ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
DEL DIA 24 DE SETEMBRE DE 2015

Identificació de la sessió:
Número: 10/2015
Data: 24 de setembre de 2015
Inici: 21.03 hores
Fi: 22.30 hores
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni
Caràcter de la sessió: ordinari
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 (S’incorpora a la fi de la intervenció del públic)
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:
I.- PART DISPOSITIVA
1. Donar compte de l’informe emès per l’interventor accidental d’avaluació de l’execució
del pressupost de la Corporació en el segon trimestre de 2015.
2. Donar compte de l’informe emès per l’interventor accidental sobre la morositat de
l’Ajuntament de Sant Celoni en el segon trimestre de 2015.
3. Donar compte dels informes de reparaments efectuats per l’interventor accidental en
els mesos de juliol i agost de 2015.
4. Aprovació, si escau, de la sol·licitud de fraccionament del reintegrament dels saldos
negatius de la liquidació de 2013 en la Participació Municipal en els Tributs de l’Estat
(PMTE).
5. Aprovació, si escau, del Compte general de la Corporació corresponent a l’exercici de
2014.
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6.

Aprovació provisional, si escau, del Pla parcial del sector P-16 Residencial Institut, per a la
modificació de la parcel·la d’equipaments situada a l’Oest del sector.
7. Aprovació inicial, si escau, de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació per a
la modificació de la prescripció relativa a l’equipament esportiu Camp de futbol a la
Batllòria.
8. Verificació, si escau, del Text refós del Pla especial de les masies i les cases rurals
situades en sòl no urbanitzable de Sant Celoni.
9. Aprovació, si escau, de l’inici de l’expedient de peça separada per a la fixació del preu
just de les finques del terme municipal de Sant Celoni afectades pel projecte de
connexió de les aigües municipals del nucli de la Batllòria i de Riells i Viabrea a
l’Estació depuradora d’aigües residuals de Riells i Viabrea.
10. Aprovació, si escau, de la moció de suport a l’acollida de població refugiada víctima
dels conflictes armats a la Mediterrània.
II.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL
11. Informació de les resolucions dictades per l'Alcaldia i el regidor de Seguretat Ciutadana
en els mesos de juliol i agost de 2015.
12. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l'Alcaldia en
els mesos de juliol i agost de 2015.
13. Precs i preguntes
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 punt de
l’ordre del dia.
Pren la paraula el Sr. David Codina i diu: << Sóc un veí de Can Giralt i vinc a posar-vos en
coneixement uns punts que em plauria que tinguéssiu en compte. Avui estic aquí sol, però
almenys amb el consentiment de tres veïns més, amb els quals he pogut parlar, (amb els
altres encara no) ja que ens ha agafat per sorpresa la lectura del punt 6 del Ple d’avui.
Fa uns mesos l’Àrea tècnica va presentar als veïns dels sectors P-13 i P-16 el projecte per
construir el Museu del bosc i ordenar en un futur el pla dels sectors de la zona de Can Giralt.
Però en cap moment ens van dir, com a mínim de paraula (en el dibuix potser sí que hi era,
però nosaltres no som entesos), que hi hauria canvis d’ubicació a la rotonda que ha d’unir
els dos sectors i que aquesta passaria a ubicar-se just en l’únic lloc on hi ha dues vivendes
(evidentment les vivendes no es veuen afectades, però sí els terrenys). Va ser quan un veí
va veure el dibuix del projecte que ens vam adonar d’aquest fet. Dies després ens van rebre
a l’Àrea d’Entorn de l’Ajuntament (a petició d’alguns veïns) i ens van explicar com els tècnics
pretenen que quedi la zona.
La modificació que es pretén fer només afecta en un primer moment a dos veïns, però a mig
termini afectarà a tots els que vivim allí, doncs el canvi de situació de la rotonda (que en un
principi anava més al Nord i comptava amb l’acceptació de tothom) indicarà per on passarà
la via principal que connectarà amb el Turó de la Mare de Déu. Això, a priori, implicarà més
expropiacions a veïns que actualment hi fem la nostra vida. Pot semblar llei de vida i, si ens
toca... ens toca, però si només som vuit veïns a la part de dalt i la resta són parcel·les
buides, no seria més lògic prendre terrenys on no s’hi fa vida? No seria una bona mesura
tenir en compte les famílies dels veïns que ja hi vivim i que les futures vies principals no
haguessin de passar pel que avui son les nostres llars?
Des de l’Àrea d’Entorn de l’Ajuntament, en una segona visita, se’ns va dir que ens dirien
alguna cosa i això no ha passat...
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Per aquest motiu, sis veïns hem donat poders a un advocat per representar-nos. Aquest ho
va comunicar a l’Àrea tècnica de l’Ajuntament, però tampoc li han contestat res. Ens
comenta que si no hi ha voluntat política per resoldre-ho, haurà d’esperar a l’aprovació
provisional d’aquest Ple i desprès demanar la impugnació. Per la nostra part, ens agradaria
que això no hagués de passar. De fet, nosaltres volem el Museu del bosc, com qualsevol
equipament que faci créixer qualitativament Sant Celoni, però també volem que ens tingueu
en compte i, per això, us demanem que estudieu el canvi de la rotonda i que aquesta quedi
al lloc on anteriorment estava planificada. Gràcies. >>
Intervé el Sr. alcalde i diu que li ha sorprès aquest comunicat que acaba de llegir el Sr.
Codina. Jo no coneixia aquests fets –diu-. Precisament, a la Comissió informativa prèvia al
Ple, el grup municipal de la CUP va preguntar si teníem coneixement que algun veí estigués
disconforme amb aquesta modificació del Pla parcial del sector P-16. La meva resposta va
ser que no perquè no s’havia presentat cap al·legació al respecte. Sí que és cert que des
dels Serveis tècnics m’havien informat que alguns veïns del sector P-13 havien fet consultes
sobre com els afectava el canvi de la rotonda. En aquell moment, els tècnics municipals ja
els van explicar que, per una qüestió de pendents, la rotonda no tenia marge de mobilitat i
s’havia intentat que l’afectació veïnal fos mínima. Tampoc ningú no s’ha dirigit a mi per
informar-me d’aquesta disconformitat. En qualsevol cas, quan tractem aquest punt de l’ordre
del dia, ho discutirem i decidirem què fem.

~~~~~~~~~~

A continuació, pren la paraula un representant del Club Esportiu la Batlloria i diu: << Bona
nit a tothom, Els parlo com a membre del Club Esportiu La Batlloria, un club amb 82 anys
d’antiguitat. El cas que ens ocupa és el del camp de gespa de la Batlloria. Com que fa poc
es va constituir el nou govern municipal i suposo que no tothom que avui és aquí sap del
tema, els faré cinc cèntims del que des del club hem viscut els últims dos anys.
Es va parlar d’uns diners que estaven destinats a la Batlloria i amb els quals es farien dues
coses: col·locar gespa al camp de la Batlloria (actualment de terra) i cobrir el sostre de la
pista de la Batlloria.
Nosaltres, com a club, vam estar il·lusionats i esperançats; ens van passar els primers
projectes de camps, es van anar a mirar camps per tota Catalunya per veure quin tipus de
gespa posar, es van anar modificant projectes, que si grada coberta, que si vestuaris, etc.
Han anat passant dos anys i els alcaldes, tant el Sr. Castaño com el Sr. Deulofeu, en els
sopars de final de temporada del club, amb els equips de totes les categories, van dir que el
camp s’acabaria fent, que no ens preocupéssim que el camp es faria. Recordo, fins i tot, una
anècdota del Sr. Castaño dient que no volia veure més tiretes en les cames dels nens (al
ser el camp de terra).
Doncs bé, a principis de setembre vam tenir una reunió amb els actuals encarregats de
l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament per explicar-nos la situació actual del projecte i, com poden
veure, tornem a estar aquí. El projecte que durant dos anys ens havien estat ensenyant, no
es podia portar a terme per diversos motius.
La nova direcció d’Esports de l’Ajuntament es va comprometre davant tots els directius a fer
tot el possible per a que el camp de gespa de la Batlloria es faci realitat. Sí, dic de la
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Batlloria i no del club perquè el camp de gespa és gairebé una necessitat del poble de la
Batlloria, veïns també de Sant Celoni.
Avui, novament, el procés pel camp de futbol passa per un nou acte del Ple. Els demanem
des del club l’ajuda de tots per poder aconseguir que tots els nens i nenes tinguin les
mateixes oportunitats, siguin del poble que siguin. Gràcies.>>

~~~~~~~~~~

Després d’aquestes intervencions es procedeix a tractar els punts continguts a l’ordre del
dia de la sessió.

1. DONAR COMPTE DE L’INFORME EMÈS PER L’INTERVENTOR ACCIDENTAL
D’AVALUACIÓ DE L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ EN EL
SEGON TRIMESTRE DE 2015.
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 29.07.2015 la Intervenció municipal va procedir a trametre al MINHAP la informació
següent, corresponent a l’estat d’execució del pressupost a 30.06.2015:
-

Actualització del pressupost en execució per a l’exercici de 2015 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).

De la revisió de la normativa (principalment, Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera i Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la que es
desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica
2/2012), 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 del regidor d’Economia i previ dictamen de la Comissió
informativa general, 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
segon trimestre de 2015 (a data 30.06.2015), del qual resulta el següent:
-

L’Ajuntament de Sant Celoni compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
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-

El nivell de deute a final del període és de 9.440.904,72 €.

2. DONAR COMPTE DE L’INFORME EMÈS PER L’INTERVENTOR ACCIDENTAL
SOBRE LA MOROSITAT DE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI EN EL SEGON
TRIMESTRE DE 2015.
L’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, per la que
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, estableix
que els interventors elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis
previstos a la referida llei per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que haurà
d’incloure el número i quantia global de les obligacions pendents en les que s’estiguin
incomplint els terminis, això és, pagament a 30 dies des de la recepció de la factura per part
de l’Ajuntament de Sant Celoni.
Per la Intervenció municipal s’ha elaborat l’informe corresponent al segon trimestre de 2015.
A proposta del regidor d’Economia i previ dictamen de la Comissió informativa general, el
Ple municipal PREN CONEIXEMENT de l’informe emès per l’interventor accidental de
l’Ajuntament de Sant Celoni corresponent al segon trimestre de 2015, 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.

3. DONAR COMPTE DELS INFORMES DE REPARAMENTS EFECTUATS PER
L’INTERVENTOR ACCIDENTAL EN ELS MESOS DE JULIOL I AGOST DE 2015.
L’article 218 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (redactat pel número
3 de l’article 2n de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local) estableix el següent:
<< El órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el
presidente de la entidad local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de
las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá
únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin
incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice.
Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el orden del día de la
correspondiente sesión plenaria.
El presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su
actuación. >>
En relació als reparaments que posa de manifest l’interventor en el seu informe, es fa
constar que el reparament corresponent al complement de productivitat atorgat a les
treballadores del Departament de Recursos Humans durant el mes de juliol, ho va ser per
respectar el compromís adquirit per l’anterior regidor de Recursos Humans; així mateix, cal
fer constar que durant el mes d’agost ja s’ha suprimit el seu atorgament.
Pel qual motiu, a proposta del regidor d’Economia i previ dictamen de la Comissió
informativa general, el Ple municipal PREN CONEIXEMENT de l’informe emès per
l’Interventor accidental en data 10.09.2015 relatiu als reparaments efectuats des del dia
30.06.2015 fins el dia 10.09.2015, essent les resolucions adoptades per l’Alcaldia contràries
als reparaments efectuats.
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4. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA SOL·LICITUD DE FRACCIONAMENT DEL
REINTEGRAMENT DELS SALDOS NEGATIUS DE LA LIQUIDACIÓ DE 2013 EN LA
PARTICIPACIÓ MUNICIPAL EN ELS TRIBUTS DE L’ESTAT (PMTE).
El Sr. alcalde explica que l’aportació econòmica que l’Estat fa cada any als municipis es
basa en un sistema de càlcul sobre les previsions de creixement. Posteriorment es fan els
oportuns ajustaments sobre les dades reals. I el resultat pot ser positiu (és a dir,
l’ajuntament ha de rebre més diners dels que inicialment s’havia previst) o negatiu
(l’ajuntament ha de tornar una part dels diners rebuts). En aquest cas l’Ajuntament de Sant
Celoni ha de retornar a l’Estat uns cent mil euros corresponents a la liquidació de l’exercici
de 2013. La normativa estatal permet fraccionar aquest pagament en 10 anualitats, sense
interessos, i aquest és l’acord que es proposa al Ple.
Després d’aquesta intervenció i atès que
En data 07.09.2015 l’Ajuntament de Sant Celoni ha rebut la notificació de la liquidació
definitiva de la participació dels municipis en els tributs de l’Estat, corresponents a l’exercici
de 2013.
El resultat ha estat negatiu, amb una quantitat total a retornar de 103.174,08 €.
La Disposició addicional desena del Reial Decret Llei 17/2014, de 26 de desembre, estableix
que el reintegrament dels saldos negatius de la liquidació definitiva de la participació dels
municipis en els tributs de l’Estat, corresponents a l’exercici de 2013, es podrà fraccionar en
un període de 10 anys, excepcionant el règim de reintegraments aplicable amb caràcter
general i contingut en la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2015.
L’aplicació de la referida excepció requereix la presentació de la sol·licitud per l’Ajuntament,
que haurà de ser aprovada pel Ple i es remetrà per l’interventor al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques per mitjans telemàtics i amb firma electrònica amb anterioritat a
l’01.11.2015.
La referida disposició addicional també estableix que la Corporació local haurà de complir
els requisits següents:
-

-

Haver presentar la liquidació de l’exercici de 2014 de totes les entitats que formen el
sector d’AAPP de l’entitat local.
Preveure complir a 31.12.2015 amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb el límit de
deute públic (es tindrà en compte la informació corresponent al tercer trimestre
d’execució del pressupost de l’exercici de 2015).
El seu període mig de pagament no superi amb més de trenta dies el termini màxim
establert a la normativa de mesures contra la morositat en les operacions comercials,
Reial Decret 635/2014 (es tindran en compte les dades que es publiquin el mes d’octubre
de 2015).

Vistos els anteriors antecedents, a proposta del regidor d’Economia i previ dictamen de la
Comissió informativa general, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal
ACORDA:
Sol·licitar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques el fraccionament en un període
de 10 anys el reintegrament dels saldos negatius de la liquidació definitiva de la participació
dels municipis en els tributs de l’Estat, corresponents a l’exercici de 2013 del municipi de
Sant Celoni, d’acord amb allò establert a Disposició addicional desena del Reial Decret Llei
17/2014, de 26 de desembre.
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5. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ
CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2014.
El Sr. alcalde explica que l’expedient s’ha exposat al públic durant el termini reglamentari,
els grups municipals han pogut revisar tota la documentació i també es va debatre a la
Comissió informativa.
La Sra. Pascual diu que el grup municipal de la CUP s’abstindrà en la votació per la senzilla
raó que el pressupost de 2014 es va aprovar per la Junta de Govern Local, un dilluns a les
8h del matí, i no pel Ple de la Corporació com normalment s’ha d’aprovar un pressupost
municipal. Considerem –diu- que no són les formes adequades de fer i, per aquesta, raó ens
abstindrem.
El Sr. alcalde indica que el pressupost que es va aprovar per la Junta de Govern Local va
ser el de 2015 i ara estem parlant del Compte general de 2014.
La Sra. Pascual diu que, en aquest cas, votaran afirmativament la proposta i demana
excuses per la confusió.
Després d’aquestes intervencions i atès que
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació del Compte General de l’Ajuntament de Sant Celoni
corresponent a l’any 2014.
Atès que la Comissió de Comptes en sessió de 30.07.2015 va acordar exposar al públic el
Compte General a efectes de reclamacions, reparaments o observacions.
Atès que en el termini d'exposició pública i vuit dies més no s'ha presentat cap reclamació.
En conseqüència, a proposta del regidor d’Economia i previ dictamen de la Comissió
informativa general, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Aprovar el Compte General de la Corporació corresponent a l'exercici de 2014, tal com ha
estat format per la Intervenció municipal.
2. Trametre còpia del Compte General de l’Ajuntament de Sant Celoni corresponent a
l’exercici de 2014 a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

6. APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR P-16
RESIDENCIAL INSTITUT, PER A LA MODIFICACIÓ DE LA PARCEL·LA D’EQUIPAMENTS
SITUADA A L’OEST DEL SECTOR.
Pren la paraula el Sr. Deulofeu i diu que, com s’ha comentat a l’inici del Ple, es porta a
aprovació una modificació del Pla parcial del sector P-16 Residencial Institut, amb la finalitat
de poder disposar d’una parcel·la destinada a equipaments (on es construirà el futur Museu
Europeu del Bosc) amb una millor ubicació. Això comporta –diu- un canvi en el sistema viari
del sector, però no representa cap alteració en el número d’habitatges ni el sostre edificable.
Els tècnics i els experts que treballen en el tema del Museu Europeu del Bosc han
considerat adequada aquesta modificació urbanística perquè millorarà la ubicació del
museu. La modificació del Pla parcial es va aprovar per Decret d’Alcaldia i s’ha exposat al
públic a efectes de la presentació d’al·legacions. En el termini d’exposició pública no s’ha
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rebut cap al·legació al respecte i, a la vista del seu interès públic, avui es porta al Ple per a
la seva aprovació provisional. Les afectacions que comporta aquesta modificació sobre
algunes parcel·les del sector P-13 Can Giralt quedaran compensades quan, en el seu
moment, s’ordeni i es reparcel·li aquest sector, que és una feina que encara està pendent.
El fet que a Can Giralt ja hi hagi algun habitatge construït requereix un esforç tècnic
important per mirar de reduir les afectacions al mínim, però a vegades, com en aquest cas,
és impossible que l’afectació sigui zero.
Intervé la Sra. Pascual i diu que, sovint i sense mala fe, el llenguatge burocràtic que s’utilitza
a les Administracions per part de tècnics i de polítics s’allunya del llenguatge que utilitza la
ciutadania i fa que la gent no sàpiga del que s’està parlant. Malgrat que l’expedient s’ha
sotmès a exposició pública i ha seguit la tramitació adequada, des del grup municipal de la
CUP demanaríem que es posposés l’aprovació provisional d’aquesta modificació urbanística
fins al proper Ple ordinari de finals de novembre i, malgrat que en el seu moment aquests
veïns no van procedir com tocava a l’hora de presentar al·legacions, que s’esgotin totes les
vies per a que puguin disposar de tota la informació disponible.
El Sr. alcalde pregunta al Sr. secretari si seria possible tornar a obrir un nou període
d’informació pública de l’expedient per poder presentar al·legacions.
El Sr. secretari entén que sí es podria obrir un nou període d’exposició pública.
El Sr. alcalde diu que, si es pot reiniciar l’exposició pública de l’expedient, l’equip de govern
estaria d’acord en ajornar l’aprovació fins al proper Ple ordinari per donar temps a que els
veïns ho puguin mirar bé i, si escau, puguin presentar al·legacions, que serien estudiades i
valorarem. Personalment –diu- em sap greu que hagi sigut avui aquí en el Ple el primer
contacte directe amb les persones afectades.
El Sr. Castaño diu que al grup municipal del PSC també li sembla bé aquesta opció. Tot i
que segur que els tècnics municipals han estudiat amb detall aquesta modificació
urbanística, una segona lectura de les coses podria fer que l’afectació sobre algunes
parcel·les del sector P-13 fos una mica menor. O, en tot cas, que s’expliqui als veïns
afectats com se’ls compensarà el dia de demà quan es desenvolupi el sector Can Giralt.
Intervé la Sra. Montes i diu que aquesta situació l’ha sorprès molt. El nostre grup –diuhavia decidit votar a favor d’aquesta aprovació provisional perquè se’ns havia explicat que el
la reestructuració dels carrers i el nou disseny de la rotonda milloraria la ubicació del Museu
del Bosc. Sempre parlàvem dels veïns del Residencial Esports i jo no m’havia adonat que la
rotonda afectava també als veïns de Can Giralt. Sempre se’ns havia dit que s’ha parlat amb
tots els propietaris. Per això, a aquestes alçades, després de tant temps de parlar del tema,
em sobta la intervenció d’aquest veí a l’inici del Ple. Penso que caldria investigar què ha
passat i demanaria que no tornés a succeir un cas semblant, i que quan uns veïns estan
afectats per algun pla urbanístic en tinguin coneixement. Caldria revisar internament com
s’ha produït aquesta situació.
El Sr. alcalde diu que, al seu entendre, qualsevol persona que es consideri afectada ha de
poder presentar, per escrit i de manera formal, les al·legacions que cregui adients. Jo no en
tenia coneixement –diu-, aquesta és la realitat. Segurament no hauré fet bé la meva feina,
però quan vaig demanar que se m’informés del tema, vaig entendre que sí que hi havia una
afectació, però que no s’havia presentat cap al·legació i que, per tant, les persones
afectades havien desistit de fer cap actuació. A la vista de la intervenció del Sr. Codina, em
sembla adient donar als veïns la possibilitat d’un nou període d’exposició pública de
l’expedient, per a que puguin presentar al·legacions, i les puguem estudiar i valorar. Si
existeix la possibilitat de no afectar els veïns del sector P-13 amb la nova rotonda, estarem
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tots encantats de fer-ho possible. Els tècnics municipals, però, em van explicar que per una
qüestió de pendents i altres aspectes tècnics, la rotonda no es podia ubicar en cap altre lloc.
De tota manera –conclou- ens donem aquests dos mesos de temps fins al proper Ple
ordinari per obrir un nou període d’exposició pública i que es puguin presentar al·legacions.
Després d’aquestes intervencions, per unanimitat dels 17 regidors presents, s’acorda
deixar aquest punt sobre la taula fins a una propera sessió plenària.

7. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
GENERAL D’ORDENACIÓ PER A LA MODIFICACIÓ DE LA PRESCRIPCIÓ RELATIVA A
L’EQUIPAMENT ESPORTIU CAMP DE FUTBOL A LA BATLLÒRIA.
El Sr. alcalde explica que aquest tema té un caràcter bàsicament tècnic. La reforma del
camp de futbol de la Batllòria inclou la col·locació de gespa artificial, la millora dels vestidors
i de la tanca, entre d’altres actuacions. El problema és que el Pla general d’ordenació (PGO)
preveu el pas d’una variant que afecta al camp de futbol i que impedeix fer aquestes obres.
Atesa l’existència d’aquesta afectació viària, s’ha demanat informe a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona, la qual ens ha comunicat que les obres no es poden fer. L’única
possibilitat que tenim és aplicar un concepte tècnic anomenat “ús provisional”, fins que no es
construeixi la variant. Aquest tema s’havia discutit anys enrere i la majoria dels grups
municipals, per diferents motius, no estàvem d’acord amb la planificació de la variant. Fins i
tot el propi Pla d’infraestructures terrestres de Catalunya que contempla actuacions a la C35 fins al 2026, no preveu aquesta variant (és a dir, en el seu moment la Generalitat de
Catalunya va voler que hi fos, però no té previst que s’executi). L’ús provisional seria una
opció, però xoca amb una prescripció d’una modificació del PGO que es va aprovar per fer
possible el pont sobre la Tordera. Aquest pont entrava en conflicte amb la variant i en la
negociació es va arribar a l’acord per fer possible ambdues infraestructures fent-les passar
per nivells diferents, però la Generalitat va imposar una clàusula per la que no es permetia
cap tipus d’obra o actuació en aquell entorn i, específicament, al camp de futbol de la
Batllòria. S’ha parlat d’això amb la Comissió Territorial d’Urbanisme i se’ls ha explicat que la
intenció és posar gespa al camp de futbol, i que la gespa sempre és quelcom provisional
perquè té un temps de vida limitat. I pel que fa als vestuaris, es podria utilitzar un sistema
modular que compleixi amb l’ús provisional que ens marca la Generalitat. Amb això faríem
possible l’actuació que es pretén pel camp de futbol de la Batllòria, però abans hem de
retirar la prescripció que prohibeix fer-hi obres. I aquest és l’acord que es porta a aprovació
inicial del Ple. Val a dir que la Generalitat hi està d’acord i, per tant, l’aprovació definitiva
d’aquesta modificació puntual no hauria de tenir cap problema.
Intervé el Sr. Castaño i diu que el Pla d’instal·lacions esportives de Catalunya, elaborat per
la Generalitat de Catalunya, marcava els equipaments bàsics que ha de tenir el municipi. Un
d’ells és el camp de futbol de la Batllòria, que ja existeix i que cal mantenir. En el mandat
anterior –diu- es va projectar la millora d’aquest camp i es va encarregar la redacció del
corresponent projecte tècnic. L’equip redactor va recollir les aportacions de les persones
responsables del Club Esportiu de la Batllòria, però el projecte resultant sobrepassava el
pressupost que l’Ajuntament tenia destinat a aquesta actuació i va ser necessari adequar-lo
a la partida pressupostària. Com comentava l’altre dia amb el Sr. alcalde, va ser una
sorpresa, que no recordava, que en el mandat municipal 2007-2011 la Generalitat ens va
imposar aquesta prescripció en el PGO. En qualsevol cas, nosaltres estem d’acord en
aquest ús provisional i votarem a favor de la proposta.
El Sr. Turon diu que el grup municipal de la CUP no veu cap problema en assumir el risc de
l’ús provisional. Però recorda que en el seu moment, l’any 2014, la CUP es va oposar a
aquest projecte perquè l’equip de govern va obviar qualsevol possibilitat de mancomunar el
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servei del camp de futbol de la Batllòria amb els pobles veïns de Gualba i Riells i Viabrea.
Per això, avui, els regidors de la CUP s’abstindran en la votació.
La Sra. Montes considera que el projecte de millora del camp de futbol de la Batllòria és bo
per a la Batllòria, però el seu cost (600.000 €) és massa important com per donar-li un
caràcter provisional. Penso –diu- que una possible opció seria buscar un altre lloc i fer un
projecte vàlid en el temps. Tal com se’ns planteja la proposta, ens podríem trobar que d’aquí
15 anys ens diguin que s’ha de demolir la instal·lació. Sincerament, no veig just per a la
Batllòria començar unes obres d’aquestes característiques i envergadura, amb una
modificació del Pla general d’ordenació per dir que es tracta d’un ús provisional. Per això, diu- el nostre grup s’abstindrà en la votació, malgrat que considerem que es tracta d’un
equipament necessari. No ens sembla un bon començament la manera de plantejar
l’edificació. Insisteixo que seria important trobar un altre terreny i, com deia el regidor de la
CUP, mancomunar el servei.
El Sr. alcalde diu que l’ús provisional és una terminologia tècnica que utilitza la normativa
urbanística. L’afectació del sistema viari que passa pel costat de la Tordera, per zona
inundable, i que afecta el camp de futbol de la Batllòria és només sobre el paper. No és real
i, com a municipi, –diu- no el podrem acceptar mai. Per tant, la provisionalitat que es
proposa té només un caràcter administratiu. D’altra banda, no disposem d’un terreny
alternatiu de les dimensions necessàries per al camp de futbol de la Batllòria. L’equip de
govern pensa que el projecte de millora de l’actual camp és beneficiós per als joves, per als
nens i per a l’esport en general del municipi i, per tant, crec que hem d’assumir el repte de
vèncer les dificultats que us he explicat.
El Sr. Saurí puntualitza que és evident que no hi ha un terreny alternatiu a la Batllòria. I això
ens ha de fer reflexionar –diu- i començar-nos a plantejar de no caure en els errors d’anys
anteriors pel que fa a la planificació urbanística.
El Sr. Molés explica que el nou equip de govern s’ha trobat amb aquesta dificultat de
l’afectació viària sobre el camp de futbol de la Batllòria, i ha considerat que la manera més
ràpida per aconseguir les millores en l’equipament que els veïns reclamen des de fa dos
anys és l’ús provisional que avui es porta al Ple. Les altres alternatives, com ara buscar un
nou terreny, serien molt més lentes. Però cal tenir en compte que, com deia el Sr. alcalde,
aquesta provisionalitat seria només sobre el paper. I, en el pitjor dels casos, el fet que els
vestuaris siguin mòduls prefabricats sempre ens permetria la seva reubicació. Creiem que
aquesta és l’opció millor i més ràpida.
La Sra. Montes diu que, malgrat que nosaltres puguem pensar que el terme “provisional” és
un tecnicisme, la paraula queda escrita en el projecte i en el planejament.
El Sr. Molés diu que, davant aquest risc, s’han entrevistat amb el Conseller per estudiar
possibles alternatives. I la seva resposta –diu- va ser que l’opció que plantejàvem era viable,
factible i duradora. Per això, es porta avui aquesta proposta al Ple.
El Sr. Castaño explica que, en el seu moment, quan es va aprovar el PGO, la Generalitat de
Catalunya va a obligar a incloure la planificació urbanística de la ronda de la Batllòria. Està
claríssim, però, que no ens la creiem ni la volem. No crec tampoc que la Generalitat tingui
disponibilitat per construir mai aquest viari, i més en una zona inundable. D’altra banda, -diurespecte de mancomunar el servei del camp de futbol, en el seu moment es van fer
gestions, però és un tema molt complex perquè quan es disposa d’un camp de gespa
augmenta potencialment el nombre d’usuaris. I el mateix alcalde de Riells i Viabrea ens va
dir que era molt difícil preveure quants equips voldrien fer ús del camp quan comencés a
funcionar amb gespa. És molt més senzill mancomunar altres tipus de serveis. És va
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intentar, però la idea no va tirar endavant. Fa més de dos anys que les entitats esportives de
la Batllòria reclamen aquesta actuació. Si no recordo malament, els camps de futbol de la
Batllòria, Gualba i Vallgorguina eren els únics camps de terra que quedaven a la comarca.
El Sr. Turon diu que la queixa del seu grup rau en el fet que una actuació que fa més de dos
anys que s’espera, s’inclogui en una modificació de crèdit i no consti programada en la llista
d’inversions futures que es va passar als grups. No és manera –diu-.
Després d’aquestes intervencions i atès que
El Text refós del Pla general municipal d’ordenació, en endavant PGMO, aprovat
definitivament el 18.06.1997, amb les NNUU publicades per a la seva executivitat al DOGC
amb data 31.08.2005, estableix una reserva corresponent a la previsió de viari
supramunicipal de la variant de la C35, entre els punts pk 61 i pk 63, de la Batllòria en la
franja de sòl situada al sud de l’equipament del camp de futbol, el traçat de la qual
transcorre pràcticament paral·lel a la llera del riu Tordera fins enllaçar amb la ctra. C35 a
l’alçada de l’accés a Riells i Viabrea, pràcticament en el límit de terme d’ambdós municipis.
Durant el procés de tramitació de la Modificació puntual de PGMO del pont de la Tordera es
va fer palesa la necessitat de compatibilitzar la implantació del nou pont amb la reserva
viària, per tal de que la nova infraestructura no comprometés la viabilitat envers un traçat
adequat de la reserva viaria prevista pel planejament vigent.
El Text refós de la Modificació puntual de PGMO del pont de la Tordera, aprovat
definitivament amb data 17.12.2009 i publicat per a la seva executivitat al DOGC 5560 de
data 04.02.2010, va incorporar la següent diligència relativa a l’àmbit de l’equipament
municipal del camp de futbol:
“Per fer constar que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en la sessió de
17 de desembre de 2009, va acordar aprovar definitivament el Text refós de la
Modificació puntual de PGMO relativa al pont de la Tordera al nucli de la Batllòria amb
el benentès que, per tal de garantir la vialitat de la variant de la Batllòria en l’àmbit del
Text refós no s’admetran, a banda del nou pont, cap altra construcció ni moviment de
terres en la franja de reserva, inclosa la zona on el planejament vigent hi superposa
l’equipament que ocupa actualment el camp de futbol, d’acord amb l’informe de la
Direcció General de Carreteres, de 26 de novembre de 2009.”
Aquesta prescripció, sens dubte pensant en garantir la viabilitat de la reserva viària, limita
clarament qualsevol actuació en el cap de futbol.
Però el Pla d’infraestructures terrestres de Catalunya, tot i preveure altres actuacions amb
escenaris de referència pel 2026 a la carretera C35, classificada com a xarxa bàsica, en cap
cas contempla la previsió d’execució de la variant de la Batllòria.
La limitació que imposa aquesta diligència incorporada en la Modificació puntual de PGMO
del pont de la Tordera, conjuntament amb la manca de contemplació en el Pla
d’infraestructures terrestres de Catalunya d’un termini per l’execució de la variant, impedeix
de forma indefinida garantir la seguretat i funcionalitat d’una instal·lació esportiva, molt
anterior al PGMO vigent, ja que el de futbol de la Batllòria, club va ser fundat l’any 1933.
Actualment l’Ajuntament de Sant Celoni promou el projecte de remodelació del camp de
futbol de la Batllòria, el qual preveu diverses actuacions en el recinte de l’equipament, ja que
l’estat de les instal·lacions fa necessària una remodelació amb l’objectiu d’adequar-les a
criteris de seguretat i funcionalitat actuals.

11

Per això, mitjançant la present Modificació puntual de Pla General es proposa deixar sense
efecte la prescripció que prohibeix qualsevol obra la camp de futbol, per tal de permetre
obres i usos de caràcter provisional, de conformitat amb l’establert als articles 53 i següents
del decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei
d’urbanisme (en endavant TRLU), atès que l’equipament precisa d’una intervenció
d’adequació de les seves instal·lacions.
Fonaments de Dret
D’acord amb l’article 94 del TRLU, el planejament urbanístic, atès que és una disposició
administrativa de caràcter general, té vigència indefinida i és susceptible de suspensió,
modificació i revisió.
De conformitat amb l’article 96 del TRLU la modificació de qualsevol dels elements d’una
figura de planejament urbanístic se subjecte a les mateixes disposicions que en regeixen la
formació, per tant en la present modificació
La proposta de modificació puntual del planejament preveu una modificació d’abast limitat,
afectant a la diligència incorporada en Text refós de la Modificació puntual de PGMO del
pont de la Tordera, sense que aquesta modificació comporti cap augment de densitat ni
sostre i mantenint la qualificació i el usos definits al PGOM.
Pel que fa a la tramitació, d’acord amb l’article 85 del TRLU, correspon a l’Ajuntament de
Sant Celoni, i és competència del Ple de dita corporació municipal, l’aprovació inicial i
provisional de la modificació de planejament (art. 52.2.c) 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).
Un cop se n’ha acordat l’aprovació inicial, la proposta s’ha de sotmetre a informació pública
per un termini d’un mes, i simultàniament sol·licitar informe als organismes afectats per raó
de llurs competències.
A proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la Comissió informativa general, per 12 vots a
favor dels grups municipals de CiU, PSC-CP i ERC-AM, 5 abstencions dels grups
municipals de la CUP-PC-PA i d’ICV-EUIA-SCBP-E, el Ple municipal ACORDA:
1. Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla general d’ordenació relativa la
modificació de la prescripció relativa a l’equipament esportiu camp de futbol a la Batllòria.
2. Disposar l’inici del tràmit d’informació pública per un 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, comptador a partir del dia següent al de la publicació de
l’edicte en l'última de les publicacions del butlletí o diari oficial, 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 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.
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8. VERIFICACIÓ, SI ESCAU, DEL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES I
LES CASES RURALS SITUADES EN SÒL NO URBANITZABLE DE SANT CELONI.
El Sr. alcalde explica que aquest pla especial té un llarg recorregut. S’inicia al 2005 amb un
encàrrec de redacció a través de l’Associació Catalana de Municipis, però el resultat del
treball no es considera adequat a les expectatives. Per això, el propi Ajuntament, amb
assessorament extern, va assumir la redacció del document, l’objectiu del qual és facilitar
als propietaris de les masies del terme municipal de Sant Celoni la tramitació de qualsevol
expedient administratiu relacionat amb la millora de l’habitatge o els usos de la finca.
Actualment, aquests tràmits són molt complexes i requereixen autorització de la Generalitat
de Catalunya. El Pla especial de masies i cases rurals va ser aprovat inicialment al 2009,
però la Comissió Territorial d’Urbanisme el va suspendre per no estar d’acord amb algunes
qüestions contemplades al document. L’Ajuntament va presentar al·legacions, que van ser
parcialment acceptades. Els tècnics municipals han visitat masia per masia, han parlat amb
els seus propietaris, valorant individualment cada cas i, finalment, han acabat elaborant
aquest pla especial, que serà una bona eina per a la dinamització del nostre entorn rural.
Val a dir que en aquesta darrera tramitació, hem consensuat amb els altres grups polítics
municipals la retirada de l’ús hoteler de les masies del Montnegre, tema que va generar un
cert debat polític. Malgrat això, en l’articulat del document que avui es porta al Ple fem
l’anotació que, si més endavant, el Pla especial del Montnegre Corredor permet l’ús hoteler
en aquell àmbit, es valorarà la possibilitat de modificar el nostre pla especial.
Intervé el Sr. Castaño i explica que, efectivament, la redacció del document es va iniciar al
2005, però no per encàrrec a l’Associació Catalana de Municipis (com ha dit el Sr. alcalde),
sinó a la Federació de Municipis de Catalunya. L’objectiu era consolidar les masies en el
territori i evitar que el Montnegre es despoblés com ha passat al Montseny. És a dir, evitar
l’abandonament de les masies i recuperar alguna de les que estan en estat ruïnós,
permetent altres usos que afavoreixin noves activitats econòmiques. Crec que la feina que
s’ha fet des de l’equip tècnic de l’Ajuntament ha sigut molt interessant a l’hora de completar
les fitxes de les masies, trepitjant el territori, i el document que avui es porta a aprovació, un
cop superats els entrebancs inicials, ha de servir per facilitar els tràmits en cas d’obres o
noves activitats en el nostre entorn rural no urbanitzable. Per tant –conclou- el vot dels
regidors socialistes serà a favor de la proposta.
Pren la paraula el Sr. Saurí i diu que des de la CUP feliciten la gran feina tècnica que s’ha
dut a terme a l’hora de confeccionar aquest extens pla especial, que obeeix a l’objectiu de
facilitar la conservació i la rehabilitació de les masies i del patrimoni etnològic del nostre
territori, recuperar els usos relacionats amb l’entorn i, per tant, reactivar l’economia en el
sector primari. D’altra banda, com indicava el Sr. alcalde, aquests darrers dies hem tingut un
intens debat en relació a la possibilitat de permetre l’activitat hotelera en 12 masies (11
d’elles al Montnegre) i ens felicitem perquè finalment s’hagi retirat aquest possible ús. La
CUP considera que hi ha tres raons fonamentals per oposar-nos-hi: 1) perquè una llei
superior ho impedeix, 2) perquè actualment no existeix una demanda potent d’aquest tipus
d’establiments al Montnegre, i 3) perquè això obria la possibilitat d’especulacions
immobiliàries, com les que es van produir al nostre país fa pocs anys. Celebrem que,
finalment, hagi desaparegut del document aquesta possibilitat de 12 nous hotels al nostre
territori i, per tant, el grup municipal de la CUP votarà a favor de la proposta.
La Sra. Montes considera que la redacció del Pla especial de les masies i les cases rurals
ha sigut un treball molt curós, amb molts anys d’elaboració al darrere, que finalment podrà
ser aprovat per la Generalitat de Catalunya i permetrà als propietaris desenvolupar
econòmicament les seves finques, donant nova vida al territori del bosc i la muntanya.
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D’altra manera segurament moltes de les masies que formen part de la nostra història
anirien decaient i acabarien per ser abandonades. És important –diu- que s’hagi fet aquest
treball per facilitar noves sortides a aquestes finques i, per tant, el vot del meu grup serà
també a favor de la proposta.
El Sr. alcalde explica que, respecte de la supressió de l’ús hoteler en les masies del
Montnegre, voldria fer algun matís. En primer lloc, dir que la nostra voluntat és afavorir
l’activitat de les masies. Per això, la seva transformació en cases rurals o hotels ens
semblava interessant i es va valorar tècnicament com una opció vàlida, que comptava amb
el recolzament de molts propietaris. Val a dir, però, que el fet de permetre l’activitat de
turisme rural en les 99 masies del pla especial, no significa que totes elles s’haguessin de
dedicar a aquesta activitat, sinó simplement que tenien aquesta opció. Respecte de les
masies del Montnegre, és cert que l’activitat hotelera quedava condicionada a una norma de
rang superior, el Pla especial del Montnegre Corredor, que avui dia no permet aquest ús.
Finalment, després del debat que s’ha produït en aquest tema, hem optat per modificar
l’articulat del document que avui es porta al Ple, suprimint aquest ús en les masies del
Montnegre. Em satisfà –diu- que tots els grups hi estiguin a favor i que el document s’aprovi
per unanimitat.
El Sr. Saurí s’alegra que finalment s’hagi acceptat el raonament de la CUP. Per lògica
jurídica, no podia ser que una norma de rang inferior intentés regular sobre una norma
superior. Ara –diu- tot queda més quadrat.
Tal com es desprèn des les intervencions, tots els grups polítics municipals han
consensuat una esmena a la proposta i al document del Pla especial, dictaminats per
la Comissió informativa general, en el sentit d’eliminar els usos Hoteler i de Casa de
Colònies, tal com consta en l’informe i les noves fitxes que s’han incorporat al Pla, de
manera que el text final de la proposta és el que es transcriu a continuació.
Després d’aquestes intervencions i atès que
Per resolució de l’Alcaldia de 23.07.2010 es va aprovar inicialment el Catàleg de masies i
cases rurals del municipi de Sant Celoni.
L’acord es va publicar al BOPB de 10.08.2010 i al diari “El Periódico” el 31.07.2010, i es van
sol·licitar els informes preceptius. Així mateix es va procedir a la publicació al web municipal
de la memòria, la normativa i les fitxes, des de la data de la seva aprovació fins el
6.11.2010. Fruit del període d’exposició es van presentar 12 al·legacions. El document
d’aprovació provisional recollia el resultat d’aquestes al·legacions, juntament amb les
determinacions dels informes sectorials emesos.
El Ple de l’Ajuntament el 24.02.2011 va aprovar provisionalment el Pla especial de masies i
cases rurals, trametent-lo a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (en endavant
CTUB) per la seva aprovació definitiva.
La CTUB en sessió de 12.05.2011 va resoldre suspendre l’aprovació definitiva del pla
especial de les masies i les cases rurals situades en sòl no urbanitzable fins que mitjançant
text refós s’hi incorporessin determinades prescripcions.
Aquest ajuntament el 18.07.2011 va presentar requeriment previ a la via judicial contra
l’acord de la CTUB de 12.05.2011 que va ser estimat en part pel Conseller de Territori i
Sostenibilitat el 24.01.2012.
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Durant la redacció del present text refós s’ha aprovat el decret 64/2014, de 13 de maig, pel
qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, que detalla de manera
exhaustiva els supòsits establerts a la Llei d’urbanisme que, prèviament a l’atorgament de la
llicència, requereixen l’aprovació d’un pla especial urbanístic o un projecte, i concreta la
regulació del procediment d’atorgament de llicències en sòl no urbanitzable.
Segons l’article 94 RLUC, els plans especials urbanístics, i per tant, també els textos refosos
d’aquests, estan integrats per la documentació escrita i gràfica adequada a llur naturalesa i
finalitat. En qualsevol cas, hauran de contenir una memòria descriptiva i justificativa de la
necessitat o conveniència del pla i de l'ordenació que aquest preveu i els plànols
d'informació i d'ordenació que corresponguin.
Les prescripcions de la CTUB de 12.05.2011 amb els matisos de la resolució del Conseller
de 24.01.2012, que motiven el present text refós són les següents:
1.1 Sol·licitar informe al Departament de Cultura i incorporar les prescripcions que se’n
derivin així com incorporar les prescripcions dels informes sectorials emesos.
1.1.1 Excloure l’ús de turisme rural de l’element 101, l’ús d’hoteler dels elements 1, 2, 22,
33, 38, 56, 63, 64, 67, 68 i 69 i prohibir expressament les ampliacions en les fitxes
dels elements 1, 12 i 31.(Segons informe del l’Àrea d’espais naturals de la Diputació
de Barcelona).
1.1.2 Justificar que l’element 36 és una masia o casa rural abans de 1956, o en cas
contrari excloure-la. (D’acord amb la resolució del conseller)
1.2 Reconsiderar la inclusió d’alguns elements:
1.2.1 Completar la documentació acreditativa de la volumetria original i els plànols en
planta, secció i alçats que consten a les fitxes de les ruïnes 31, 39, 42, 61 i 88.
1.2.2 Excloure les ruïnes de conformitat amb el punt 2 de la valoració de l’expedient de
l’informe de la CTUB.
1.2.3 Cal completar la documentació gràfica de les fitxes 57, 64, 67, 71, 73 i 74, que
permeti valorar quins elements del conjunt tenen les característiques adients per ser
inclosos al catàleg.
1.2.4 Cal completar les fitxes amb les noves dades gràfiques, justificatives en el catàleg
dels cossos annexos dels elements 4, 5, 6, 37, 46 i 67. Per tal de poder incloure els
volums o ampliacions dels elements 7, 10, 13, 21, 25, 26, 28, 35, 36, 48, 51, 53, 59,
63, 66, 72, 77, 78, 82, 86, i 87, així com incorporar dades gràfiques que justifiquin
adequadament que els cossos formen part integrant del volum originari, i en cas
contrari s’enclouran. (D’acord amb la resolució del conseller)
1.3 Cal modificar en les fitxes:
1.3.1 Fotografies: recomana afegir mes fotografies dels elements.
1.3.2 Tractament de la volumetria original: Cal justificar la possibilitat d’ampliar la
volumetria existent dels elements 3, 6, 7, 8, 9, 10, 37, 58, 77 i 80. Cal suprimir la
possibilitat d’ampliar la volumetria dels elements 14, 15, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 36,
39, 40, 42, 45, 50, 59, 61, 62, 72, 75,79, 82, 83 i 86. Cal suprimir la possibilitat
d’ampliar de les ruïnes 17, 18, 60, 65, 70, 76, 81, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, i
100. Cal suprimir la possibilitat de reconstruir edificacions complementàries que no
es cataloguen dels elements 2 i 38. Cal fixar la condició per admetre ampliacions
segons l’acord del Conseller. (D’acord amb la resolució del conseller)
1.3.3 Volums susceptibles de ser utilitzats per als usos de l’article 47.3: Cal que el text
refós justifiqui quines edificacions auxiliars dels elements 1, 2, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15,
22, 24, 25, 28, 29, 31, 33, 35, 39, 40, 43, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 56, 58, 59, 61, 62,
64, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 78, 83, 85, 87, 88, 105 s’inclouen al catàleg.
També cal acreditar que les construccions auxiliars que es pretén incorporar al
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1.3.4

1.3.5

1.3.6

catàleg han estat destinades a habitatge, i aportar més documentació gràfica que
permeti valorar quin elements del conjunt tenen les característiques adients per ser
inclosos al catàleg. Cal excloure la possibilitat de destinar als usos proposats els
volums annexos de les ruïnes 17, 18, 60, 65, 81, 89, 90, 93 i 94. (D’acord amb la
resolució del conseller)
Us proposat: Cal excloure l’ús hoteler dels elements 1, 38, 55, 69 i 85 i fixar a les
fitxes on s’admet aquest ús que no s’admet l’hotel apartament ni hotel en condomini.
Cal suprimir la possibilitat de divisió horitzontal dels elements 3, 4, 8, 11, 14, 15, 16
,19, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 36, 37, 40, 44, 46, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 75, 77, 80, 82,
83, 86, 87 i 88 i de les ruïnes 94, 95 i 98.
Volums no utilitzables per usos previstos en l’apartat anterior i altres limitacions: Cal
afegir que en els volums complementaris no s’admeten els usos de l’apartat anterior
i nomes son admissibles els admesos pel planejament i la llei, així com excloure la
possibilitat de destinar els volums complementaris als usos proposats per l’edificació
catalogada dels elements 1, 2, 10, 11, 15, 16, 20, 22, 24, 33, 34, 38, 43, 49, 52, 53,
56, 57, 63, 64, 68, 69 i 73.
Plànol en planta: cal modificar la nomenclatura i apartats, distingint l’edifici catalogat
i la resta de volums annexos o no al catalogat.

1.4 En quant a la normativa:
1.4.1 Art. 13: Cal modificar les condicions de d’ampliació i excloure la possibilitat de
construcció de piscina.
1.4.2 Art 14: Cal justificar l’aplicació concreta o suprimir-lo.
1.4.3 Art 15: Limitar la divisió horitzontal a aquells casos degudament justificats en la
corresponent fitxa. (D’acord amb la resolució del conseller)
1.4.4 Art. 20, apartats segon, tercer, quart i cinquè.
1.4.5 Art. 21, 22 i 23
Fruit de les prescripcions de la CTUB de 12.05.2011 amb els matisos de la resolució del
Conseller de 24.01.2012, i a la vista de les modificacions realitzades en posterioritat a la
Comissió Informativa, s’han realitzat les següents actuacions al Pla Especial de Masies i
Cases Rurals aprovat provisionalment
S’ha sol·licitat informe al departament de Cultura. La valoració de l’expedient del
Departament de Cultura és favorable, considerant les determinacions del Pla Especial
compatibles amb la preservació del Patrimoni, fent constar que hi ha diverses masies que
tenen interès des del punt de vista arquitectònic, arqueològic o històric, la qual cosa s’ha
incorporat a les fitxes de cada un dels elements del present text refós.
Pel que fa a l’ús de turisme rural de l’element 101, s’ha exclòs de la fitxa, s’ha eliminat l’ús
hoteler dels elements 1, 2, 22, 33, 38, 56, 63, 64, 67, 68 i 69 i s’ha prohibit les ampliacions a
les fitxes 1, 12 i 31 l’ampliació, de conformitat amb el punt 1.1.1 de la resolució de la CTUB,
que fa referència a l’informe de l’Àrea d’espais Naturals de Diputació de Barcelona. Així
mateix, de conformitat amb el punt 1.3.4 s’ha admès l’ús hoteler de l’element 85 per
considerar que compleix les condicions tant de superfície com tipologia i accessibilitat.
Pel que fa a aquells elements catalogats inclosos dins del Pla Especial Montnegre i
Corredor, en la memòria es proposa la possibilitat d’adaptar, si s’escau, el Pla Especial de
Masies i Cases rurals a les determinacions del Pla Especial Montnegre Corredor, en el cas
que es modifiquin les previsions relatives a l’ús d’hotel i casa de colònies, actualment usos
no admesos pel referit Pla Especial.
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De conformitat amb la resolució del conseller, es justifica a la fitxa de l’element 36 el
manteniment d’aquesta masia, incorporant al present pla especial la justificació històrica de
la que es disposa i cartografia històrica.
Pel que fa al punt 1.2 de la resolució de la CTUB, en relació a les ruïnes s’ha completat la
documentació dels elements 31, 39, 42, 61 i 88 i s’han exclòs del PE les ruïnes 76, 89, 96,
101, 102 i 103, mantenint la resta de ruïnes, i justificant la seva catalogació amb l’anàlisi
dels elements històrics, territorials, paisatgístics, mediambientals i socials, que s’han
especificat en cada una de les fitxes. Es manté la numeració del Pla Especial aprovat
provisionalment ,quedant buits els números 76, 89, 96, 101, 102 i 103, que es corresponen
amb les números que identifiquen les ruïnes excloses.
Així mateix, de conformitat amb l’apartat 1.2.3 de la resolució de la CTUB s’ha completat la
documentació gràfica de les fitxes 57, 64, 67, 71, 73 i 74 i de conformitat amb el punt 1.2.4
del requeriment de la CTUB, matisat per la resolució del conseller s’ha completat amb
documentació gràfica i justificativa en les fitxes els cossos annexes que s’ha considerat
catalogar, excloent els que s’han considerat insuficientment justificats en el document
d’aprovació inicial.
En compliment del punt 1.3 de la resolució de la CTUB, s’han afegit noves fotografies i s’han
millorat els plànols de situació.
Pel que fa a les ampliacions, es consideren ampliables, amb les limitacions que consten a
cada fitxa els elements 7, 9, 25, 27, 29, 40, 59, 61, 79 i 82, mentre que la resta dels
elements relacionats en el punt 1.3.2 (punt matisat per la resolució del conseller) no es
consideren ampliables. Pel que fa a la ampliació de les ruïnes, es fa constar que no s’hi
admeten ampliacions a excepció de l’element 97 es fa constar que no s’hi admet ampliació
però si reconstrucció fins als 75 m2.
En quant a la catalogació de les edificacions auxiliars, s’ha refet a les fitxes la catalogació
dels elements principal i secundari, i s’han modulat els usos dels elements secundaris en
funció de les característiques dels volums. Així mateix s’ha clarificat la distinció gràfica dels
elements catalogats, resseguint en vermell els elements catalogats, i diferenciant, dins dels
elements catalogats el cos principal (marcat en gris) dels secundaris. Els elements no
marcats en vermell son aquells cossos existents que no són objecte de protecció, i per tant,
no catalogats.
Quant als usos, es fa constar a l’article 19 de la normativa que en aquells casos que s’admet
l’ús hoteler, no s’admet l’apartahotel ni l’hotel en condomini. Pel que fa a la divisió horitzontal
s’ha analitzat fitxa per fitxa la possibilitat d’aquesta divisió horitzontal, respectant les
condicions previstes a l’article 15 de la normativa, que s’ha adaptat al que preveu la
resolució del Conseller.
Pel que fa a la normativa s’han modificat, de conformitat amb l’apartat 1.4 de la resolució de
la CTUB els articles següents:
Art. 13: S’ha redactat l’article 13 de d’acord amb les indicacions de l’informe de la CTUB,
però s’ha considerat oportú mantenir la possibilitat de construcció de piscines, ja que durant
la redacció del present document s’ha aprovat el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament sobre la protecció de la legalitat urbanística. Aquest text en el seu
article 43 estableix una sèrie d’excepcions per la tramitació d’un projecte d’actuació
específica, flexibilitzant els requisits per determinades obres en sòl no urbanitzable. En
relació al present text refós, s’ha introduït en virtut de l’article 48.3.a la possibilitat de
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realitzar piscines, amb els requisits establerts al nou article 14 de la normativa del present
text refós.
Art 14: S’ha optat per la supressió de l’article 14, que ja no regula el trasllat de l’edificació.
Aquest article ha passat a nomenar-se “Piscines” i regula les especificacions de les piscines
en els elements catalogats.
Art 15: S’ha redactat segons l’establert en la resolució del recurs del conseller, limitant la
possibilitat de divisió horitzontal a aquells casos degudament justificats en la corresponent
fitxa.
Art. 20. S’ha modificat de conformitat amb els paràmetres de l’informe de la CTUB
Art. 21, 22 i 23: S’ha suprimit el paràgraf tercer de l’article 21, el segon del 22 i el segon del
23, per evitar destinar els volums annexos no catalogats a usos principals. Així mateix s’ha
suprimit l’ús de casa de colònies, de conformitat amb la resolució de la CTUB.
També s’han realitzat altres modificacions en la normativa, que no constaven explícitament
en la resolució de la CTUB ni del Conseller, per adaptar-la a les fitxes, fruit del treball de
camp i a la legislació vigent:
S’han adaptat les referències normatives a la Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost i al
Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
Art. 9: S’ha redactat conformitat amb la legislació vigent, sense fer referència al tràmits i
terminis concrets, en virtut del principi de vigència indefinida del planejament, evitant
modificacions puntuals per possibles modificacions legislatives.
Art. 10: S’ha redactat diferenciant entre elements catalogats, no catalogats i patrimoni.
Art. 12: S’ha reforçat i concretat la protecció de l’entorn prevista a l’article.
Art. 14: S’ha incorporat, en el suprimit article 14, la regulació de les piscines, passant a
anomenar-se “piscines”, i regulant les característiques de les piscines en els elements
catalogats.
Art. 18: S’han introduït especificacions en l’article que regula materials i textures per la millor
integració en el paisatge.
Art. 19: S’ha modificat la regulació d’usos, fent constar l’ús de casa de colònies com a ús
específic dins de l’educació en el lleure, i s’ha determinat genèricament els usos en els
volums secundaris i en els volums no catalogats.
Art. 30: s’ha incorporat el nou article 30 que regula les especificitats de la reconstrucció de
les ruïnes catalogades.
La tècnica d’administració general a l’informe jurídic fa constar que analitzades les
modificacions introduïdes es considera que no són canvis substancials d’acord amb el que
estableix l’article 112.4 RLU, i per tant, no requereixen d’una segona informació pública.
L’arquitecte municipal ha emès informe favorable envers el Text refós del Pla especial del
Catàleg de masies i cases rurals.
Consta a l’expedient informe favorable conjunt de l’arquitecte municipal i la tècnica
d’administració general respecte de les modificacions realitzades en posterioritat a la
Comissió Informativa, que afecten a les pàgines 3, 5, 26 i 27 de la memòria i a les fitxes 1,
2, 22, 33, 34, 38, 55, 56, 64, 67 68 i 69.
Fonaments de Dret
Article 94.1 del Decret legislatiu 2/20013, d’aprovació del Text refós de la legislació
municipal i del règim local de Catalunya (TRLUC), pel qual la modificació de qualsevol dels
elements d'una figura del planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions
que en regeixen la formació.
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Article 80.c TRLUC pel qual correspon a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona
l’aprovació definitiva del Pla especial de masies i cases rurals en el present cas, mitjançant
text refós.
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal
ACORDA:
1. Verificar el Text refós del Pla especial de les masies i les cases rurals situades en sòl no
urbanitzable de Sant Celoni, promogut per l’Ajuntament de Sant Celoni, el qual incorpora,
respecte del document aprovat provisionalment les prescripcions de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 12.05.2011.
2. Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el text refós del Pla especial
de les masies i les cases rurals situades en sòl no urbanitzable de Sant Celoni per a la seva
aprovació definitiva.

9. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’INICI DE L’EXPEDIENT DE PEÇA SEPARADA PER A
LA FIXACIÓ DEL PREU JUST DE LES FINQUES DEL TERME MUNICIPAL DE SANT
CELONI AFECTADES PEL PROJECTE DE CONNEXIÓ DE LES AIGÜES MUNICIPALS
DEL NUCLI DE LA BATLLÒRIA I DE RIELLS I VIABREA A L’ESTACIÓ DEPURADORA
D’AIGÜES RESIDUALS DE RIELLS I VIABREA.
Intervé el Sr. alcalde i diu que el text de la proposta és complex d’entendre, però per
explicar-ho de manera simplificada, té a veure amb les obres de connexió de les aigües
residuals de la Batllòria a l’estació depuradora de Riells i Viabrea, obres que estan en fase
d’execució. La canalització transcorre per algunes finques privades, de les quals ja s’ha
signat l’acta d’ocupació, però per donar als propietaris la possibilitat de presentar
al·legacions si no estan d’acord amb el preu d’expropiació que se’ls ha proposat, portem a
aprovació el mecanisme legal que s’anomena inici de l’expedient de peces separades per a
la fixació del preu just.
La Sra. Pascual diu que els regidors de la CUP votaran a favor de la proposta, i vol aprofitar
–diu- per agrair a la Coordinadora per la Salvaguarda del Montseny la seva aposta per la
racionalització a l’hora de fer possible que s’hagi mancomunat amb l’Ajuntament de Riells i
Viabrea el servei de depuració de les aigües residuals de la Batllòria. Des de aquí el nostre
agraïment i reconeixement a aquesta entitat per la pressió que ha fet en aquest tema.
El Sr. Castaño indica que el seu grup votarà a favor perquè es tracta d’una obra molt
necessària. S’ha demanat autorització a la Generalitat de Catalunya per a l’ocupació urgent
dels terrenys per on ha de transcórrer la canonada. Ara les obres ja estan en marxa i aquest
és l’últim tràmit del procés. I d’aquí poc temps les aigües residuals de la Batllòria s’abocaran
a la depuradora de Riells i Viabrea com està planificat de fa anys.
La Sra. Montes diu que el seu vot també serà favorable, atès que es tracta d’un pas
administratiu necessari i desitja que les obres finalitzin el més aviat possible.
Després d’aquestes intervencions i atès que
El 27.11.2014 es va aprovar la llista definitiva de béns i drets afectats que figuren en la
relació detallada del projecte de connexió de les aigües municipals del nucli de la Batllòria i
Riells i Viabrea a l’EDAR de Riells i Viabrea, conjuntament amb l’acord d’aprovació definitiva
del projecte executiu de connexió de les aigües residuals de la Batllòria i Riells i Viabrea a
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l’EDAR de Riells i Viabrea. Aquest acord es va publicar al DOGC el 14.12.2014 i es va
notificar individualment als afectats dins del terme municipal de Sant Celoni.
El dia 02.06.2015 el Govern va declarar la urgència de l’ocupació dels béns i drets del referit
al projecte, en compliment del que preveu l’article 52 de la Llei d’expropiació forçosa, de
16.12.1954, publicant l’acord al DOGC el 04.06.2015.
Un cop declarada la urgència es va procedir a iniciar expedient per l’ocupació de les finques
afectades per servitud de pas i ocupació temporal del en el terme municipal de Sant Celoni,
fent pública la següent relació de béns i drets afectats per la declaració d’urgent ocupació.

N.

Ref. Cadastral

Titular

14

3290354DG6139S0001ST

16

2986204DG6218N0001PX

Pere
Albert
Oller
Bosc, Rosa Maria
Sibina
Coromines,
Teresa
Ayats
Terrades
i
Carles
Ayats Terrades
Quabit Inmobiliaria SA

Servitud
de pas
418,51

Ocupació
temporal
554,61

Lloc dia i hora

Observacions

Dependencies de
l’Ajuntament,
Carrer Bruc 26, el
19 de juny a les 10
hores.

Camí

37,85

218,81

Dependencies de
l’Ajuntament,
Carrer Bruc 26, el
19 de juny a les 13
hores.

On hi ha la
decantadora

El dia 3 de juliol, amb compareixença del propietari, aquest Ajuntament va procedir al
pagament i a l’ocupació dels drets de finca cadastral 2986204DG6128N0001PX. El preu just
que s’ha pagat és el que consta en el projecte de connexió de les aigües municipals del
nucli la Batllòria i Riells i Viabrea a l’EDAR de Riells i Viabrea, aprovat per aquest
ajuntament el 27.11.2014 i que ascendeix a 309,83 €.
El 23 de juliol, amb compareixença dels propietaris, aquest ajuntament va procedir al
pagament i l’ocupació dels drets de la finca cadastral 3290354DG6139S0001ST. El preu just
que s’ha pagat és el que consta en el projecte de connexió de les aigües municipals del
nucli de la Batllòria i de Riells i Viabrea a l’EDAR de Riells i Viabrea, aprovat per aquest
ajuntament el 27.11.2014, i que ascendeix a 1.781,11 €.
Fonaments de Dret
En compliment del que preveu l’article 52 amb correspondència amb l’article 29 de la Llei
d’expropiació forçosa, correspon a aquest Ajuntament obrir peça separada de preu just i
requerir als titulars per tal que formulin els fulls d’apreuament previstos a l’article 29 i
concordants de la Llei d’expropiació forçosa, especificant motivadament el valor que els
atribuïu, a part de tota altra al·legació que considereu pertinent. El full d’apreuament pot
anar acompanyat, si s’escau, d’una valoració pericial elaborada per un facultatiu competent.
A proposta de l’Alcaldia, previ dictamen de la Comissió informativa general, per unanimitat
dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Acordar l’inici de l’expedient de fixació del preu just, en expedients separats, de les
finques següents:
Finca cadastral 2986204DG6128N0001PX
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Titular: Quabit Inmobiliaria SA
Descripció: Porció de terreny al municipi de Sant Celoni, parròquia de la Batllòria, amb
totes les seves pertinences, usos i servituds, amb cabuda cinquanta àrees i setantanou centiàrees. Limita al Nord amb Ramón Salip Torrent, al Sud amb el riu Tordera i
José Sauri a l’Est amb porció d’igual procedència de Franciso Viñas mitjançant camí i a
l’Oest amb Vicente Ripoll mitjançant sèquia.
Dades Registrals: Consta inscrita al Registre de la Propietat de Sant Celoni, tom 2063,
llibre 344, foli 131, finca 1607.
Superfície d’ocupació temporal: 218,81 m2
Superfície d’expropiació de servitud de pas: 37,85 m2
Pagament en el procediment d’urgència: 309,83 euros
Càrregues: Les que consten al Registre de la Propietat.
Finca Cadastral 3290354DG6139S0001ST
Titulars: Pere Albert Oller Bosch, Rosa Maria Sibina Corominas, Teresa Ayats Terrades
i Carles Ayats Terrades.
Descripció: Peça de terra de cultiu de secà anomenada Camp Grau.
Dades Registrals: Consta inscrita al Registre de la Propietat de Sant Celoni, al tom
1681, llibre 158, foli 150, finca 1047.
Superfície d’ocupació temporal: 554,71 m2
Superfície d’expropiació de servitud de pas: 418,51 m2
Pagament en el procediment d’urgència:
Pere Albert Oller Bosch
Rosa Maria Sibina Corominas
Teresa Ayats Terrades
Carles Ayats Terrades

225,67 euros
667,91 euros
333,96 euros
553,57 euros

Carregues: Les que consten al Registre de la Propietat.
2. Requerir als titulars dels béns objecte dels expedients anteriors per tal que en un termini
20 dies, a comptar des de la recepció de la notificació del present acord, presentin 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.

10. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ DE SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ
REFUGIADA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A LA MEDITERRÀNIA.
Pren la paraula la Sra. Miracle i explica que aquesta moció és el resultat de consensuar
entre tots els grups polítics municipals tres mocions sobre el mateix tema. Ens hem posat
d’acord –diu- i hem redactat un únic text demanant que es doni suport a les persones que
estan fugint de Síria, i que estan patint per arribar a Europa. Demanem que Europa no
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tanqui les portes a aquestes persones i que els governs europeus posin els recursos
necessaris per acollir-los. Però en la moció no es parla només del conflicte armat a Síria,
sinó també de tots els conflictes armats que succeeixen en altres llocs del món. Tampoc no
es parla només de refugiats de guerra, sinó de totes aquelles persones que marxen del seu
país perquè la situació econòmica allà és crítica. Crec que Europa ha d’acollir tothom que
vulgui protegir la seva vida i la de la seva família i que pretengui una vida millor. El seu
somni és arribar a Europa i nosaltres tenim l’obligació d’obrir-los les portes. Voldria
comentar també que a Sant Celoni hi ha un grup de persones solidàries que cada dimecres
a les vuit del vespre es troben a la Plaça de la Vila per a fer un minut de silenci envers
aquest tema.
A petició de la Sra. Miracle, el Sr. secretari procedeix a llegir la part dispositiva de la moció
consensuada per tots els grups municipals.
Pren la paraula el Sr. Turon per comentar tres qüestions. En primer lloc, -diu- no hauríem de
distingir entre immigrants i refugiats perquè l’emergència humanitària no és nova, tot i que
ara estigui en el seu punt més àlgid. Segon, tant la població siriana com l’afganesa pateixen
conflictes bèl·lics amb participació (militar o a través de la indústria armamentística) dels
països occidentals, que ara mateix es neguen a assumir les conseqüències de les guerres
que ells provoquen o hi participen. I tercer, la Unió Europea i la seva política fronterera
genocida és la gran responsable de la situació actual. I la nostra permanència dins d’una
institució tant antidemocràtica com aquesta, que vulnera constantment els drets humans, no
és el model d’independència i democràcia radical que crec que tots nosaltres volem.
El Sr. Castaño diu que els regidors socialistes estan d’acord amb la moció perquè és
producte del consens de tots els grups municipals, i el resultat és satisfactori.
La Sra. Montes diu que està totalment d’acord amb la moció. Penso –diu- que cap persona
desitja abandonar casa seva, el somni de qualsevol refugiat (econòmic, polític o religiós) és
quedar-se a casa seva, amb la seva família i en la seva cultura. En el seu moment es va dir
que la Guerra Civil Espanyol havia sigut un assaig experimental de la Segona Guerra
Mundial. El que no se’ns diu ara és quin experiment s’està fent a Síria i quins interessos hi
ha darrera aquest conflicte. Potser la intenció és fer entrar a Europa una gran quantitat de
mà d’obra barata i molt necessitada, per provoqui reformes laborals i pressioni als
treballadors europeus. Potser això no ho sabrem fins d’aquí cinquanta anys... En definitiva,
el nostre grup està d’acord amb el contingut de la moció, però caldria conèixer les veritables
raons de la guerra de Síria... Podem ajudar els refugiats de la guerra, però no tindrem la
solució si no coneixem els motius de tot el que està passant. I crec que s’hauria de fer molta
més pressió per acabar amb aquet conflicte bèl·lic.
La Sra. Magalí està totalment d’acord amb la intervenció de la Sra. Montes respecte del
conflicte de Síria. Però cal pensar també -diu- en totes les persones que arriben en pàteres
des del nord d’Àfrica. Crec que ens hem de posar les piles i treballar per posar el nostre
granet de sorra, per petit que sigui, per millorar aquestes situacions. El que no pot ser és
continuar impassibles veient el patiment d’aquesta gent. Finalment, voldria agrair que hàgim
pogut consensuar aquesta moció entre tots els grups i emplaçar-vos a participar en les
comissions de treball per encarar l’acolliment de les persones que puguin arribar.
Després d’aquestes intervencions i,
El món local català manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en matèria de
refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a Síria i d’altres conflictes
internacionals.
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Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la Mediterrània
durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la persecució, de les
quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta que 2.750 persones han
desaparegut o mort en els primers vuit mesos de l’any i es preveu que el nombre d’arribades
continuï augmentant els propers dos mesos.
La deixadesa i la inacció dels governs i de les institucions europees agreuja encara més la
situació dels milers de famílies que fan un llarg camí per protegir les seves vides i buscar
una nova oportunitat en un país d’Europa.
Davant d’aquesta situació, cal que els governs europeus i la UE es posin a treballar de
manera immediata per proporcionar atenció a aquestes persones i evitar més vulneracions
dels Drets Humans.
La defensa dels Drets Humans és un deure de totes les institucions democràtiques. Els
municipis tenen un clar compromís en la promoció i la garantia dels Drets Humans,
treballant conjuntament administració i organitzacions de la societat civil.
Sant Celoni és un municipi d’acollida, implicat en la defensa dels Drets Humans, la
solidaritat i la pau. Una vila que compta amb una ciutadania i unes institucions
compromeses en la lluita contra les desigualtats i que de sempre s’ha mostrat solidària amb
les persones que pateixen situacions difícils.
Davant de la situació actual i,
• Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu article 1,
determina que la dignitat humana és inviolable i ha de ser respectada i protegida.
• Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14 que, en cas
de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a qualsevol país.
• Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del Refugiat de
1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen que cal facilitar l’estatut
de refugiat i garantir els drets que aquest estatut preveu.
• Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la creació
d'una Xarxa de Municipis Acollidors.
• Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una administració
propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang superior.
• Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions d'asil i
només 28 places d'acollida.
• Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre solidàriament a
l’arribada de persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que compten amb
un teixit associatiu vinculat a la pau, els drets humans i el desenvolupament.
• Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a què donin
resposta a la situació dels refugiats.
Per tot això, a proposta dels grups municipals de l’Ajuntament de Sant Celoni, per
unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Instar el Govern espanyol a:
• Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, acollida
i integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es transfereixin a les
administracions municipals per a la gestió descentralitzada.
• Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per millorar
la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu.
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• Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les persones
sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona.
• Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les
persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda
humanitària directa o indirecta, tot garantint els drets de totes les persones.
• Treballar per ampliar el concepte de persona refugiada a totes aquelles persones que
es veuen obligades a abandonar els seus països per motius econòmics, en línia del
que proposa Stop Mare Mortum.
• Treballar decididament per a la minva constant dels conflictes armats i els motius que
els generen.
2. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a:
• Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a Catalunya
(PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació actual i assegurar-ne
el desplegament.
• Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en paral·lel
formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran de fer càrrec del
suport i l'atenció a les persones sol·licitants.
• Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació.
• Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les
persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda
humanitària directa o indirecta, garantint els drets de totes les persones.
• Treballar decididament per a la minva constant dels conflictes armats i els motius que
els generen.
3. Facilitar l’empadronament de totes les persones que declaren viure al municipi i
conseqüentment garantir l’accés als serveis basics.
4. Actualitzar el pla d'acollida municipal (o comarcal) per a incorporar-hi l'asil.
5. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida i el servei a
les persones sol·licitants d'asil.
6. Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir Sant Celoni per acollir les persones
sol·licitants.
7. Treballar en la sensibilització de la població de Sant Celoni sobre la realitat de les
persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària.
8. Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb vocació
transformadora.
9. Formar part i participar de la Xarxa de Municipis Acollidors.
10. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació d’emergència actual,
a través del Fons Català, en col·laboració amb les entitats municipalistes, per tal de tenir
una veu conjunta que interlocuti amb la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat
espanyol.
11. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat
de Catalunya i al Govern de l’Estat espanyol.
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11. INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDIA I EL REGIDOR
DE SEGURETAT CIUTADANA EN ELS MESOS DE JULIOL I AGOST DE 2015.
El Ple municipal PREN CONEIXEMENT de les resolucions dictades per l’Alcaldia i pel
regidor de Seguretat Ciutadana en els mesos de juliol i agost de 2015, una còpia de les
quals ha estat a disposició dels regidors i regidores a la Secretaria municipal, a efectes de la
seva consulta.

12. DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS URGENTS DE PERSONAL
REALITZADES PER L'ALCALDIA EN ELS MESOS DE JULIOL I AGOST DE 2015.
Durant el mesos de juliol i agost de 2015, i per cobrir necessitats urgents i inajornables,
l’Alcaldia va contractar el personal que es descriu a continuació:
-

1 tècnica d’educació infantil
1 coordinador del Pla informació del parc Montnegre Corredor

D’acord amb l'article 291 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, sobre contractació urgent de personal,
el Ple municipal PREN CONEIXEMENT de les contractacions temporals del següent personal,
efectuades durant el mesos de juliol i agost de 2015:
Juliol 2015
Joana Gómez Prat
Sergi Travessa Danés
Agost 2015
-

13. PRECS I PREGUNTES
9

El Sr. Castaño formula un prec. Les resolucions de l’Alcaldia dels mesos de
juliol i agost que s’han posat a disposició dels regidors no estaven ordenades
per dates, sinó que estaven barrejades uns mesos i altres. Em sembla –diuque és la primera vegada que això passa. Demanaria, a nivell tècnic, que es
resolgués aquest problema.

9

El Sr. Castaño diu que al desembre del 2012 els treballadors de l’Ajuntament
no van cobrar la paga extraordinària de Nadal perquè el Govern Central va
aprovar una disposició suprimint aquesta paga, que afectava totes les
administracions públiques. L’any passat es va obrir una porta legal per poder
pagar als treballadors la part meritada d’aquella paga. Ara, sembla que hi ha la
possibilitat de compensar aquesta pèrdua de poder adquisitiu dels
treballadors de l’Ajuntament. S’ha fet algun pas al respecte?

El Sr. Garcia Sala respon que, efectivament, el Govern de l’Estat ha legislat que es pugui
retornar als treballadors públics un 26,3% de la paga extraordinària que es va suprimir al
2012. Però els ajuntaments no hi estem obligats, sinó que tenim la potestat d’aplicar-ho o
no. La intenció de l’equip de govern és portar el tema al Ple ordinari de novembre per a que,
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entre tots, prenguem una decisió. El muntant econòmic ascendeix a uns 90.000 €, i el
procediment per al retorn d’aquests diners requereix una modificació de crèdit.
El Sr. Castaño considera que, si hi ha voluntat de tornar la paga extra de 2012 als
treballadors, seria convenient abonar aquest 26,3% al 2015 i l’altre 50% pendent al 2016,
per no hipotecar tant el pressupost de 2016.
El Sr. Garcia Sala diu que la intenció de l’equip de govern és parlar amb els grups
municipals per veure, entre tots, quina és la millor manera de retornar als treballadors el
75% pendent de la paga que es va suprimir.
9

La Sra. Pascual diu que la setmana passada mig barri de les Illes Belles es va
quedar a les fosques en tres ocasions. L’última d’elles va ser la nit de
diumenge a dilluns. L’àrea afectada comprèn els carrers de Mallorca, Menorca,
Girona i Canàries. En l’anterior mandat la CUP va exigir al govern municipal
solucions definitives per al mal estat de l’enllumenat públic del barri de les
Illes Belles. La pregunta és si l’equip de govern actual n’està al corrent i ha
previst alguna solució.

El Sr. Molés explica que el govern municipal és conscient del problema i està prenent
mesures per a que això no torni a succeir en el futur. S’està a punt de licitar d’una nova fase
dels treballs de millora de l’enllumenat públic del municipi, que ha de permetre resoldre els
problemes d’aquest barri.
9

La Sra. Pascual diu que l’anterior mandat municipal va ser una etapa moguda
pel que fa a la Policia Local, com segurament tots recordarem. En aquest
sentit, des de la CUP volem saber si l’equip de govern té intenció de recuperar
la comissió de seguiment i si es renovarà al nou l’inspector. D’altra banda,
l’any 2009 els Mossos d’Esquadra van emetre un informe on es convidava
l’Ajuntament de Sant Celoni a prendre determinades mesures per millorar el
funcionament de la Policia Local, sobretot a nivell de recursos humans, per
evitar determinats conflictes que es generaven en el sí del cos. La pregunta és
si s’han dut a terme les accions que es detallaven en aquell informe.

El Sr. Vivancos respon que s’està estudiant el tema de la comissió de seguiment i
s’informarà a tots els grups en els propers mesos. També s’està valorant des de l’equip de
govern la renovació laboral de l’inspector, que s’acaba al mes d’abril. Respecte de l’informe
dels Mossos d’Esquadra a què s’ha fet referència, el tinc ara mateix sobre la taula –diu-.
L’estic estudiant i valorant, i en els propers dies informaré als grups de quines mesures
adoptarem.
9

La Sra. Pascual pregunta si es coneix la data prevista per a l’inici de les obres
d’execució de la nova escola Soler de Vilardell.

El Sr. alcalde indica que les obres estan actualment en fase de licitació per part de la
Generalitat de Catalunya, sense que es conegui la data concreta del seu inici.
9

El Sr. Turón diu que en la darrera Junta de Govern Local es va parlar d’un
conveni per al finançament d’un espectacle a l’Ateneu, a través del que
s’anomena “Programa.cat”. Quines són les bases del conveni?
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El Sr. Garcia Ramírez explica que “Programa.cat” és un programa de la Diputació de
Barcelona adreçat a les administracions locals i en el que s’ofereix un ventall d’ofertes de
diferents espectacles a un preu més assequible. És una mena de paquet d’espectacles.
Durant l’anterior govern municipal, l’Ajuntament i la Societat Ateneu ja van signar un conveni
per accedir a aquest programa.
9

La Sra. Pascual demana que els regidors de l’oposició puguin disposar dels
expedients del Ple en format digital, enlloc de perdre el temps fent fotocòpies .
Per quan la digitalització dels expedients, pregunta?

El Sr. alcalde diu que parlarà amb Secretaria per a que s’enviïn als regidors les propostes i
els informes dels expedients del Ple en format electrònic perquè no calgui fer fotocòpies.
Respecte de la digitalització administrativa, l’Ajuntament va adquirir anys enrere un
programa informàtic per a la tramitació electrònica dels expedients, però la seva aplicació és
molt complexa i, quan es va intentar posar en funcionament fa 4 ò 5 anys, no acaba de
donar la resposta que els propis tècnics s’esperaven. Ara sembla que el programa ha
millorat força, i estem novament en procés d’implantació. Però no és una feina senzilla,
especialment perquè els edificis del nostre Ajuntament estan separats i aquesta dispersió
genera alguns problemes. Esperem que la intercomunicació amb fibra òptica ens faciliti les
coses. La voluntat de l’equip de govern és que en els propers 8 – 12 meses puguem tenir
implantats els expedients digitals a la nostra administració.
Intervé la Sra. Montes i diu que la noia de Secretaria que s’encarrega de transcriure les
actes a partir de l’enregistrament que es fa per a la ràdio, li va comentar que portava
algunes actes endarrerides. O sigui que quan més breus i concises siguin les nostres
intervencions, millor.
9

La Sra. Montes diu que, en el darrer Ple va preguntar quan estava previst que
s’acabessin les obres d’urbanització de la Carretera Vella. La resposta va ser a
finals d’agost, però estem a finals de setembre i els treballs encara no han
acabat. Hi ha una previsió real de quan s’acabaran?

El Sr. alcalde indica que la setmana vinent es fa el refinament i l’asfaltat. Per tant, en 10 ò
15 dies com a màxim les obres han d’estar acabades. Això és el que ens ha comunicat
l’empresa.
La Sra. Montes diu que a l’obra només es veuen tres treballadors i potser per això s’està
demorant tant.
El Sr. alcalde diu que en determinats moments podria ser que alguns treballadors haguessin
marxat a dinar. Si només hi hagués tres treballadors, una obra d’aquestes dimensions no
estaria acabada ni d’aquí a dos anys.
9

La Sra. Montes diu que en l’anterior etapa de govern es va presentar una
moció per demanar la millora del pas soterrani entre la Batllòria i Riells i
Viabrea. Se’ns va dir que hi havia un projecte previst i que cada tres mesos es
faria un seguiment de la situació. Com estan a dia d’avui les obres per a la
millora d’aquest pas soterrani?
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El Sr. alcalde diu que la petició es va canalitzar a través de l’Ajuntament de Riells i Viabrea
perquè el pas soterrat està en territori de la província de Girona. El proper mes d’octubre
ens hem de veure amb l’alcalde de Riells i Viabrea per tractar d’aquest tema, entre d’altres
temes comuns. Quan disposi d’informació més detallada –diu-, la traslladaré als grups.
9

La Sra. Montes pregunta quan començaran les obres de la rotonda de la
carretera C-35, davant el parc de bombers. I recorda a l’alcalde que li va fer
arribar algunes observacions per a la millora de l’entorn, a veure si es podien
incloure dins el projecte.

El Sr. alcalde recorda bé les observacions que li va fer la Sra. Montes i veurà si durant
l’execució dels treballs hi ha possibilitat de poder-les recollir. Respecte de l’inici de les obres,
el dia 1 hi ha una reunió per signar les actes d’ocupació dels terrenys afectats que es fa
necessari expropiar. I immediatament després s’iniciaran les obres de la rotonda, segons va
comentar el director general de Carreteres.
9

El Sr. Castaño diu que, respecte de la digitalització dels expedients que s’ha
comentat abans, el tema de l’administració electrònica preocupa a tots els
grups municipals. Es va començar a treballar ja fa uns anys, però no acaba
d’arrencar. Ens consta que, a nivell tècnic, s’estava descontent amb l’empresa
contrada i que hi havia la intenció de comprar el programa informàtica a una
altra empresa. Es farà aquest canvi?

El Sr. alcalde respon que no hi haurà canvi d’empresa. És una decisió més tècnica que
política. Els tècnics municipals han comprovat que el programa que va adquirir l’Ajuntament
ha evolucionat cap a millor i que altres ajuntaments ja el tenen implantat. Han considerat
que l’opció més adequada era quedar-nos amb l’aplicatiu que ja tenim, degudament
actualitzat.
El Sr. secretari indica que, efectivament, hi hagut una evolució del programari i s’està
implantant amb èxit en altres ajuntaments. D’altra banda, sembla que l’altre programa
alternatiu que s’havia plantejat adquirir presentava algunes dificultats, especialment a nivell
d’arxiu. Així, doncs, per aprofitar la inversió que ja hem fet i tot el coneixement que ja tenim,
-diu- s’ha considerat tècnicament que era millor prosseguir amb el programa adquirit.
El Sr. Castaño diu que s’alegra que l’empresa inicial s’hagi posat les piles perquè el seu
aplicatiu havia quedat realment obsolet.
El Sr. Turon pregunta si no serà més ràpid que s’enviïn als regidors els documents del Ple
en format PDF.
El Sr. alcalde contesta que, com ja ha dit abans, mentre s’està treballant en la digitalització
dels expedients, s’enviarà la documentació del Ple en format electrònic.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22.30 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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