Grup local sanitari La regidora de Comunicació, Laura Costa Olivé
Cap del Grup local logístic i d’acollida
El regidor d’Espai Públic i Esports, Óscar Molés
Avariento
1r substitut del responsable del Grup local logístic La regidora de Comunicació, Laura Costa Olivé
i d’acollida
Representant al CECAT
La regidora de Comunitat, Magalí Miracle Rigalós
1r substitut del representant al pla d’àmbit
Joaquim Colominas Coll, personal tècnic
autonòmic de la Generalitat (al CECAT)
municipal
Cap del Gabinet d’informació
La regidora de Comunicació, Laura Costa Olivé
1r substitut del responsable del Gabinet
La regidora de la Batllòria, Maria Helena Lagarda
d’informació
Planas
Pla Bàsic, PAM d’incendis forestals, PAM d’inundacions, PAM de risc sísmic, PEM de Reis,
PEM de Carnestoltes i PEM de Festa Major:
Cap del Grup local d’intervenció
El regidor d’Espai Públic i Esports, Óscar Molés
Avariento
1r Substitut del responsable del Grup local
La regidora de Comunicació, Laura Costa Olivé
d’intervenció
PAM d’inundacions:
Cap del Grup local de seguretat hidràulica
PAM de risc químic:
Cap del Grup local de control ambiental
1r Substitut del cap del Grup local de control
ambiental
PAM de risc sísmic:
Grup local d’avaluació sísmica
1r Substitut del responsable del Grup local
d’avaluació sísmica

Marta Miralles Cassina, personal tècnic municipal

Marta Miralles Cassina, personal tècnic municipal
Jordi Viader Anfruns, personal tècnic municipal

Jaume Coris Veray, arquitecte municipal
Francesc Peña Busquets, aparellador municipal

PEM de Reis, PEM de Carnestoltes i PEM de Festa Major de setembre:
Cap del Grup local de coordinació de festes
Esther Prat Ibern, directora de Cultura
1r Substitut del cap del Grup local de coordinació
Roser Renau Vila, tècnica de Cultura
de festes
Pla d’Implantació i Manteniment de tots els plans:
Responsable de la implantació del pla
El regidor de Seguretat Ciutadana, Àlex Vivancos
Saludes
Responsable del manteniment del pla
El regidor de Seguretat Ciutadana, Àlex Vivancos
Saludes
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2. Comunicar aquestes designacions a la Direcció General de Protecció Civil de la
Generalitat de Catalunya.
3. Facultar el Sr. alcalde tant àmpliament com en Dret sigui procedent per a l’adopció dels
acords i actuacions necessaris per a la efectivitat i execució d'aquest acord.

10. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES ALS GRUPS
POLÍTICS MUNICIPALS.
El Sr. alcalde indica que les assignacions econòmiques als grups municipals es mantenen
en les mateixes quantitats que va establir el govern municipal anterior l’any 2011.
Després d’aquesta intervenció i atès que
El passat dia 24 de maig de 2015 van tenir lloc les Eleccions Locals per a la renovació de la
totalitat dels membres de les Corporacions locals, convocades per Reial Decret 233/2015,
de 30 de març, del Ministeri de la Presidència (publicat al Butlletí Oficial de l’Estat de 31 de
març de 2015).
El dissabte 13 de juny de 2015 va tenir lloc el Ple de constitució de la nova Corporació
municipal sorgida arran dels resultats de les Eleccions Locals.
En exercici de la potestat d’autoorganització que l’article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i l’article 8.1.a) 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,
reconeixen a aquesta entitat, es fa necessari procedir a l’establiment de la nova organització
de l’Ajuntament, en particular a la determinació de les assignacions econòmiques als
diversos grups municipals.
D’acord amb els articles 50 i 170 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
Text refós Llei municipal i de règim local de Catalunya les corporacions locals, en la mesura de
les seves possibilitats, han de facilitar als grups polítics els mitjans materials mínims i
indispensables per a que puguin desenvolupar llurs funcions.
L’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local preveu
expressament la possibilitat d’efectuar les assignacions als grups municipals i estableix la
fórmula de repartiment i les limitacions al seu destí.
La participació dels membres de cada una de les opcions polítiques representades no es
limita a acudir a les sessions dels òrgans col·legiats en els que estan representats, ben al
contrari, la tasca pròpia dels grups municipals, ostentin o no responsabilitats de govern
requereix un treball previ de recollida d’informació, d’anàlisi i síntesi de tots els aspectes
relatius a la gestió i política municipals, cosa que implica necessitats d’infraestructura la
cobertura de les quals es regula a l’article 27 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels
ens locals citat.
Vistos els informes de la Secretaria i de la Intervenció municipals, a proposta de l’Alcaldia,
per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Aprovar les següents assignacions a percebre per part dels diversos grups polítics
municipals:
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•
•

Quantitat mensual fixa per grup polític (5 grups):
Quantitat mensual per membre del grup (17 regidors):

442 €
166 €

2. Establir que les assignacions no podran ser destinades al pagament de remuneracions de
personal de qualsevol tipus al servei de la Corporació o a l’adquisició de béns que puguin
constituir actius fixes de caràcter patrimonial. A aquests efectes, els grups polítics hauran de
portar una comptabilitat especial d’aquesta dotació, que posarà a disposició del Ple sempre
que aquest ho demani.
3. Notificar aquests acords als portaveus dels diversos grups polítics municipals per al seu
coneixement, als efectes escaients i amb expressió dels recursos a què tinguin dret.
4. Habilitar l’alcalde o persona en qui delegui per a que pugui signar quanta documentació
sigui procedent per a l’efectivitat dels acords presos.

11. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ DE L’ALCALDE I DELS
REGIDORS DE LA CORPORACIÓ I FIXACIÓ DE LES SEVES RETRIBUCIONS, AIXÍ
COM DE LES QUANTITATS A PERCEBRE EN CONCEPTE D’INDEMNITZACIONS I
ASSISTÈNCIES.
Pren la paraula el Sr. alcalde i explica que habitualment aquest és un tema objecte de grans
debats. S’han mantingut reunions –diu- amb tots els grups polítics municipals per mirar de
buscar el màxim de consens possible i, després d’algunes modificacions respecte de la
proposta inicial, finalment la proposta que es porta a aprovació del Ple és que el sou de
l’alcalde sigui de 43.200 € bruts per una jornada del 90% de dedicació (que equival a 48.000
€ bruts per una dedicació total del 100%). Val a dir que la legislació actual estableix que en
municipis de la dimensió de Sant Celoni, el sou de l’alcalde pugui arribar fins a 50.000 €
bruts per una dedicació total. En el cas dels regidors de l’equip de govern, es proposa una
dedicació del 33% de la jornada, amb una retribució de 12.000 € bruts. Respecte als
pagaments per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats, la proposta és de 164,75 €
per assistència a les sessions del Ple, 137,29 € per les sessions de la Junta de Govern i
45,76 € per les sessions de la Comissió informativa.
Intervé el Sr. Castaño i diu que, com bé s’ha comentat, l’establiment de les retribucions dels
càrrecs polítics sempre és un tema polèmic. Ho podem veure a la premsa aquests darrers
dies –diu-. Des del grup municipal socialista creiem que cal posar en valor la tasca de
govern d’un municipi i, en aquest sentit, voldria destacar un parell de qüestions. Malgrat que
es parli de dedicacions del 90% de la jornada de l’alcalde i del 33% dels regidors de l’equip
de govern, quan la feina es fa ben feta, quan hi ha il·lusió i entrega, quan s’està al servei de
la gent i de les entitats del municipi, els percentatges de dedicació no tenen res a veure amb
la realitat. D’altra banda, hi ha el tema de la responsabilitat, que pot arribar a ser penal, i de
les imputacions que podem patir els càrrecs polítics. En algun cas, aquestes imputacions
encara s’arrosseguen per part de regidors de diferents colors polítics, la qual cosa no
significa que les coses s’hagin fet malament. Nosaltres creiem que els sous que figuren a la
proposta són quantitats raonables i mesurades per la mida de la població de Sant Celoni,
per l’activitat que genera l’Ajuntament, pels molts serveis que es presten a la gent del
municipi i dels pobles del voltant en tant que capital del Baix Montseny i, com deia, per les
responsabilitats que els càrrecs comporten. Com ha comentat l’alcalde, se’ns va demanar la
nostra opinió sobre la proposta inicial de l’equip de govern i vam demanar que s’hi fessin
alguns retocs, com així s’ha fet. Per tant, el nostre vot serà afirmatiu.
Intervé el Sr. Turon i exposa que la CUP entén que la política és un compromís amb la
ciutadania i que l’alcalde ha d’estar al servei de les persones. Per aquest motiu, el seu sou
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ha d’estar retribuït com correspon a la seva tasca, en sintonia amb els vilatans que
representa. A partir d’aquí, segons l’Institut Nacional d’Estadística, el sou mitjà a Catalunya
és de 24.500 € bruts anuals. Tot i que la Llei de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local (LRSAL) estableix un rang de 45.000 a 50.000 € bruts de topall per a la
retribució de l’alcalde, creiem –diu- que assignar-se sous astronòmics, en un moment de
crisi com l’actual, no fa sinó convertir la política en un modus vivendi que l’allunya encara
més de la població. És per això que des de la CUP defensem que ningú hauria d’ocupar un
càrrec públic durant més de dues legislatures i que el sou d’un alcalde hauria de ser de
1.500 € pel 100% de dedicació. Al 2011 la massa salarial destinada als càrrecs electes a
l’Ajuntament de Sant Celoni s’enfilava fins a 120.000 € anuals i al 2013 es va pactar de
reduir-la fins a 107.000 €. La proposta que es presenta avui al Ple no tan sols no fa una
contenció d’aquests imports, que recauen sobre l’erari públic, sinó que representa un
increment del 5,8% en el primer cas i del 18% en el segon. En un temps on els salaris, des
de l’esclat de la bombolla immobiliària, han anat baixant any rere any i han deixat a milions
de treballadors a l’atur, considerem que aquesta proposta econòmica està molt lluny de la
realitat ciutadana i, per tant, hi votarem en contra.
La Sra. Montes diu que el grup municipal d’ICV també ha parlat d’aquest tema amb l’equip
de govern. Per a nosaltres no és qüestió de més o menys diners, o amb quin sou pot viure o
no una persona, sinó de posar en valor el que representa ser l’alcalde d’un municipi com
Sant Celoni, amb més de 17.000 habitants, amb una disponibilitat de 24 hores al dia, al
servei del que pugui passar, i amb el telèfon sempre en marxa, nit i dia. I penso que cal
valorar també, sobretot, la responsabilitat que el càrrec comporta. Si es mantenen sense
increment les retribucions aprovades l’any 2011, que ja es reduïen respecte d’anys
anteriors, considerem que la proposta és adequada al treball que representa fer d’alcalde en
un municipi de la dimensió Sant Celoni. Per això, votaré a favor de la proposta.
La Sra. Miracle diu que quan es parla de retribucions i remuneracions dels càrrecs electes,
sovint hi ha posicionaments diversos que generen debat. Des d’ERC-AM creiem –diu- que
s’ha de retribuir totes aquelles persones que tenen responsabilitats de govern municipal
perquè, malgrat que són càrrecs voluntaris, hi ha un treball constant al darrere que cal
reconèixer. Per aquesta raó estem d’acord amb la proposta de retribucions de l’equip de
govern que es porta avui al Ple, deixant clar quatre consideracions. En primer lloc, les
retribucions proposades es troben dins de les recomanacions de les diferents entitats
municipalistes i, fins i tot, són més baixes que les d’altres municipis veïns. Som conscients
que els sectors econòmics que van tocar fons amb la crisi econòmica i que comencen a
reactivar-se i a crear ocupació estan oferint llocs de treball amb salaris notablement inferiors
als d’abans de la crisi. Des d’ERC-AM som sensibles a aquesta situació i entenem que hem
de continuar en la mateixa línia en quant a les remuneracions dels càrrecs electes de Sant
Celoni i la Batllòria que es va acordar al 2011, com així s’ha proposat des de l’equip de
govern. En quant al 33% de dedicació dels regidors de govern, pensem que cal una feina de
responsabilitat, d’involucrar-se, d’estar en tot moment amatents a les necessitats de la
ciutadania, de donar respostes i de treballar plenament en les àrees designades. Creiem
que cada àrea és important i comporta una dedicació constant i plena, ja siguin àrees de
més o de menys àmbits. Cal tenir present que els ajuntaments som l’administració més
propera a la ciutadania i que cada vegada assumim més competències. Hem de ser
conscients de la feina que ens toca fer, donant solucions a les demandes de la gent. I,
finalment, voldria fer una reflexió sobre la dedicació de la meva persona, que va quedar
detallada en el pacte de governabilitat amb CiU, deixant clar que seria la mateixa dedicació
que la de la resta de regidors i regidores de l’equip de govern, i que mai seria una dedicació
especial ni exclusiva. És a dir, que ERC no ha volgut fer servir en cap moment l’acord de
govern, malgrat tenir la primera tinença d’Alcaldia, per tenir una retribució diferenciada de la
resta dels membres del govern, sinó que tots els regidors i regidores estem en la mateixa
línia. Per tot això, el meu vot serà favorable a la proposta.
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Intervé el Sr. Saurí i explica que, en la taula de negociació de les dedicacions i retribucions
de l’alcalde i dels regidors del govern, la CUP va plantejar fermament la possibilitat que la
massa salarial destinada als càrrecs electes fos de 115.000 €. Enteníem –diu- que era una
quantitat prou potent, amb prou pes específic com per a que fos acceptada, prescindint de
quines fossin les dedicacions internes de l’alcalde i dels regidors, ja que crèiem que l’equip
de govern tenia tota la legitimitat del món per organitzar-se com considerés pertinent
mantenint aquest topall màxim de 115.000 €. És evident que ser alcalde i regidor d’un
govern municipal implica moltes responsabilitats. Això no ho negarem mai. Comporta tenir el
telèfon mòbil obert les 24 hores del dia en molts casos. Això tampoc no ho negarem mai...,
però aleshores suposo que l’alcaldessa de Barcelona, Sra. Ada Colau (a la qual dóna suport
el grup d’ICV), i que cobra 35.000 € bruts a l’any, no deu tenir obert el telèfon totes les hores
del dia. En qualsevol cas, des de la CUP volem posar sobre la taula que la massa salarial
que nosaltres posàvem com a topall era de 115.000 € (5.000 € menys que els 120.000 €
aprovats l’any 2011). Aquesta quantitat representava un augment respecte dels 107.000 €
pactats pels grups municipals del PSC i la CUP en un acord per aprovar el pressupost l’any
2013. Volia deixar palès això. Moltes gràcies.
El Sr. Castaño diu que desconeixia aquesta qüestió perquè la negociació s’ha fet amb
l’equip de govern i no amb el grup municipal de la CUP. Em sorprèn una mica –diu- l’opinió
del Sr. Saurí perquè és molt diferent a la postura que tenia la CUP l’any 2011. Fa quatre
anys la CUP plantejava una retribució de 6.000 € per regidor de govern i de 42.000 € per a
l’alcalde (en total 78.000 € de massa salarial). Crec que és bo que la CUP hagi avançat en
la seva postura, per a més justícia de la gent que exerceix un càrrec electe al nostre
ajuntament. Passar de 78.000 € a 115.000 € és tot un canvi de paradigma, ja que els sous
que es demanaven al govern del PSC l’any 2011 eren molt inferiors. En aquell moment, es
va citar l’exemple de tres alcaldes de la CUP que s’havien baixat el sou, però després vam
esbrinar (per les actes dels Plens) que en un ajuntament proper l’alcalde havia mantingut la
dedicació que tenia en el sector privat, tot i cobrar el sou de l’ajuntament. Però, a més, es va
contractar un gerent amb un sou de 60.000 € anuals. Reitero que cal posar en valor la
dedicació i les retribucions dels membres del govern d’un ajuntament com el de Sant Celoni,
amb més de 200 treballadors en plantilla, amb un pressupost considerable i amb una gran
quantitat de serveis que presta (al propi municipi i als municipis del voltant, com a capital del
Baix Montseny). Per tot això, pensem que les xifres que s’han proposat són totalment justes
i reconeixen la responsabilitat i la dedicació a la política de les persones que conformen el
govern municipal. Aquest és el parer del nostre grup.
El Sr. Saurí entén que el Sr. Castaño fa referència a l’Ajuntament d’Arenys de Munt. Val a
dir que el gerent d’aquest ajuntament en cap moment cobrava 60.000 €. Convido a fer
números i es veurà que no cobrava aquesta quantitat.
El Sr. Castaño respon que no vol entrar en polèmica, però aquest és el sou aprovat en el
Ple del cartipàs de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, i així consta en l’acta de la sessió.
El Sr. Saurí insisteix en que es facin bé els números per veure que no és així.
Pren la paraula la Sra. Pascual i diu que la CUP no demana que tothom s’apliqui
l’autoexigència que s’aplica el seu grup respecte dels sous. La nostra proposta –diu- era que
la massa salarial destinada als càrrecs electes fos com a màxim de 115.000 €. Evidentment,
amb el temps, hem evolucionat en el nostre posicionament en aquest tema. Hem considerat
just incrementar aquest import perquè l’equip de govern té un regidor més en comparació
amb el govern municipal anterior, malgrat que les tasques són exactament les mateixes que
quatre anys enrere, com també ho són les àrees de govern. I, atès que no s’ha increment
significativament la població de Sant Celoni, hauríem pogut dir que la massa salarial es
quedés exactament igual que a l’any 2011, però no ha sigut així. Hem entès que amb un
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regidor més calia incrementar el topall. Pot semblar que estiguem encallats o obsessionats
amb determinats temes, però no és així. L’autoexigència ens l’apliquem a nosaltres i
entenem que la resta de grups no tenen perquè aplicar-se aquesta limitació en el sou de 2,5
vegades el salari mínim interprofessional (que respon a aquests 1.500 €). Però sí que
considerem que, més enllà de la responsabilitat, quan algú decideix concórrer a unes
eleccions per una determinada llista hi ha un element vocacional al darrere. Evidentment
que és important la conciliació de la vida laboral i familiar, però quan et poses a disposició
del poble, hi ha coses que vénen lligades al càrrec. Aquest és el nostre posicionament i
volíem defensar-lo.
Intervé el Sr. Deulofeu i diu que cada grup municipal ha justificat i argumentat la seva opinió
en aquest tema. Sense vocació i sense voluntat de treballar pel poble, com ha dit la regidora
de la CUP, ni per 48.000 €, ni per 55.000 € probablement no ho faríem. Almenys jo no ho
faria, si no fos per aquesta voluntat de servei –diu-. No podríem demanar a cap treballador
de l’ajuntament les condicions que ens imposem a nosaltres mateixos com a responsables
polítics. Més enllà de l’opinió que cadascú pugui tenir, la meva intenció és treballar per Sant
Celoni, dedicar-hi tot el temps disponible, amb el màxim d’interès, amb la màxim eficiència
possible, intentant resoldre aquells problemes que tenim plantejats per al futur. I per poder
fer tot això, quan s’ha de deixar l’ocupació professional habitual, es necessita una retribució.
Cadascú sap la quina situació econòmica de la que parteix, però nosaltres, l’equip de
govern, hem fet la valoració que es porta avui al Ple. Si volem comparar aquesta proposta
amb la d’altres ajuntaments, començarem a posar números sobre la taula i, probablement,
ens barallarem. No cal anar molt lluny per veure que altres ajuntaments propers han pres
decisions diferents de les que alguns grups polítics estem defensant avui aquí. No val la
pena entrar en aquest debat. Cadascú ha plantejat els seus arguments. Des de l’equip de
govern considerem que són retribucions adequades, correctes i ajustades a l’esforç i a la
responsabilitat que ens correspon. En el context salarial del propi Ajuntament de Sant
Celoni, el sou de l’alcalde queda per sota dels sous de tots els directors i funcionaris de
carrera de la plantilla. Per tant, des d’aquest punt de vista, la nostra proposta és força
raonable. Algú podrà discrepar, però hi ha prous arguments per justificar-la.
Després d’aquestes intervencions i atès que
El passat dia 24 de maig de 2015 van tenir lloc les Eleccions Locals per a la renovació de la
totalitat dels membres de les Corporacions locals, convocades per Reial Decret 233/2015,
de 30 de març, del Ministeri de la Presidència (publicat al Butlletí Oficial de l’Estat de 31 de
març de 2015).
El dissabte 13 de juny de 2015 va tenir lloc el Ple de constitució de la nova Corporació
municipal sorgida arran dels resultats de les Eleccions Locals.
Per resolucions de l’Alcaldia de 15 de juny de 2015 s’han nomenat els membres de la Junta
de Govern Local i els tinents d’alcalde.
Per resolució de 17 de juny de 2015 l’Alcaldia ha delegat tota una sèrie d’atribucions
genèriques i específiques en determinats regidors i regidores municipals.
D’acord amb la regulació de les retribucions i les indemnitzacions als membres de les
corporacions locals que s’indica als articles 75, 75 bis i concordants de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, a proposta de l’Alcaldia, per 13 vots a favor
dels grups municipals de CiU, PSC-CP, ERC-AM i ICV-EUIA-SCBP-E, i 4 vots en contra
del grup municipal de la CUP-PC-PA, el Ple municipal ACORDA:
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1. Aprovar l’establiment de la retribució per al desenvolupament del càrrec d’alcalde
d’aquesta Corporació en règim de dedicació parcial del 90% de la jornada, en la quantia de
43.200 € anuals a abonar en 14 pagues mensuals, amb efectes des del dia en què l’alcalde
redueixi correlativament la seva dedicació en la seva actual ocupació.
2. Aprovar l’establiment de la retribució per al desenvolupament en règim de dedicació
parcial del 33,33% de la jornada, de 7 regidores o regidors d’aquesta Corporació que
desenvolupin el càrrec amb delegacions de l’Alcaldia, amb la quantia anual per a cadascun
d’ells de 12.000 € a abonar en 12 pagues mensuals.
3. Determinar que la retribució del càrrec de regidor o regidora amb delegacions de
l’Alcaldia es meritarà amb efectes de la data de la resolució de delegació d’atribucions.
4. Acordar que els membres de la corporació que no tinguin dedicació, ni exclusiva ni
parcial, rebran les quantitats per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats que
s’especifiquen a continuació:
Assistència a sessions del Ple ............................................................... 164,75 € per sessió
Assistència a sessions de la Junta de Govern Local ............................ 137,29 € per sessió
Assistència a sessions de la Comissió informativa ............................... 45,76 € per sessió
5. Acordar que l’alcalde i els regidors amb i sense delegació percebran les quantitats fixades
per al funcionari de més alt nivell de la corporació en concepte d’indemnitzacions per les
despeses ocasionades en l’exercici del seu càrrec per desplaçaments fora del terme
municipal, allotjament i manutenció, per raons de representació municipal.
6. Determinar que totes les quantitats consignades en aquests acords s’actualitzaran de
manera automàtica d’acord amb la variació que experimentin les retribucions del personal al
servei dels ens locals.
7. Declarar la compatibilitat de tots els membres d’aquesta corporació amb el
desenvolupament present o futur d’un altre lloc de treball que sigui comprès dins l’àmbit
d’aplicació de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei
de les administracions públiques, sempre d’acord amb els seus termes. També es declara
compatible que els membres d’aquesta corporació puguin pertànyer a més de dos òrgans
de govern de les entitats, organismes i empreses que depenguin.
8. Publicar aquest acord, de conformitat amb l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local, al Butlletí oficial de la província i al tauler d’edictes
de la corporació.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 20.40 hores i s’estén la
present acta de la que jo, el secretari municipal, en dono fe.
L’alcalde,
Francesc Deulofeu Fontanillas

El secretari municipal,
Ramon Oriol Grau
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