ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA (avançada) DEL PLE MUNICIPAL
DEL DIA 25 DE NOVEMBRE DE 2015

Identificació de la sessió:
Número: 12/2015
Data: 25 de novembre de 2015
Inici: 21.05 hores
Fi: 23.20 hores
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni
Caràcter de la sessió: ordinari (avançat)
Assistents:
Francesc Deulofeu Fontanillas
Laura Costa Olivé
Raül Garcia Ramírez
Maria Helena Lagarda Planas
Óscar Molés Avariento
Josep Maria Garcia Sala
Àlex Vivancos Saludes
Joan Castaño Augé
Montserrat Márquez López
Eduard Vallhonesta Alarcón
Míriam Teruel Navarro
Mariona Pascual Alfaras
Jaume Turon Auladell
Enric Saurí Saula
Purificación Martín Campos
Magalí Miracle Rigalós
Maria Carmen Montes Azcutia
Secretari:
Interventor:

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

Albert Puig Tous
Joan Muntal Tarragó

Ordre del dia:
I.- PART DISPOSITIVA
1. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions plenàries de 8 de juliol, 30 de juliol i 2
de setembre de 2015.
2. Sorteig de les persones que han de formar part de les meses electorals en les properes
Eleccions Generals convocades per al dia 20 de desembre de 2015.
3. Donar compte de l’informe emès per l’interventor accidental d’avaluació de l’execució
del pressupost de la Corporació en el tercer trimestre de 2015.
4. Donar compte de l’informe emès per l’interventor accidental sobre la morositat de
l’Ajuntament de Sant Celoni en el tercer trimestre de 2015.
5. Donar compte dels informes de reparaments efectuats per l’interventor accidental en
els mesos de setembre i octubre de 2015, així com resum de les principals anomalies
detectades en matèria d’ingressos.
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6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.
17.

18.

Aprovació inicial, si escau, de la quarta modificació de crèdit del pressupost municipal
per a l’exercici de 2015.
Aprovació provisional, si escau, de la modificació de les Ordenances fiscals número 1,
9, 11, 14, 15, 18 i 20, amb vigència a partir de la seva aprovació definitiva.
Aprovació inicial, si escau, de la modificació puntual del Pla general municipal
d’ordenació a l’àmbit de l’IES Baix Montseny.
Aprovació, si escau, de la incorporació de dies addicionals de permisos i vacances per
al personal al servei de la Corporació, per raó de la seva antiguitat, d’acord amb el
Reial Decret Llei 10/2015, d’11 de setembre.
Aprovació, si escau, de la nova composició del Consell de Poble de la Batllòria, tant les
persones a títol individual com en representació d’entitats.
Aprovació, si escau, de la moció per demanar l’aturada de diversos plans urbanístics
impulsats al Parc Natural del Montseny, i de suport a les al·legacions presentades per
la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny (a proposta del grup municipal de
la CUP-PC-PA).
Aprovació, si escau, de la moció en motiu del 75è aniversari de l’assassinat del
President Lluís Companys (a proposta del grup municipal d’ERC-AM).
Aprovació, si escau, de la moció de suport a la resolució 1/XI aprovada pel Parlament
de Catalunya en sessió de 9 de novembre de 2015 (a proposta dels grups municipals
de CiU, ERC-AM i CUP-PC-PA).
Aprovació, si escau, de la moció sobre la priorització d’un pla de rescat ciutadà i l’inici
d’un procés constituent a Catalunya (a proposta del grup municipal d’ICV-EUIA-SCBPE).
Aprovació, si escau, de la moció per exigir una nova llei reguladora del dret a l’habitatge
que garanteixi les mesures de mínims per fer front a l’emergència habitacional (a
proposta de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca).
Aprovació, si escau, de la moció de suport a les víctimes de la Talidomida a l’Estat
espanyol (a proposta de l’Associació AVITE).
Aprovació, si escau, de la moció per a l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Celoni a la
Xarxa de municipis per l’economia social i solidària (a proposta del grup municipal de la
CUP-PC-PA).
Aprovació, si escau, de la moció per sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que
garanteixi beques menjador a tots els infants en situació de vulnerabilitat (a proposta
del grup municipal del PSC-CP)

II.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL
19. Informació de les resolucions dictades per l'Alcaldia i el regidor de Seguretat Ciutadana
en els mesos de setembre i octubre de 2015.
20. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l'Alcaldia en
els mesos de setembre i octubre de 2015.
21. 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 la Sra. Maria Rodríguez Fuente fent esment del Manifest de la plataforma
d’iniciatives per l’equitat entre gèneres: PIEG. Explica que amb motiu del dia Internacional
per l’ eliminació de la violència envers les dones, la plataforma d’iniciatives per l’equitat entre
gèneres, és a dir, la PIEG, vol manifestar una vegada més el rebuig a la violència masclista i
denunciar-ne les causes que l’originen amb la ferma voluntat de no detenir-nos fins a
eradicar-la. Comenta que les entitats de dones i el moviment feminista juntament amb els
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Ajuntaments, s’han unit per dotar Catalunya d’un marc legal, per construir una xarxa de
recursos d’atenció i recuperació per a les dones i els seus fills i filles i per dissenyar
protocols d’actuació que compten amb la participació de persones professionals d’àmbits
diversos.
Que per la seva banda, comenta que la societat Catalana augmenta dia a dia la seva
sensibilitat i implicació davant de les diferents manifestacions de la violència masclista. Per
això,no obstant, la violència contra les dones és una realitat persistent i cruenta; tal i com
demostren les xifres de dones assassinades i les denúncies per violència masclista i en
concret per agressió sexual. En aquest sentit, és del tot imprescindible denunciar la
complicitat social i cultural dels missatges que fomenten el sexisme.
També parla sobre les imatges que tracten el cos de les dones com a objectes sexuals, de
les narratives que emmascaren les agressions sexuals contra les dones i les fan
responsables de la agressió viscuda, de les actituds que promouen estereotips de gènere i
rols patriarcals i de la banalització del masclisme.
Explica que les institucions i les organitzacions de la societat civil, han de ser un reflex fidel
de l’alternativa que presenten, que ells representen i del compromís que defensen per la
eradicació de la violència masclista. Explica que la seva responsabilitat individual i
col·lectiva, passa per acceptar que no hi ha canvi social que no comenci per nosaltres
mateixos i per entendre que la violència contra les dones és conseqüència d’un sistema
social que porta inscrit en el seu ADN el masclisme com a ordre simbòlic per significar i
interpretar la realitat.
Continua al·legant que la violència masclista només es pot eradicar si es desautoritza
l’estructura ideològica patriarcal que legitima la desigualtat i la subordinació de les dones i
organitza la vida a partir d’un principi de jerarquia que situa les dones com a ciutadanes de
segona categoria.
Per tant, des de la PIEG reclamen que la prevenció d’aquesta violència sigui una política
estratègica, més encara en aquest context de construcció de noves estructures i de
construcció d’un nou horitzó de possibilitats. Continua dient que Catalunya necessita un pla
de prevenció a nivell nacional que reconegui la urgència d’establir pràctiques de construcció
del paradigma patriarcal i dels discursos masclistes. Entre tots s’han de trobar les eines per
desplegar la llei d’igualtat efectiva de dones i homes aprovada el passat mes de juliol.
Només es construeix una societat democràtica moderna que eradiqui el sistema patriarcal i
egocèntric, i d’aquesta manera es farà front a la violència masclista.
La Sra. Miracle explica que avui, 25 de novembre, és el dia Internacional per la eliminació
de la violència vers les dones. Per això, voldria donar unes dades a nivell de Catalunya
creient que no són gens optimistes.
Comenta que hi ha hagut, amb data del 17 de novembre amb 6 víctimes mortals i que no
han estat, no hi ha hagut prèvia una denúncia. Afirma que això és bastant greu, que en quan
a denúncies si que hi ha hagut 9.736, però sí que és revelador saber que les 6 dones
víctimes mortals per violència masclista en l’àmbit de la parella a Catalunya, a data doncs
com deien del 17 de novembre, no hi havia presentat en cap moment cap denúncia prèvia.
Algunes persones expertes, expliquen que es detecta desconfiança de les dones envers del
sistema judicial, i fent esment que els motius que apunten són varis: una primeria seria que
les dones pateixen una victimització secundaria del sistema judicial, hi ha un xoc entre les
expectatives de la dona i del procés penal i busquen protecció, però se les qüestiona i no
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sempre obtenen la protecció que desitgen i el segon punt que també comenten és la
formació i la sensibilització.
Puntualitza que hi ha una manca de formació especialitzada en els operadors jurídics, que
és difícil provar la violència de gènere, principalment la psicològica i l’habitual, és que hi ha
perjudicis i tracte irrespectuós amb l’obtenció del testimoniatge de les dones, un
desconeixement del fenomen amb l’imaginari col·lectiu, hi ha molts perjudicis i estereotips
en torn a la violència; hi ha incomprensió davant de les declaracions ambigües o amb
manca de concreció.
Per tant, comenta que no s’entén que les víctimes continuïn vivint amb l’agressor. Que hi ha
hagut una disminució amb la concessió de les ordres de protecció. Que a l’any 2006, de les
6.261 sol·licituds, l’ordre de protecció es va aprovar el 70%. En canvi, al 2014, de les 5.340
sol·licituds només es van aprovar un 34%.
Continua dient que el jutjats estan valorant el revist de la dona per concedir les ordres de
protecció amb psicologia i amb sentit comú. Des de el departament d’interior, s’està
treballant perquè els mossos d’esquadra tinguin una eina de valoració del risc i que el
resultat d’aquesta valoració d’aquesta arribi al sistema judicial. Que, per tant, cal per això
doncs, oferir a la dona suport en tot el seu procés, donar-li informació jurídica realista, per tal
d’adequar les seves expectatives. Posar èmfasi a l’ajuda social psicològica i econòmica.
Finalment manifesta que volia traspassar aquestes inquietuds que, des de l’àrea de
Comunitat tenim i que volen en aquest sentit treballar-hi i desprès si que voldrien una mica
dir que es faran uns actes el divendres 27 a les 18 de la tarda, que serà un teatre al carrer,
a la plaça de la vila que es diu: alliberant corretges i llavors hi haurà el manifest de la PIEG i
desprès és tancarà amb un concert també. D’aquesta manera desitgen animar a totes
aquelles persones que hi vulguin assistir també per fer una mica aquest acte de rebuig
contra la violència de gènere.
El Sr. alcalde agraeix als representants de la PIEG que hagin vingut a presentar i a llegir el
manifest, per part de la plataforma.
Pren la paraula una representant de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i diu que
presenten davant del ple una nova moció perquè la situació de pobresa al nostre territori
lluny de millorar, diu que segueix empitjorant dia rere dia. Explica que hi ha milers de
desnonaments a tot l’estat espanyol, vulneren el dret d’un habitatge digne, obligant a milers
de famílies a afrontar situacions de gran vulnerabilitat, precarietat extrema i exclusió social
econòmica i residencial.
Que des del 2007 fins al primer trimestre del 2015 s’han produït a l’estat Espanyol 624.690
execucions hipotecàries; 8.178 només en el primer trimestre d’aquest any. A més cada cop
hi ha més desnonaments per impagament de lloguer i més famílies a les que els talls del
subministrament, per part d’empreses amb beneficis multimilionaris s’han abocat en la
pobresa energètica.
Per aquest motiu i davant d’aquesta situació insuportable, comenta que és imprescindible el
re posicionament dels governs municipals, ja que aquests són l’administració pública que
rep el primer impacte i té els seus serveis socials col·lapsats. La societat civil ja ha
denunciat que les polítiques estatals han estat incapaces d’abordar l’emergència
habitacional i garantir el dret a l’habitatge. És per això, que creuen que és molt important
que els ajuntaments es posicionin i instin al futur Congres i Govern de l’Estat espanyol a
abordar polítiques públiques amb voluntat d’actuar i solucionar d’emergència i garantir el
dret a l’habitatge.
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Insisteixen, per tant, amb 4 mínims prou coneguts:
1. La dació en pagaments retroactiva i extinció del deute.
2. El lloguer estable i assequible.
3. Un habitatge accessible
4. El subministraments bàsics garantits.

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

1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS PLENÀRIES DE 8 DE
JULIOL, 30 DE JULIOL I 2 DE SETEMBRE DE 2015.
El Sr. alcalde pregunta als membres de la corporació si han de formular alguna observació a
les actes de les sessions plenàries de 8 de juliol, 30 de juliol i 2 de setembre de 2015, els
esborranys de les qual s'han distribuït per correu electrònic a tots els regidors. En no formularse cap objecció, per unanimitat dels 17 regidors presents, s'acorda l’aprovació de les
referides actes.

2. SORTEIG DE LES PERSONES QUE HAN DE FORMAR PART DE LES MESES
ELECTORALS EN LES PROPERES ELECCIONS GENERALS DE 20 DE DESEMBRE DE
2015.
Per Reial Decret 977/2015, de 26 d’octubre, publicat al Butlletí oficial de l’Estat número 257
de 27 d’octubre de 2015, el President del Govern espanyol ha dissolt el Congrés dels
Diputats i el Senat i ha convocat eleccions a ambdues cambres, que se celebraran el
diumenge 20 de desembre de 2015.
De conformitat amb allò que disposa l’article 26.4 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny,
del règim electoral general, els Ajuntaments han de procedir, entre els dies 25è i 29è
posteriors a la convocatòria de les eleccions, al sorteig de les persones que formaran part
de les meses electorals i que estaran encarregades de recollir els vots emesos pels electors
i escrutar el contingut de les urnes un cop conclosa la votació.
Els membres de les meses electorals i els seus suplents han de ser triats d’entre totes els
persones incloses al cens electoral, que compleixin els requisits mínims establerts per
l’article 26.2 de la referida Llei Orgànica 5/1985, és a dir, que siguin majors de 18 anys i
menors de 70, i que sàpiguen llegir i escriure. El president haurà de tenir el títol de Batxiller
o el de Formació professional de segon grau o, subsidiàriament, el de Graduat escolar o
equivalent.
D’acord amb això, és procedent que el Ple de la corporació efectuï el sorteig de les
persones que seran membres de les meses electorals, tant els titulars com els seus
suplents.
Per tot això, a proposta de l’Alcaldia, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple
municipal ACORDA:
1. Efectuar el sorteig de les persones que el proper 20 de desembre de 2015, amb motiu de
les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat, seran membres de les meses electorals,
tant els titulars com els seus suplents, d’entre les persones que estiguin inscrites al cens
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electoral i que reuneixin els requisits establerts a l’article 26.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de
19 de juny, del règim electoral general.
2. Notificar els resultats del sorteig als interessats dins els propers 3 dies, per al seu
coneixement i als efectes oportuns.
Adoptats aquests acords es procedeix a efectuar el sorteig públic de manera automàtica, a
través del programa informàtic CONOCE, facilitat per l’Oficina del Cens Electoral.
Prèviament en el programa s’han introduït les dades del cens electoral de Sant Celoni,
elaborat per l’Institut Nacional d’Estadística.
El nom de les diferents persones a qui ha correspost ser titulars i suplents en les 21 meses
electorals del municipi es projecten des de l’ordinador en una pantalla instal·lada al saló de
sessions, a la vista dels reunits. La tècnica d’Administració general, Sra. Anna Puig Soler,
que assisteix al secretari, va llegint en veu alta el nom del president i del vocals titulars de
cada mesa. Queden registrades en el programa informàtic instal·lat en un ordinador de
l’Àmbit de Secretaria totes les persones designades (titulars, suplents i reserves), a qui es
notificarà reglamentàriament. No es transcriuen en aquesta acta els noms de les persones
indicades, a efectes de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter
personal.

3. DONAR COMPTE DE L’INFORME EMÈS PER L’INTERVENTOR ACCIDENTAL
D’AVALUACIÓ DE L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ EN EL
TERCER TRIMESTRE DE 2015.
El Sr. alcalde pren la paraula explicant que els grups han pogut accedir a l’expedient,
hauran pogut comprovar que es compleixen totes les normatives legals que es demanen
des de l’administració central i que es compleix tots els temes de sostenibilitat i d’equilibri
pressupostari.
Després d’aquesta intervenció per part de l’alcalde i atès que l’Ordre HAP/2105/2012, d’1
d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació
previstes per la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF), estableix les obligacions trimestrals de subministrament d’informació
per les entitats locals (article 16), que haurà d’efectuar-se per mitjans electrònics a través
dels sistema que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) habiliti a
l’efecte (article 5.1).
En data 29.10.2015 la Intervenció municipal va procedir a trametre al MINHAP la informació
següent, corresponent a l’estat d’execució del pressupost a 30.09.2015:
-

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).
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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, el Ple municipal PREN
CONEIXEMENT de l’informe emès per l’interventor accidental d’avaluació de l’execució del
pressupost de la Corporació en el tercer trimestre de 2015 (a data 30.09.2015), del qual
resulta el següent:
-

L’Ajuntament de Sant Celoni compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
El nivell de deute a final del període és de 9.105.488,23 €.

4. DONAR COMPTE DE L’INFORME EMÈS PER L’INTERVENTOR ACCIDENTAL
SOBRE LA MOROSITAT DE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI EN EL TERCER
TRIMESTRE DE 2015.
El Sr. alcalde comenta que es manté, com en altres trimestres, el termini mig de pagament
dins dels 30 primers dies. Explica que s’està amb una mitja de 27 dies, per tant estan
complint també amb el que demana la Llei.
Després d’aquest intervenció i atès que
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.
Atès que per la Intervenció municipal s’ha elaborat l’informe corresponent al tercer trimestre
de 2015.
A proposta del regidor d’Economia, el Ple municipal PREN CONEIXEMENT de l’informe
emès per l’interventor accidental de l’Ajuntament de Sant Celoni corresponent al tercer
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.

5. DONAR COMPTE DELS INFORMES DE REPARAMENTS EFECTUATS PER
L’INTERVENTOR ACCIDENTAL EN ELS MESOS DE SETEMBRE I OCTUBRE DE 2015,
AIXÍ COM RESUM DE LES PRINCIPALS ANOMALIES DETECTADES EN MATÈRIA
D’INGRESSOS.
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:

7

<< 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, el Ple municipal PREN CONEIXEMENT
de l’informe emès per l’Interventor accidental en data 13.11.2015 relatiu als reparaments
efectuats des del dia 10.09.2015 fins el dia 13.11.2015, essent les resolucions adoptades
per l’Alcaldia contràries als reparaments efectuats, així com un resum de les principals
anomalies detectades en matèria d’ingressos.

6. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA QUARTA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL
PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’EXERCICI DE 2015.
Pren la paraula el Sr. García Sala fent una explicació de la modificació de crèdit que es fa
ara a final de l’any, la partida més important, que és bàsicament una que ve de Comunitat,
per donar suport als serveis d’atencions benèfiques assistencials que puja a cent trenta dos
mil euros. Diu que per finançar aquesta modificació, les diferents àrees de l’Ajuntament han
trobat despeses que encara no s’havien realitzat o que no es realitzaran i han pogut
recuperar diners d’aquests títols per poder-los dedicar a l’atenció assistencial.
Continua explicant que també hi ha un altre punt afectat per la modificació que bàsicament
són les obres de connexió de l’EDAR, que són mil sis-cents vuitanta- quatre euros, i diu que
això es carrega contra romanent de tresoreria per despeses.
El següent punt seria la adquisició de mobiliari, cadires i taules de l’activitat que es realitza a
les festes majors o altres activitats que realitzen les entitats del poble i això fa que es
carregui contra una despesa que no s’ha realitzat, que és el cànon de la recollida
d’escombraries i finalment diu que n’hi ha una re aplicació de passius que dedicaran al
romanent de tresoreria, bàsicament és un canvi de títol.
Finalitza la seva intervenció dient que el més rellevant és precisament això, el fet de tenir
que donar suport a l’àrea de Comunitat, per poder fer front a les necessitats que s’han
generat al poble amb assistències als nostres ciutadans.
El Sr. Castaño pren la paraula exposant que el seu grup votarà afirmativament perquè com
comentava el regidor, una de les parts importants és el tema d’accions benèfiques i socials.
Diu que el seu grup creu això és bàsic i que així es demostra als diferents d’estudis al nostre
país, en què es reflecteix que el tema de la pobresa i el tema de les necessitats va
augmentant. Diu que se n’ha de fer front i des de l’Ajuntament, com està sanejat i s’ha
deixat sanejat, es pot fer. Diu que una mostra d’això i per exemple, es pot destinar a
aquesta finalitat els estalvis obtinguts en temes com és planificació o enllumenat públic. Diu
que això ja està en una segona fase i ja de pot produir estalvi. Diu que el seu grup creu que
això és important. També destaca tema de passius, que el regidor també ha comentat. Diu
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que el tema de tres cents vint-i-cinc mil euros, sinó recorda malament, és per complir el
compromís amb la Generalitat de destinar com Ajuntament un milió i mig per l’escola Soler
de Vilardell, per la nova escola i el nou edifici de Formació Professional. Diu que aquesta
forma de fer-ne front ja estava pensada per no demanar un préstec sinó per aprofitar els
romanents que hi ha i no augmentar l’endeutament de l’Ajuntament. Per tant comenta que el
seu grup votarà afirmativament.
El Sr. Turon comenta que els sembla molt bé el fet que s’augmenti aquesta partida amb
atencions benèfiques, però diu que el seu grup es torna a trobar en què se segueix actuant
en situacions sempre d’emergències. Diu que comença a ser hora que es desenvolupin
algunes polítiques per poder anar a mig termini i no actuar sempre sobre la ferida directa.
Per altra banda, diu que fa temps que van demanar un estudi sobre la pobresa precisament
amb aquesta línia, per poder-se anticipar a dos tres anys vista. Diu que desconeix en quin
punt està ara l’estudi, però votaran a favor.
La Sra. Montes intervé exposant que el seu grup també votarà a favor, encara que, tenen el
dubte respecte als números que apareixen als ajuts socials, perquè en les beques
menjador, per exemple, el número de beques s’incrementa només de 152 atorgades a 159,
en canvi la quantitat varia significativament, i es pregunta el motiu d’aquesta diferència,
d’aquest augment d’aportació de l’Ajuntament quan el número de beques només es supera
de 152 a 159, hi ha molt poquetes més. Pregunta el per què d’aquest increment.
La Sra. Miracle pregunta si pot repetir els números.
La Sra. Montes comenta que en el quadre – resum de les beques menjador, apareixen els
números de les diferents sol·licituds i el número de beques menjador d’atorgades
anualment.
La Sra. Miracle afirma que efectivament, és aquest.
La Sra. Montes explica que es passa d’una dotació pressupostària de 110.000 euros, que
era l’inicialment previst, a 145.000 euros. En canvi només hi ha set beques més.
La Sra Miracle respon que el fet és que no sap ben bé els números als que es refereix la
Sra. Montes.
La Sra. Montes respon dient que són els que estan a l’informe de Comunitat.
La Sra. Miracle aclareix que hi ha 284 sol·licitades i 159 atorgades i les que a l’Ajuntament
aporta són 114. Que és aquest l’increment doncs que ells aporten a la modificació de crèdit.
La Sra. Montes comenta que l’any passat, de 152, l’ajuntament va aportar 71, i actualment
ha d’aportar 114. I que si aquest es el motiu de l’increment.
La Sra. Miracle ho afirma.
La Sra. Montes pregunta si això suposa que l’ajuntament assumeix les competències d’un
altre organisme, o aporta els diners.
La Sra. Miracle explica que hi ha hagut una major necessitat, que aquestes beques, el que
fa l’Ajuntament és complementar-les amb més dies o amb quantitat, segons els que estigui
estipulat en aquest sentit. També s’ha de pensar que hi ha moltes beques que s’ha vist que
es tenien que demanar en quan ho ha valoritzat a Serveis Socials en aquest sentit també.
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La Sra. Montes respon dient si el que demanava és que hi ha una diferència de 7 beques,
que amb números representen 30.000 euros.
La Sra. Magalí ho afirma.
La Sra. Montes aclareix que és el que posa al quadre.
La Sra. Miracle afirma que efectivament és això, que els números són aquests.
La Sra. Miracle es centra a la pregunta dient que el que sap és que sí, que estava previst
fer-lo, i que ja s’havia parlat amb algunes empreses. El que sí que tenen clar des de
Comunitat és que, amb el tema d’ajuts socials, ara cal anar molt més enllà. Que tal i com ha
dit el Sr. Turón, doncs s’han anat apagant d’alguna manera focs i situacions d’emergència,
però sí que ara ja ha passat aquesta situació forta, s’ha d’anar més enllà, s’ha d’anar a re
inventant-se una mica en quant a com enfoquen els ajuts socials, el que és el volum de
l’àrea. Per això, d’alguna manera fer a les famílies partícips de la situació que estan vivint.
Comenta que el que tenen clar és que han d’anar més enllà, no es poden quedar més en el
fet d’anar pagant una situació forta, sinó que han de fer un treball amb les empreses de
subministraments, que s’ha de fer un treball profund amb les famílies i alguna manera
buscar polítiques diferents que no siguin només el suport aquest puntual i econòmic sinó
han d’anar molt més enllà en aquest sentit i d’alguna manera l’estudi de la pobresa els
ajudarà evidentment.
Després d’aquestes intervencions i atès que
Vist l'expedient instruït per a l'aprovació d'una modificació de crèdit en el pressupost de
l’Ajuntament de Sant Celoni per a 2015.
Vista la memòria del regidor d’Economia, justificativa de la necessitat de la modificació de
crèdit.
Vistos els informes emesos per les Àrees de Territori i Serveis a les Persones.
Vist l’informe a l’efecte emès per l’interventor accidental.
A proposta del regidor d’Economia, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple
municipal ACORDA:
1. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit mitjançant concessió de crèdit
extraordinari i suplement de crèdit número 4/2015, al següent tenor:
SUPLEMENT DE CRÈDIT
Partida
04.231D0.480

Descripció
Atencions benèfiques i assistencials
Total

Que es finança amb baixa de crèdit de les partides següents:
00.011A0.31000
Interessos
01.920B0.359
Recàrrec de constrenyiment
00.931A0.22708
Premi cobrament
00.931A0.22706
Estudis i treballs tècnics
05.165A0.22100
Enllumenat públic
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Import
132.000,00
132.000,00

6.980,38
35.019,62
10.000,00
15.000,00
30.000,00

01.920A0.224
01.920A0.22603
01.925A0.22706
06.4314A.22199

Assegurances
Publicacions en diaris oficials
Estudis i treballs tècnics
Altres subministraments
Total

Partida
02.161A0.62294

Descripció
Obres connexió amb EDAR Riells
Total

Finançament:
87000

Romanent de tresoreria per a despeses
generals (inversió financerament sostenible)
Total

10.000,00
4.000,00
17.000,00
4.000,00
132.000,00
Import
1.684,32
1.684,32

1.684,32
1.684,32

CRÈDIT EXTRAORDINARI
Partida
05.150A0.623

Descripció
Adquisició mobiliari
Total

Import
22.500,00
22.500,00

Que es finança amb baixa de crèdit de la partida següent:
05.1621A.209
Canon recollida escombraries
Total

22.500,00
22.500,00

CANVI DE FINANÇAMENT DE LA DESPESA SEGÜENT
Partida
07.323Z0.750

Descripció
Transferències de capital a Generalitat

Baixa de finançament
Partida
Descripció
91300
Passius financers
Alta de finançament
87000

Import
325.000,00

Import
325.000,00

Romanent de tresoreria per a despeses generals

325.000,00

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

7. APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LES
ORDENANCES FISCALS NÚMERO 1, 9, 11, 14, 15, 18 I 20, AMB VIGÈNCIA A PARTIR
DE LA SEVA APROVACIÓ DEFINITIVA.
El Sr. Garcia Sala fa un resum sobre les ordenances fiscals que es proposen Diu que
bàsicament es pretén mantenir i congelar els impostos i les taxes que apliquen, i que
bàsicament s’han fet algunes modificacions que tenen que veure en els temps en les quals
els ciutadans poden pagar-les, però bàsicament sí que fa un petit llistat de quines
diferències n’hi ha. La primera tindria que veure amb la taxa d’ocupació de terrenys d’horts
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públics en el cas de mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, extintors,
bastides i altres instal·lacions anàlogues on es fa una tarifa mínima de 10 euros que fins ara
no existia.
Comenta que a l’Ordenança Fiscal número 11, que és la taxa l’Ocupació de terrenys d’ús
públic amb taules i cadires, es passa de pagar un pagament fraccionat mensual a un
trimestral i definitivament es treu la temporada d’estiu, perquè bàsicament tots els locals
finalment tenen temporada sencera i s’apliquen els preus de la mateixa temporada d’estiu.
Diu que sobre la prestació de serveis dels mateixos locals, la única modificació que hi ha és
el fet que els ciutadans poden demanar fins el 31 de desembre qualsevol bonificació que
consideri que se li escau. Fins ara era fins el 30 de juny i per tant s’allarga el termini. A la
Ordenança Fiscal 18, on és la taxa de presentació de serveis i intervenció administrativa en
l’activitat ciutadanes i empreses, a través del sotmetiment de llicència prèvia de declaració
responsable i controls posteriors, pel que fa als preus i les tarifes aplicables s’ha deixat
finalment les que s’havien utilitzat fins al present, amb les reduccions que s’havia considerat
en els anys anteriors. Comenta que finalment queden com a tarifes definitives. Sobre
l’ordenança fiscal número 1, Impost de bens i Immobles, diu que n’hi ha dues modificacions.
La primera és de que no es pot aplicar la bonificació als llogaters de família nombrosa per
un problema legal. Explica que l’IBI té com subjecte passiu al propietari i com el propietari
no es qui pot demanar la bonificació, es veuen obligats a treure’l i en el cas de l’Ordenança
número 14, que és la recollida, tractament i eliminació d’escombraries, aquí també per
demanar qualsevol bonificació, els ciutadans tindran fins el 31 de desembre en lloc del 30
de juny per poder-la demanar.
Finalment comenta que es proposa la modificació de l’ordenança fiscal número 20, que són
les taxes per l’ús privat d’espais públics i equipaments municipals. Diu que tot això està
relacionat amb l’activitat cultural i artística dels equipaments que té el poble i que es proposa
una modificació per poder-lo adaptar als usos que actualment tenen i perquè els imports que
realment s’hagin de pagar, siguin els que realment estan aplicant i no el que la ordenança
havia previst inicialment. L’única cosa que hi ha diferent és que hi ha una taxa mínima de 20
euros si es compleixen tot una sèrie de condicions que són,entitats del poble i que a més
facin un servei pel mateix. Per tant, comenta que aquesta seria resumidament totes les
diferències que hi ha en les ordenances, i que la resta queden com estaven.
Intervé el Sr. alcalde dient que és la voluntat de congelació del que són els impostos i les
taxes del municipi. Entén que en el context social que vivim hi ha increments sobretot de
l’IBI que s’havien produït en anys anteriors. Entén que en aquests moments no es pot
carregar més a la ciutadania ni cenyir-la més amb impostos i per tant, el govern municipal
ha considerat que s’ha d’aplicar aquesta congelació i les millores que s’acaben d’explicar.
Pren la paraula el Sr. Castaño explicant que el seu grup votarà afirmativament. Diu que
només vol afegir que el regidor ha parlat de l’ordenança número 14, i comenta que a l’ordre
del dia no surt. Desitja que quedi clar, perquè no hi hagi un error desprès a l’hora d’aprovar.
Tornà a afirmar que en principi, estan d’acord.
La Sra. Pascual intervé dient que, des de la CUP sempre han plantejat la necessitat d’anar
cap a una fiscalitat més justa i més progressiva per això, per intentar construir aquesta
societat més justa, amb polítiques fiscals redistributives. Diu que el seu grup veu la bondat
de l’equip de govern o en aquest cas del regidor d’economia de fer algunes modificacions
tècniques que potser milloren les ordenances, però en tot cas, considera que es presenten
aquestes propostes paralitzades, i que són iguals o molt semblants a les de l’anterior equip
de govern. Diu que el seu grup opina que aquestes ordenances fiscals no han tingut un
criteri polític, que van tard i que no van massa enlloc.
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Afirma que van tard perquè, tot i els canvis tècnics que s’introdueixen, hi ha hagut canvis
legals que no es tenen en compte i que poden fer variar els ingressos i que aquesta dada no
surt a l’expedient. Diu que s’està referint al canvi legislatiu que afecta a l’IBI dels valors dels
solars urbanitzables que estan sense urbanitzar, els quals ara alguns passaran a pagar IBI
de solar urbanitzable a IBI de solar no urbanitzable. Diu que això no ho veuen reflectit a les
ordenances i que creuen que farà variar la proposta final.
Comenta també que les modificacions són molt petites, que com deia abans no responen a
objectius polítics, que bàsicament són criteris tècnics i que, per això, creuen que igualment
encara hi hauria marge.
Explica que el seu grup proposaria algun tipus de modificació en aquest sentit i per altre
banda, diu que els hauria agradat que hi hagués hagut debat polític, cosa que diu no n’hi ha
hagut. També troben a faltar la possibilitat d’un debat ciutadà sobre les ordenances fiscals,
ja que al final estan parlant del que són els ingressos del municipi.
Consideren que és una part important que sempre, bé, de fet l’any passat va ser l’únic any
que no es va fer, però es presenta sempre separadament dels pressupostos. Per això,
creuen que és difícil estar valorant un pressupost, que és la despesa del municipi
desvinculant-lo dels ingressos i, per aquest motiu, entén que seria bo que es posessin les
piles i que anessin presentant conjuntament les ordenances fiscals juntament amb els
pressupostos.
Per altra banda, comenta que, tal i com havia dit anteriorment, algunes d’aquestes
propostes tècniques, s’han obviat i les altres, aquesta nova taxa, per exemple de l’ocupació
per les terrasses, de les cadires i taules de les terrasses de bars i restaurants, va tard. Per
això diu que, els 30 dies d’exposició de dies hàbils i demés, no serà aplicable fins a finals de
gener i per tant, el mes de gener, el que diu que complicarà una mica la presentació
d’al·legacions. Per aquest motiu diu que, des de la CUP no donaran suport a aquestes
ordenances fiscals ja que, reitera, que no s’ha produït aquest debat polític, tampoc n’hi ha
hagut un debat ni una obertura a la ciutadania i creuen que és un element important a tenir
en compte, i alhora és això, no permet fer una valoració real del seus efectes perquè no
tenen en compte els pressupostos. Per últim comenta que votaran en contra d’aquestes
modificacions de les ordenances fiscals.
La Sra. Montes exposa que, per part del seu grup, votaran a favor, perquè són unes
ordenances continuistes, encara que la bona notícia és que es manté una congelació de
taxes, cosa que havien demanat per l’IBI, per exemple la darrera legislatura, quan va haver
un increment realment exponencial del que era aquest impost al municipi i per tant des del
seu punt de vista és una mica de retocs tècnics, per ajustar una mica la situació real
condicionants tècnics que donava cada ordenança.
Per altre part, sí que està d’acord amb la CUP en què el discurs polític no hi ha estat, no n’hi
ha hagut la participació de la resta de grups, recordant que l’altra vegada tampoc no hi va
haver gaire participació. Per aquest motiu diu que el seu grup votarà a favor d’aquesta
ordenança.
Pren la paraula el Sr. alcalde comentant un parell de coses en relació al tema de la valoració
dels terrenys que ha fet una modificació de llei estatal, comentant que la modificació de la
llei és la que ha fet la valoració i per tant no hi ha aquí marge perquè es modifiqui, és d’
aplicació.
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Manifesta que no s’ha d’introduir ni incorporar en les ordenances aquest fet, que és un fet
que la llei marca quin és el valor dels terrenys i per tant s’aplicarà aquest valor. Una altra
cosa és el càlcul econòmic del que això representa, que ha estat valorat i que no és l’única
actuació que hi ha hagut; el cadastre també va fer una valoració als dos anys enrere una
revaloració que té un impacte sobre la recaptació i que finalment acaba aproximadament
equilibrant el que són els ingressos municipals. Comenta que aquest és el motiu del per què
no s’ha considerat increments d’IBI, d’altres impostos o d’altres taxes, perquè s’entenia que
el total d’ingressos final seria molt similar al que s’ha produït en anys anteriors. Per tant, el
criteri polític ha estat aquest. Diu que, en fi, es va presentar a les ordenances a la comissió
informativa, que hagués pogut haver-hi, si haguessin volgut fer algun comentari o alguna
proposta potser haguessin pogut parlar, tampoc els han fet arribar cap proposta en concret.
Per últim, proposa recollir-ho de cara a les ordenances de l’any que ve, intentant amb una
mica més de temps, fer arribar la proposta, i comentant que si tenen alguna proposta
concreta, desitjarien que els hi fessin arribar i també la podrien treballar amb més de temps.
Intervé la Sra. Pascual explicant que, des de la CUP tenen moltes ganes de treballar i que
de propostes concretes en tenen. Explica que, amb una setmana de marge, treballar les
ordenances fiscals, fent-ho com ho fan des del voluntariat i amb moltíssimes ganes de
treballar, és un marge molt poc real. Comenta que, des de la informativa que és quan els
presenten la normativa de les ordenances fiscals, fins avui ha passat una setmana, de fet, 7
dies exactes de dijous a dimecres. Entén que, en tot cas, la invitació de l’equip de govern
quan presentava els pressupostos ha estat àmplia. Explica, però, que, de moment encara
no han pogut dir massa perquè no els han vist i amb les ordenances fiscals, en tot cas s’han
presentat així. Per això, tot allò de moment queda en paraules, els fets demostren una altre
cosa. Fa un esment al Sr. Deulofeu dient que al grup de la CUP, tenen ganes de treballar,
que tenen propostes però tampoc no hi ha hagut el marge, i considera que no n’hi ha hagut
aquesta obertura, perquè realment hi hagi un debat polític amb cara i ulls. Per tot això, diuen
que tenen ganes de treballar i creuen que poden aportar millores.
Especifica que aquesta era la queixa i revindicació, sobretot el no a aquestes ordenances,
que no n’hi ha hagut debat polític i diu que, des de l’equip de govern el criteri polític és
congelar-les, mantenir-les exactament igual que van presentar i van aprovar conjuntament
amb l’anterior equip de govern PSC, i que per al seu grup, no és aquest criteri i que en tot
cas tampoc l’han pogut exposar.
El Secretari accidental Sr. Puig fa esment que malgrat que per un error, no es va incorporar
a la proposta la modificació de l’ordenança 14 també queda aprovada, atès que consten a
l’expedient tots els informes tècnics i s’ha debatut. Així, l’ordenança 14 que és la de recollida
i tractament d’escombraries, s’entendria inclosa a l’acord i per tant aprovada .
Després d’aquesta última intervenció i atès que
Vist l'expedient instruït per a la modificació de les Ordenances fiscals del municipi de Sant
Celoni.
Atès que es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les Ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir
com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i, alhora, comunicació
informativa amb els ciutadans.
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Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article
12 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals possibiliten que les entitats locals
adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament
propi de cada entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir
actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a
l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local.
Vista la memòria del regidor d’Economia, l'informe de l'interventor accidental i altra
documentació obrant a l’expedient.
A proposta de l’Alcaldia, per 13 vots a favor dels grups municipals de CiU, PSC-CP, ICVEUIA-SCBP-E i ERC-AM i 4 vots en contra del grup municipal de la CUP-PC-PA, el Ple
municipal ACORDA:
1. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2016 i
següents, així com el seu text refós. El text d’aquesta ordenança és coincident amb el model
aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí oficial de la província de
30.09.2015.
2. Aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació
s’indiquen, amb vigència a partir de la seva aprovació definitiva.
-

-

-

Ordenança número 1, reguladora de l’Impost sobre béns immobles
Ordenança número 9, reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic
amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols,
bastides i altres instal·lacions anàlogues
Ordenança fiscal número 11, reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’us
públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
Ordenança fiscal número 15, reguladora de la taxa per la prestació de serveis en
cementiris locals
Ordenança fiscal número 18, reguladora de la taxa per la prestació dels serveis
d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del
sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels
controls posteriors a l’inici de l’activitat
Ordenança fiscal número 20, reguladora de la taxa per l’ús privatiu d’espais públics i
equipaments municipals.

3. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals,
així com el text de les modificacions aprovades provisionalment, durant el termini de trenta
dies hàbils, comptats des del dia següent al de publicació de l’anunci d’exposició en el
Butlletí oficial de la província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el
període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats
restaran definitivament aprovats.
4. Aprovar el redactat de les Bases per a la concessió d’ajuts per fer front al pagament de
l’Impost sobre béns immobles, i acordar la pròrroga de la seva vigència durant l’any 2016.
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8. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
GENERAL MUNICIPAL D’ORDENACIÓ A L’ÀMBIT DE L’IES BAIX MONTSENY.
Pren la paraula el Sr. alcalde explicant que aquesta és una proposta de modificació de Pla
General, que té unes característiques molt tècniques i hi ha una zona limítrofe del que és
l’institut Baix Montseny, que és una zona menys utilitzada per l’institut, que a nivell
urbanístic està catalogada com a zona verda, zona lliure i a partir dels treballs amb els
mòduls de formació professional i el Soler de Vilardell, que el propi departament els va
demanar intentar regularitzar aquest espai i a ser possible convertir-ho, re convertir-ho amb
zona d’equipament, que de fet és el que té sentit i té lògica de que sigui d’aquesta manera.
Continua dient que, per després es va fer aquesta modificació, com que des d’urbanisme
quan es produeixen aquestes modificacions demanen per tant que s’ha de compensar amb
una zona verda d’una altre zona, el lloc on van veure que era adequat fer-ho a nivell tècnic
va ser a la Plaça de les Illes Velles, que està catalogada tota la zona d’equipament i per tant
una de les franges es reconverteix en zona verda, zona lliure i per tant aquesta seria la
modificació i després revisar en aquesta zona a nivell de pla general també es va veure que
hi havia el límit del que són la pista d’atletisme, que també hi havia una incongruència en el
que posava els planells i el Pla general amb el que era la realitat i per tant això també s’ha
via revisat, i regularitzat. Aclareix que aquest tema es va comentar en la sessió informativa.
El Sr. Castaño comenta que el seu grup està d’acord.
El Sr. Turon també diu que estan d’acord.
La Sra. Montes també, per part del seu grup diuen que estan a favor.
Després d’aquestes intervencions i atès que
El Text refós del Pla general municipal d’ordenació aprovat definitivament el 18.06.1997,
amb les normes urbanístiques publicades per a la seva executivitat al Diari oficial de la
Generalitat de Catalunya amb data 31.08.2005, estableix la qualificació dels equipaments i
espais lliures en l’àmbit dels equipaments de Cans Sans classificats com a sòl urbà.
La present modificació preveu dues propostes de modificació diferenciades, que afecten a
l’àmbit de la zona esportiva de Can Sans.
D’una banda (en l’apartat A) es preveu ajustar la qualificació d’una part de la finca que
ocupa l’IES Baix Montseny, en el que s’ha detectat que hi ha una franja de sòl ocupada per
les instal·lacions qualificada d’espai lliure. Per tal d’adaptar la qualificació a l’ús que se’n fa
es preveu qualificar aquesta franja de sistema d’equipament públic. Així mateix, es reubicarà
amb la present modificació aquest espai lliure en una zona d’equipaments al centre del
municipi, que actualment té un destí d’espai lliure, situat al barri de les Illes Belles, entre els
carrers Girona, Canàries, Nicaragua i Eivissa.
La proposta està motivada per tal de permetre l’ampliació de les instal·lacions de l’Institut,
atès que aquesta franja de sòl lliure d’edificació, garanteix la disposició de suficient espai no
edificat a l’equipament un cop feta l’ampliació, a banda de donar compliment al requeriment
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat en el sentit que la totalitat del recinte
tingui la qualificació d’equipament.
D’altra banda, (en l’apartat B) mitjançant aquest mateix document, però amb independència
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de l’ajust de qualificacions, es pretén ajustar el límit nord del complex esportiu, ja que hi ha
un desajust entre la realitat física consolidada i el que estableix el Pla general municipal
d’ordenació.
Fonaments de Dret:
D’acord amb l’article 94 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme (en endavant 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 subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la
formació, per tant en la present modificació s’haurà d’estar al que preveu l’article 59 pel que
fa als documents que han de formar part de la proposta.
En el document d’aprovació de la modificació puntal de planejament es raona i justifica la
necessitat de la iniciativa en els apartats 5A i 5B. Cap de les dues parts de la modificació
encaixa en el supòsits de valoració negativa de les propostes.
Pel que fa al supòsit c de l’article 97.bis del TRLU, el canvi en la localització de l’equipament
públic no empitjora les condicions de qualitat o funcionament, sinó que les millora, adaptant
a la realitat urbanística els usos reals que es fan del territori concret de la modificació
prevista en l’apartat A de la modificació.
Pel que fa a l’apartat B, que nomes representa un reajust de límits de la part nord de la zona
esportiva, adaptant la classificació i qualificació urbanística al límit real de les finques, i no
representa cap afectació en relació a la situació de l’equipament.
Aquesta proposta de modificació puntual de planejament no comporta cap increment de
sostre, densitat o intensitat dels usos, i per tant, de conformitat amb l’article 99 del TRLU, no
es precisa la documentació contemplada en aquest article.
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.
Altrament i també amb caràcter simultani al tràmit d’informació pública s’ha de concedir
audiència als ajuntaments limítrofes amb el municipi.
No procedeix en la present modificació puntual de planejament la suspensió de llicències
prevista als articles 73.2 i 74 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme.
La tècnica d’administració general ha emès informe en el qual indica que atès que la part B
de la modificació puntual afecta a terrenys de titularitat del Sr. Ernest Santamaria Masó, tot i
no existir imperatiu legal per a la notificació individualitzada es recomana la notificació a
l’afectat als efectes de que pugui presentar al·legacions durant el termini d’exposició pública
del document.
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Vistos els informes favorables emesos per l’arquitecta municipal i la tècnica d’administració
general.
A proposta de l’Alcaldia, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal
ACORDA:
1. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla general d’ordenació relativa a l’àmbit de
l’IES Baix Montseny.
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.
5. Notificar aquests acords al Sr. Ernest Santamaria Masó als efectes de que pugui
presentar al·legacions durant el termini d’exposició pública del document.

9. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA INCORPORACIÓ DE DIES ADDICIONALS DE
PERMISOS I VACANCES PER AL PERSONAL AL SERVEI DE LA CORPORACIÓ, PER
RAÓ DE LA SEVA ANTIGUITAT, D’ACORD AMB EL REIAL DECRET LLEI 10/2015, D’11
DE SETEMBRE.
El Sr. alcalde comenta que d’aquest decret ja van fer una aprovació anterior que tenia que
veure amb la paga extra el 26% del pagament de la paga extra. Que aquell decret també
regulava la possibilitat de recuperar dos dies de lliure, dos o tres dies en funció dels anys de
treball dels triennis dels treballadors. Comenta que, s’està treballant amb el comitè
d’empresa, que serà acordat i és el que es porta a aprovació.
El Sr. Castaño dóna el seu vot afirmatiu.
El Sr. Turon diu que el seu grup també vota a favor.
La Sra. Montes diu que des d’ICV també votaran a favor.
Després d’aquestes intervencions i atès que
L’article 2 del Reial Decret Llei 10/2015, d’11 de setembre afegeix sengles Disposicions
addicionals 14 i 15 a la Llei 7/2007 que aprova l’Estatut basic de l’empleat públic (EBEP)
que estableix literalment el següent:
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(DA 14) “Las Administraciones públicas podrán establecer hasta dos días adicionales de permiso por
asuntos particulares al cumplir el sexto trienio, incrementándose como máximo, en un día adicional por
cada trienio cumplido a partir del octavo”.
(DA 15) “Cada administración podrá establecer hasta un máximo de cuatro días adicionales de
vacaciones en función del tiempo de servicios prestados por los funcionarios públicos”.

Amb efectes exclusivament vinculats a l’Administració General de l’Estat, la disposició
addicional 3 del Reial Decret marca com a sistema de repartiment de les vacances
derivades dels anys efectius de serveis el següent:
15 anys de servei: 23 dies hàbils
20 anys de servei: 24 dies hàbils
25 anys de servei: 25 dies hàbils
30 anys de servei: 26 dies hàbils
Cal entendre, doncs, que aquesta disposició permet:
a) L’increment de fins a dos dies addicionals de permís per assumptes particulars en
complir el sisè trienni, incrementant, com a màxim, en un dia addicional per cada trienni
complert a partir del vuitè.
b) Establir fins a un màxim de quatre dies addicionals de vacances en funció dels serveis
prestats.
c) En ambdós casos, atès que la norma estipula que “cada Administració podrà...”, és
necessari que el consistori acordi aquest increment. No obstant:
a.

Pel que fa als dos dies addicionals de permís per assumptes particulars, l’acord es
limita a incorporar els dies addicionals segons els paràmetres marcats pel RD Llei.

b.

En relació amb els dies de vacances per antiguitat, cada administració, si n’acorda
l’aplicació, pot definir la distribució d’aquests dies addicionals de manera diferent a
l’Estat, per la qual cosa haurà de ser objecte de negociació amb els representants
dels treballadors, d’acord amb l’article 37.1.m) de l’EBEP.

Es considera convenient que els dies d’assumptes propis derivats d’aquesta modificació i
meritats l’any 2015 es podran gaudir fins al 31.03.2016, d’acord amb les necessitats de cada
departament, per evitar disfuncions.
Es considerà adient, un cop negociada amb els representants del personal, sotmetre la
proposta que s’efectuï a l’aprovació del Ple municipal, atès que els punts objecte d’acord
suposen una modificació del conveni col·lectiu vigent.
Consten a l’expedient informe jurídic emès pel director de Recursos Humans I l’acord signat
en data 16.11.2015 entre empresa i treballadors, que consten a l’expedient.
A la vista del que s’ha exposat, a proposta del regidor de Recursos Humans, per
unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. La incorporació d’allò que estableix la Disposició addicional 14 de la Llei 7/2007, de 12
d’abril, segons el redactat donat pel Reial Decret Llei 10/2015, d’11 de setembre, que
estableix els permisos per assumptes particulars per antiguitat, com a annexes a l’Acord de
condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Sant Celoni 2013-2016 i al
Conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Sant Celoni 2013-2016. Aquests
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permisos es derivaran en qualsevol cas de la vigència del contingut establert per la
Disposició addicional 14 de l’Estatut de l’empleat públic, en el sentit següent:
“L’Ajuntament de Sant Celoni estableix dos dies addicionals de permís por assumptes particulars per
als empleats públics en complir el sisè trienni, que s’incrementarà en un dia addicional per cada trienni
complert a partir del vuitè”.

2. En relació amb els dies d’assumptes propis derivats d’aquesta modificació meritats durant
l’any 2015, es podran gaudir fins al 31.03.2016, sempre supeditats i d’acord amb les
necessitats de cada departament.
3. La incorporació al Conveni col·lectiu vigent d’allò que estableix la Disposició addicional 15
de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, segons el redactat donat pel Reial Decret Llei 10/2015, d’11
de setembre, que estableix dies de vacances addicionals per antiguitat com a annexes a
l’Acord de condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Sant Celoni 20132016 i al Conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Sant Celoni 2013-2016.
Aquests permisos es derivaran en qualsevol cas de la vigència del contingut establert per la
Disposició addicional 15 de l’Estatut de l’empleat públic.
4. Els dies de vacances addicionals derivats de l’antiguitat dels empleats públics a l‘any
2015 es podran gaudir fins al 31.03.2016 d’acord amb les necessitats de cada departament.
5. El següent sistema de repartiment dels dies de vacances extres com a annexes a l’Acord
de condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Sant Celoni 2013-2016 i
al Conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Sant Celoni 2013-2016.
Aquests permisos es derivaran en qualsevol cas de la vigència del contingut establert per la
Disposició addicional 15 de l’Estatut de l’empleat públic, i es gaudiran de la manera següent:
15 anys d’antiguitat: 1 dia addicional de vacances
20 anys d’antiguitat: 2 dies addicionals de vacances
25 anys d’antiguitat: 3 dies addicionals de vacances
30 anys d’antiguitat: 4 dies addicionals de vacances
6. Aquests acords seran d'aplicació al personal funcionari i al personal laboral de
l’Ajuntament de Sant Celoni i hauran de ser comunicats a l’autoritat laboral per a la seva
inscripció al registre d’acords i convenis.

10. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA NOVA COMPOSICIÓ DEL CONSELL DE POBLE DE
LA BATLLÒRIA, TANT LES PERSONES A TÍTOL INDIVIDUAL COM EN
REPRESENTACIÓ D’ENTITATS.
La presidenta del Consell, la Sra. Lagarda, inicia el debat explicant que avui es designaran
les persones que formaran part del Consell del Poble de la Batllòria, un consell on es vol
acostar l’Ajuntament a les persones i que aquestes mateixes s’impliquin i se sentin partícips
d’aquest objectiu comú que és fer poble. Que el Consell sigui on es canalitzin les inquietuds
dels veïns, on s’integrin i es recullin els seus interessos. La voluntat és seguir treballant amb
comissions, unes comissions equivalents a les diferents àrees de l’ajuntament. Comenten
que també aprofiten l’ús de les xarxes socials i de les noves tecnologies per poder arribar a
totes les persones i aquestes també tinguin via directe amb el Consell i els seus membres.
Manifesten també mitjançant un fulletó informatiu distribuït porta a porta, van fer una reunió
per convocar les persones interessades en formar-ne part i on els hi van explicar els nostres
objectius abans esmentats. Fa esment que fins el dia 15 de novembre, s’han rebut 12
instàncies. La senyora Lagarda, va llegint en veu alta el nom de les persones designades
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per formar part del consell. Per tant, no es transcriuen en aquesta acta els noms de les
persones indicades, a efectes de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de
caràcter personal.
Per últim diu que esperen amb tots ells poder fer molta feina i poder fer de la Batllòria un
poble com cal.
El Sr. alcalde pregunta als grups si volen intervenir.
El Sr. Castaño comenta que hi estan d’acord. Que tant entitats com persones tenen ganes
de treballar per la Batllòria.
La Sra. Pascual comenta que el seu grup votarà a favor, però sí que tenen ganes de
plantejar i fer una reflexió al voltant del Consell del Poble. Bé, entén que l’element que fa
especial la Batllòria, sobretot és la distància que la separa de Sant Celoni. Aquest element
que és objectiu, al final moltes vegades deriva a una sensació de desatenció cap a la
Batllòria que tots més o menys l’hem copsat. El veïnat de la Batllòria s’ha queixat
reiteradament d’aquesta situació, amb independència de si els retrets són justificats o no.
Però en tot cas, comenta que sí que també hi és aquesta percepció. D’alguna manera s’ha
instal·lat aquest imaginari dels habitants de la Batllòria, doncs que Sant Celoni viu
d’esquenes a ells.
Continua dient que, en el seu moment, el 2003 si no recorda malament, va ser quan es va
crear el Consell del Poble de la Batllòria i el 2004 se’l va dotar de reglament. D’aquesta
manera es pretenia resoldre el problema i es va constituir aquest ens, el Consell del Poble
de la Batllòria, per canalitzar aquestes propostes i el malestar del batlloriencs vers Sant
Celoni.
Manifesta que és un òrgan de participació ciutadana, però segons la seva visió, l’experiència
i els anys els han demostrat que relativament és poc operativa. Creuen que hi ha una
excessiva burocratització en la forma de funcionament, poca participació del veïnat i
sobretot una president selecció del Consell del Poble, que ha convertit aquest ens en una
eina a mans del partit que té la Presidència. En conseqüència, aquest Presidencialisme a
vegades deriva en que els veïns i les veïnes de la Batllòria que no s’identifiquen amb el
partit que controli la Presidència, s’abstinguin de participar-hi.
Des de la CUP consideren que el Consell del Poble no satisfà la funció per la qual es va
constituir i que ha esdevingut un òrgan molt in operatiu. I fins i tot d’alguna manera el que
demanen, és que s’hauria de fer és una reformulació radical per posar en valor el seu
funcionament. Fa 10 anys de la seva creació i creuen que fora bo plantejar-se una sèrie de
qüestions per poder objectivar si més no aquesta percepció que des de la CUP tenen.
Pregunten com ha funcionat el Consell del Poble els últims 10 anys, i quines han estat les
principals problemàtiques i propostes que s’han plantejat i discutit, quina ha estat la mitjana
de participació del veïnat en cada sessió i quin és el grau de compliment per part de
l’Ajuntament de Sant Celoni dels acords adoptats al Consell del Poble de la Batllòria.
Creuen que després d’aquesta dècada de funcionament seria bo fer una avaluació a veure
quins són els resultats i en tot cas els agradaria que es compartissin aquests resultats i els
mateixos, si més no convidem o ens convidem a mirar de consensuar una proposta o una
reformulació perquè en tot cas aquest Consell del Poble sigui realment això, el que hauria
de ser, un ens de participació que permeti i assegurar sobretot la participació dels
Batlloriencs i Batllorienques i després donar resposta efectiva i eficient a les seves
demandes.
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Com han dit, votaran a favor evidentment, de la incorporació d’aquestes persones al Consell
del Poble, però volien en tot cas fer extensiva aquesta valoració a la Regidora de la
Batllòria.
Pren la paraula el Sr. alcalde dient que recullen els comentaris.
Per últim la Sra. Montes diu que el seu grup votarà afirmativament.
Després d’aquestes intervencions i atès que
El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya preveu expressament al seu article 61.1 la possibilitat que el
Ple municipal acordi la creació d’òrgans territorials de gestió desconcentrada.
L’Ajuntament de Sant Celoni, fent ús d’aquesta facultat, va considerar adient la creació d’un
canal de participació de les persones i entitats de la Batllòria, mitjançant la instauració d’un
consell de caràcter consultiu que enriqueixi l’activitat ciutadana i representi una via de diàleg
permanent amb l’Ajuntament.
El Ple municipal, en sessió de 17.05.2004, va aprovar inicialment el Reglament Orgànic del
Consell de Poble de la Batllòria, als efectes de regular la seva constitució i funcionament. El
reglament es va declarar definitivament aprovat per resolució de l’Alcaldia de 21.07.2004
atès que en el termini d’exposició pública no es va presentar cap al·legació en contra.
L’article 8 del Reglament Orgànic del Consell de Poble de la Batllòria estableix que els
membres del Consell Plenari han de ser designats pel Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni,
designació que ha de recaure en:
•

Les persones a títol individual, majors de 16 anys, que voluntàriament hagin
sol·licitat formar-ne part.
• Un representant de cada una de les associacions sectorials amb seu a la Batllòria
designat pel seu màxim òrgan de govern.
• Un representant de la Junta de Compensació de la urbanització Royal Park,
designat per acord del seu màxim òrgan de govern.
• Un representant de l’Associació de veïns de la Batllòria, designat per acord del seu
màxim òrgan de govern.
• Un regidor o regidora en representació de cada un dels partits polítics amb
representació municipal, computant a aquests efectes el regidor o regidora que
sigui nomenat/da president/a. Aquests mai no suposaran un número superior a un
terç del total de membres del Consell Plenari.
El Reglament Orgànic del Consell de Poble de la Batllòria estableix en el seu article 5 que
tots els òrgans del Consell han de ser renovats i/o ratificats per acord del Ple, amb ocasió de
la renovació dels membres de la corporació local. Tant les persones a títol individual, com
els representants de les entitats i/o associacions i els representants polítics es renovaran i/o
ratificaran amb el canvi de mandat corporatiu.
L’article 12 del reglament indica que presidirà el Consell el regidor o la regidora que designi
l’Alcaldia, a proposta del cap de la llista més votada a l’àmbit territorial de la Batllòria.
Per resolució de l’alcalde de 15.06.2015 s’ha nomenat presidenta del Consell de Poble de la
Batllòria a la Sra. Maria Helena Lagarda Planas, regidora del grup municipal de CiU, per ser
aquesta formació política la més votada a la Batllòria en les darreres Eleccions Municipals.
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En sessió de 08.07.2015 el Ple municipal va designar, a proposta dels respectius grups
municipals, els regidors i les regidores de cada una de les formacions polítiques que
integraran el Consell Plenari:
Presidenta (grup municipal CiU designada per l’Alcaldia)
Designats pel grup municipal Socialista
Designats pel grup municipal de la CUP-PC
Designada pel grup municipal ERC-AM
Designada pel grup municipal ICV-EUIA-SCBP-E

M. Helena Lagarda Planas
Eduard Vallhonesta Alarcón (titular)
Míriam Teruel Navarro (suplent)
Purificación Martín Campos (titular)
Mariona Pascual Alfaras (suplent)
Magalí Miracle Rigalós
M. Carmen Montes Azcutia

Mitjançant fulletó informatiu distribuït porta a porta, la presidenta del Consell de Poble de la
Batllòria va convocar les persones interessades en formar part del nou Consell a una reunió
el passat 13.10.2015 al local de la Unió Batllorienca; així mateix, la presidenta ha contactat
amb les entitats de la Batllòria per que designin, per acord del seu màxim òrgan de govern,
les persones que els representaran, en endavant, en el Consell de Poble.
Fins al dia d’avui s’han rebut al registre municipal diverses instàncies sol·licitant formar part
de la nova composició del Consell de Poble de la Batllòria.
A la vista de les peticions rebudes, a proposta de la regidora de la Batllòria, per unanimitat
dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Designar membres del Consell de Poble de la Batllòria a les persones que es relacionen
a continuació, tal com estableix l’article 5 del seu Reglament regulador amb ocasió del canvi
de mandat corporatiu:
Persones a títol individual
Jordi Gómez Barrero
Esteve Puig Puig
Lluís Prat Pineda
Anaïs Medina Terradas
Carme Luis Puig
Joaquim Pagès Oliver
Jofre Jovellar Ortega
Anna Oliver Torrent
Jordi Comajuan Brutau
Dídac Heredia Heredia
En representació d’entitats
Patronat de la Gent Gran

Rosa Forné Geli i Joan Ridorsa Juhé

2. Notificar aquest acord a les persones interessades, per al seu coneixement i als oportuns
efectes, amb expressió del recursos a què tinguin dret.

11. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ PER DEMANAR L’ATURADA DE
DIVERSOS PLANS URBANÍSTICS IMPULSATS AL PARC NATURAL DEL MONTSENY, I
DE SUPORT A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PER LA COORDINADORA PER A
LA SALVAGUARDA DEL MONTSENY (A PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL DE LA
CUP-PC-PA).
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Inicia el debat el Sr. Turon explicant que intenten defensar la zona del Montseny, catalogada
com a zona d’alt interès natural ecològic i paisatgístic, davant d’un seguit d’agressions que
poden posar en dubte aquests termes. Explica que, bàsicament hi ha tres punts:
1. L’asfaltatge d’una carretera que acaba funcionant per interessos privats i no pel bé
comú.
2. Un centre meteorològic que ha de realitzar unes tasques sobre els estudis del canvi
climàtic, contaminació i estudis meteorològics, que ja són les tasques que es porten
des d’ ordinadors centralitzats en diferents punts i que, per altra banda, estan
desmantellant a l’ institut Català del Clima, i en el que es fan estudis sobre
contaminació atmosfèrica on no s’inverteix ni un euro i el sostre està caient.
3. El tema d’una depuradora. Una depuradora desmesurada que s’ha d’estudiar en
seu impacte ambiental amb proporció dels usuaris que el facin servir. Que per altra
banda, al ser tan pocs els usuaris, el que poden utilitzar són tecnologies toves que
tenen de depuració, que són molt menys agressives.
Fa un resum explicant que el seu grup intenta eliminar la figura del Pla Especial Urbanístic,
que diu que és aquella trampa legal que sempre queda oberta per poder desmuntar un pla
de protecció, com per exemple el que es va intentar a la Cala Monjoi amb el cas del Bulli
d’en Ferran Adrià, el qual diu que feia referència a muntar un restaurant en mig d’un
paisatge. Comenta que per això es presenta aquesta moció, per blindar al Montseny
d’aquestes possibles agressions futures que ja estan en marxa i que al final només entén
que obeeixen a un benefici d’algun particular sobre d’un bé comú.
Intervé el Sr. alcalde i diu que aquesta és una moció que toca temes diversos i diferents i
que no tots els veu o coincideixen amb la valoració que fa la CUP. Diu que pel fa al tema
urbanístic, entén que eliminar la possibilitat de fer un pla especial, més enllà que la Llei
d’Urbanisme admet aquesta figura, és complex i diu que els plans especials poden tenir una
resolució positiva per l’acció que van a fer, i que no necessàriament la figura com a tal ha de
ser negativa, ja que serà el contingut del pla el que provocarà que s’estigui a favor o en
contra. Diu finalment que la modificació del pla especial proposada no la veu la Generalitat.
Pel que fa a la carretera, continua dient que el que no comparteix és que sigui simplement
un tema d’interessos privats i que no hi hagi un interès comú. Creu que segurament aquí es
troben opinions diverses i opinions fonamentades.
Explica que, fa pocs dies, ha sortit un article del Sr. Martí Boada, fent referència en concret
a aquesta carretera. Diu que el Sr. Boada és una persona prou significada i prou
reconeguda com ambientalista, i que feia una valoració prou positiva del que podia ser una
endreça amb un ferm més adequat del que és la carretera. Diu que al govern municipal li
consta, de tota manera, que a nivell de la Diputació amb la Salvaguarda s’està negociant i
s’està valorant opcions de donar sortides a millorar aquest camí, el camí de les Illes, per tant
diu que el grup municipal de CiU, tot i que com a grup havien defensat que no s’asfaltés,
certament ara entén que hi ha elements que justifiquen una millora en el ferm de la carretera
que pot acabar sent positiva pel territori i per al desenvolupament de la zona, de forma que
entén que no necessàriament ha de ser un element negatiu.
Referent al tema de la depuradora, de les dues depuradores, comenta que entén que cada
municipi s’ha de preocupar per allò que l’afecta de manera directa. Si el tema de la
depuradora del Montseny és un tema que afecta al Montseny i no afecta directament al
municipi de Sant Celoni, entén que el municipi afectat hauria de proposar les mocions que
reclamin determinades actuacions, dins de les seves competències. Per aquest motiu,
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expressa el seu desacord. I en quant a la depuradora de Santa Fe, en fi, entén que els
temes de depuració i de resolució dels abocaments són imprescindibles i importants. Diu
que la Diputació ha valorat un determinat projecte, i que el seu grup no el coneix amb prou
detall com per fer una anàlisi de si tècniques més toves com diuen o altres sistemes són els
més adequats, però diu que el seu grup entén que a qui li correspon fer-ho, en aquest cas
és a la Diputació i al municipi afectat per aquesta anàlisi i per això, conclou que no li
correspon al municipi de Sant Celoni manifestar-se en aquest sentit.
Per tant, diu que aquests serien dos punts en que el seu grup no comparteix. Pel que fa
referència al turó, a l’observatori, a l’actuació i les obres que es vol fer al Servei
Meteorològic de Catalunya, com a centre de referència de la Meteorologia, el seu grup aquí
sí que comparteix a nivell particular i com a grup que aquesta és una actuació poc
adequada i que no han tingut oportunitat de veure el detall del projecte,
Fa esment que a d’altres municipis, amb municipis que formen el Parc Natural del
Montseny, el propi servei Meteorològic ha anat a explicar el projecte, i desconeix si amb
anterioritat en aquest ajuntament havien vingut, en qualsevol cas diu que durant el període
que ell està com alcalde, no s’ha vingut a explicar. Dedueix que probablement això ha estat
així perquè Sant Celoni no és un municipi que formi part del Parc Natural del Montseny. Diu
que, en tot cas, el seu grup ha fet arribar d’una manera formal a la Generalitat la seva
disconformitat amb el projecte. En definitiva, comenta que la moció afecta a temes diversos,
que alguns són compartits pel seu grup però que en d’altres no hi estan d’acord, i anuncia
que la seva posició serà l’abstenció.
Pren la paraula el Sr. Castaño dient que el seu grup també veu que és una moció complexa,
perquè toca diferents temes amb punts que segurament depenen del Parc Natural, altres
depenen de l’ACA, en cas d’aigües, altres depenen d’urbanisme de la Generalitat que aprovi
el pla especial, modificat o no modificat.
Explica que ell ha fet alguns contactes, una mica per clarificar alguna de les coses que es
diuen a la moció i diu que almenys algunes no són del tot exactes, almenys el que li han
comentat gent de Parcs de la Diputació. Diu que les coses de tràmit de les administracions
són llargues, però per exemple al 2014 ja sortia en el Nou 9 els temes dels límits del Parc i
l’adaptació del Pla especial. Això al 2014, al setembre. Diu que encara no s’ha aprovat i que
té entès que està enviat a la Generalitat perquè s’aprovi.
També diu que teòricament és una eina que, com deia al començament, donarà molt més
protagonisme a les Entitats, tindran més participació en el Consell rector, no com ara que
només són presents a la comissió consultiva. Diu que no només tindran protagonisme, sinó
representació directa i que això és el que se li va comentar.
Continua explicant que, es deia en la seva introducció que hi havien unes tasques de
conservació que hi tenia molt poc pressupost; diu que el que se li ha informat és que aquest
6 % que diuen es dedica només a seguiment de paràmetres o sigui que a part d’aquest 6%
de seguiment de paràmetres, hi ha altres partides del Parc Natural que es dediquen a
tasques de conservació. Comenta que li han informat que és l’únic Parc Natural que té
aquesta figura aprovada de funcionament de tasques de conservació. Amb el tema de la
depuradora del Montseny, diu que alguna vegada ja s’ha comentat, i per això té entès que
l’ajuntament del Montseny té els terrenys ja cedits perquè l’ACA faci la depuradora i diu que
creu que entre tots s’ha de lluitar perquè es faci aquesta depuradora.
Diu també que a la depuradora, que també és macro, s’hi connectaran diferents
instal·lacions, comenten que és una instal·lació pública, i que hi ha dues que es
connectarien en aquesta depuradora. Segons el Parc aquest projecte s’ha fet amb les

25

directrius que ha marcat l’ACA, i diu que li han informat que per un tema de control s’han
pres millor una sola instal·lació que no quatre i tal, però diu que té entès que el projecte el té
la coordinadora per la seva revisió, i que li han informat que el té des de fa un mes o un mes
i escaig.
Finalment explica el tema del servei meteorològic, que és aquest nou edifici. Diu que com
Sant Celoni no forma part del parc del Montseny, encara que sí del parc del Montnegre, no
tenia coneixement quan era alcalde que es volia fer un nou edifici. El que se li ha comentat
és que la Diputació ha fet un informe negatiu del nou edifici perquè està en un indret
especial, i que fins i tot s’ha eliminat l’asfaltat d’una part de la carretera que anava fins allà,
perquè no hi hagi la freqüentació. Però aquestes limitacions d’accés s’eliminarien si es fes
un nou edifici, encara que recorda que ja hi ha alguns edificis del Parc que estan destinats a
temes d’investigació i que funcionen.
Amb això diu que vol aclarir que no és necessari així l’informe de Diputació, perquè és
negatiu; i en quan l’aspecte del camí, d’aquest camí de les Illes de Sant Marçal, diu que el
seu grup ja ho va manifestar en el seu moment, i que s’ha consultat gent i els mateixos
ajuntaments del parc. Fa referència a l’esment que ha fet l’alcalde de l’escrit de Martí Boada
que ha sortit publicat al nou 9, i diu que a ell li mereix tota la confiança. Diu que el Sr.
Boada ha exposat que no és el primer camí que s’asfalta, perquè els anys 70 es va asfaltar
la carretera de la Costa a Santa Fe per Santa Helena, més ençà de la Costa del Montseny
al Poble del Montseny, als anys 80 la drecera de Campins a Gualba, que alguns hi han
passat que és un camí estret que no s’ha ampliat, però que és bo per les cases de pagès,
pel tema de la pols, pels temes de la contaminació de la pols etc., més recentment la que
ascendeix fins al Tagamanent i també la de la Riera de Ciuret de la Costa. Comenta que en
cap d’aquests casos recorda que hagi representat cap impacte notori l’asfaltat, i que, en tot
cas, ha significat una possibilitat de moure’s i de guanyar-se la vida dignament per a la gent
del territori. Diu que el Montseny és un lloc que tots estimen i que intenten preservar. Per
tant diu que el seu grup, com que és una moció molt diversa i comparteix alguna de les
coses com la construcció del Servei Meteorològic, també s’abstindrà.
La Sra. Montes explica que donarà recolzament a aquesta moció, des de l’esperit ecologista
del seu partit, encara que com han dit els altres dos grups, comenta que és bastant
complicada. Diu que surten moltes dades. També expressa que li agradaria donar-li un
enfocament diferent a aquesta moció i dels diners que en parla, uns diners que recorda que
assegura no disposar o que no té l’ACA per fer una depuradora al Poble del Montseny, que
està abocant els residus directament al riu Tordera, i que en canvi sí que tindran diners per
fer el museu del bosc, per fer-lo tant maco amb el bosc que tenen darrera, però en canvi la
depuradora no es pot fer.
Comenta que també es parla dels diners i que el que li sobta és que estan parlant d’un
edifici de cent quaranta mil euros a dalt del Turó de l’Home, que pretén fer la Diputació que
estarà aprovat o no, i en canvi els ajuts de les beques menjador, les té que portar
l’ajuntament de Sant Celoni. Diu que si bé són diners que no pertanyen a la mateixa
organització, també són diners de tots i manifesta la seva sorpresa per la forma en què es
reparteixen.
Continua dient que es parla d’asfaltar una carretera entre dos punts de la muntanya i a més
a més ja s’han gastat 184.000 en reduir l’amplada de la carretera militar i en canvi tenen una
carretera a Sant Celoni que no hi ha manera que es facin les millores que es té que fer a la
C-35, quan hi ha una circulació terrible. Pregunta perquè els diners van a un lloc en comptes
d’un altre.
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Exposa que el punt de vista d’aquesta moció per al seu grup, és aquesta, que els diners van
en un sentit o en un altre depenent dels polítics i de les opcions polítiques i dels interessos
de cada partit o les persones que el conformen, i comenta que aquesta és la seva denúncia.
Diu que en cada punt es pot debatre el que pertany a una entitat o a una altre, però exposa
que per al seu grup és una incongruència que abans es vulgui asfaltar a dalt del Montseny
que potser té les seves prioritats per algunes cases, que tractar la problemàtica de quan per
Sant Celoni passa la C-35 i fer una rotonda, i que trigaran a tenir, o un eix central que separi
els dos carrils per poder aturar-se i girar a la esquerra o dreta. Diu que no hi ha manera
d’aconseguir això, com passa amb la depuradora del Montseny, de la que diu que al segle
XXI encara no està feta.
Exposa que el que vol dir i que li sembla és que potser de vegades s’ha de tornar a dir: <“a
veure senyors donem els diners a la caixa i pensem com els repartim.” >
Finalment , comenta que el seu vot serà afirmatiu.
El Sr. Turon intervé exposant un parell de temes. Primer fa esment a la depuradora del
Montseny, dient que el seu grup no és el que munta la depuradora del Montseny, però sí
posa de manifest que la Tordera passa per Sant Celoni i els abocadors del Montseny els
repercuteixen. Diu que sovint es parla del Baix Montseny, i entén que aquí és on és el Baix
Montseny.
Continua dient que és el moment de començar a mancomunar alguns serveis i començar a
prioritzar si realment s’ho creuen i quines són les prioritats d’aquest Montseny. També diu
que la carretera, que és el que més genera pol·lèmica, hi ha més estudis per l’impacte
ambiental. Diu que la carretera projectada, no passa per cap nucli habitat, ni masia habitada
en funcionament i que aquest no és l’objectiu. Diu que comunica dos hotels del grup HUSA
existents en el moment en què es va fer el projecte, i també un càmping i una masia en
runes. Una masia en runes que informa que, en la proposta del nou catàleg de masies,
apareix qualificada com a ús hoteler quan a l’anterior catàleg apareixia com a no
classificable.
En quan a impacte ambiental, ni la memòria del projecte, ni l’estudi de l’impacte ambiental
dels promotors de la carretera, aporten cap estudi ni cap dada de la mobilitat obligada que
justifiqui aquesta inversió econòmica ni els efectes associats a l’obra. Bé, diu que sí que
aporten alguna dada de moviment , atès que és diu que la carretera permetria guanyar 8
minuts per anar de Palautordera a Viladrau. Això és el resum de la carretera, dient que quan
el seu grup parla només d’asfaltar, no només parla d’asfaltar un carrer que no estigui
asfaltat del poble sinó que estan asfaltant el Montseny amb el que això suposa.
Després fa referència al pla especial, dient que sí que és una mica complex, però sempre
aquí el seu grup es refereix al pla especial en el Parc Natural, que sempre queda com aquell
comodí que en qualsevol moment, pot realitzar una actuació agressiva sota això, per això
s’ha referit en el cas del Ferran Adrià a la Cala Monjoi, a on es va manifestar en contra
d’aquest atemptat a la natura.
Pren la paraula el Sr. alcalde i comenta que la seva posició generava alguns dubtes,
generava avantatges i també hi veien alguns inconvenients. El tema de la depuració, diu
que és responsabilitat de tots plegats i que li preocupa evidentment que la Tordera no
estigui en condicions. Diu que de fet a Sant Celoni es planteja el problema de la Batllòria i
que caldria resoldre aquest problema, i recorda que quan es va tenir que aprovar la
modificació de crèdit per donar destí als recursos, la CUP va votar en contra. Comenta que
aquestes coses són d’aquelles coes amb què al final han de ser coherents. Diu que n’hi ha
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hagut dues modificacions de crèdit amb partides importants: en la primera hi havia la base
de tot el projecte, i diu que el grup de la CUP va votar en contra. Diu que la coherència l’han
de tenir una mica tots plegats, perquè al final la demagògia de les coses a vegades diu que
porta al grup de la CUP a ser una mica incoherents.
Al·lega que està d’acord que la depuració és important, i que tots han d’assumir les
responsabilitats que els toquen. Entén que el municipi de Montseny té el seu problema, que
l’han de resoldre i per tant, en fi entén que Sant Celoni no s’ha de posar en aquest tema.
El Sr. Saurí intervé dient que és curiós com planteja el tema de la coherència, perquè diu
que si es comença a fer un historial i la genealogia de la coherència en aquest plenari, creu
que qui sortirà més escaldat, precisament, no serà la CUP. Di que, en qualsevol cas, en
relació a les modificacions de crèdit al·ludides, explica que la CUP va votar en contra
d’aquestes modificacions de crèdit, al·legant que es demanava votar-les per separat dels
diferents punts, cosa que des de l’Alcaldia no es va voler. Per tant, diu que n’hi havia punts
en els quals es podia votar favorablement i punts amb els quals estaven flagrantment en
contra. Conclou dient que quan es plantegen o es fan acusacions de manca de coherència
en qualsevol cas, s’ha de ser sincers i explicar-ho tot.
Pren la paraula el Sr. alcalde explicant que aquell era un posicionament que també va tenir
el seu grup, que també hi havia punts en que no hi estaven d’acord, però que el seu grup va
entendre que hi havia punts prou importants com era aquest, el del Soler de Vilardell, que
representava gairebé el 70% o més del 70% d’aquella modificació de crèdit, i que aquests
punts tenien prou pes. Diu que el seu grup va votar favorablement, malgrat anessin
conjuntament amb d’altres projectes que potser no els veien tant prioritaris.
El Sr. Saurí comenta que no està discutint això i que respon a la qüestió de la coherència
del seu grup. Comenta que vol argumentar que aquesta lògica de coherència no funcionava
com s’està dient. Exposa que el seu grup estava d’acord amb molts dels punts que es
plantejaven en aquesta modificació de crèdit, i va entendre que calia votar-los per separat,
però que l’alcalde van optar per no voler-los votar per separat i ja està. En qualsevol cas, no
que no digui que la CUP no són coherents perquè no accepten a raons.
Després d’aquestes intervencions i atès que
L’any 1978 va ser aprovat el Pla Especial de protecció del Montseny, però fins l’abril de
23014 la Diputació no va aprovar el Pla de Conservació per protegir el Parc, i que encara
avui no compta amb un pressupost que permeti la serva protecció efectiva. Atès que el
Montseny està qualificat com a reserva de la biosfera per la UNESCO. Atès que la part del
pressupost del Parc destinada a tasques de conservació, durant l’any 2013, no va arribar al
6% del pressupost total del Parc, mentre en canvi, la major part del pressupost va servir per
ampliar zones d’aparcament i d’infraestructures turístiques ubicades dins del indrets més
sensible del Parc.
El 5 de juliol de 2014 el Ple d’aquest Ajuntament va aprova r una moció, per 10 vots a favor
(CUP, ICV, CIU, i 1 regidor independent) i 5 abstencions (PSC), que en el punt 5è dels
acords deia “Sol·licitar a la Diputació de Barcelona la creació d’un organisme consultiu que
transcendeixi els límits geogràfics de l’espai catalogat com a Parc Natural, integrat pels
municipis del Baix Montseny i per entitats ambientalistes del territori per tal de generar
sinergies territorials que contribueixin a una gestió del Montseny des d’una perspectiva
global i d’integració en el territori”; amb el que reclamava la participació d’entitats
ambientalistes i dels municipis del Baix Montseny en les decisions referents al Parc Natural.
Atès que en el procés de presa de decisions dels projectes urbanístics als que la CSM està
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presentant al·legacions no s’ha tingut en compte el criteri de les entitats ambientalistes, ni
dels ajuntaments del Baix Montseny.
1. Atès que la Diputació de Barcelona, que dirigeix l’Oficina del Parc natural, ha
finançat 87.000 € (a més dels 226.000 € que aporta la Generalitat), la construcció
d’una carretera que pretén travessar la zona més sensible i protegida del Parc
(Zona de Reserva Natural), entre les Illes i Sant Marçal, un projecte que té per
objectiu revaloritzar les propietats privades que connecta.
2. Atès que l’any 2013, la Diputació va gastar 184.000 €, per reduir a la meitat de la
seva amplada la carretera militar que accedeix al turó de l’Home i va tallar l’accés
de vehicles (suposadament per impedir-ne la degradació), però enguany ha sufragat
amb 149.000€ el projecte de construcció d’un nou edifici al cim del turó de l’Home,
un dels punts ecològicament mes delicats del Parc. Atès que l’execució d’aquest
projecte totalment innecessari, a més dels impactes que porta associats,
comportaria la modificació de la normativa de protecció, continguda al Pla Especial
de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny, obrint la porta a
modificacions urbanístiques posteriors d’impacte incalculable. Atès que aquest
projecte suposa canvis físics i ambientals sobre el terreny protegit per la normativa
continguda al Pla especial de protecció del medi natural i dl paisatge del Parc del
Montseny – Reserva de la Biosfera.
3. Atès que es pretén construir una depuradora d’aigües residuals, de tipus
convencional i de gran abast, a la Vall de Santa Fe, a instàncies de la Diputació de
Barcelona, l’objectiu aparent de la qual seria resoldre els problemes d’un
equipament públic i dos negocis privats i que, a més, involucra la majoria de les
masies habitades existents a la vall. Atès que en cas de ser necessària l’esmentada
instal·lació, la seva dimensió hauria de ser ajustada a les necessitats reals. Atès
que, en tot cas, les empreses i particulars que a dia d’avui llencen les seves aigües
contaminades a la riera de Santa Fe, són responsables de la seva depuració prèvia.
Atès que la CSM ha presentat una proposta per tal que sigui estudiada la utilització
de tecnologies toves de depuració i, que finalment, es tingui cura i control estrictes
dels diners públics dedicats a aquest projecte i dels seus beneficiaris finals.
4. Atès que, no obstant, ni l’ajuntament de Montseny, ni la Diputació, ni l’ACA ni el
Departament de Territori, han solucionat el problema que pateix el poble del
Montseny, que segueix llençant les seves aigües residuals a la Tordera, malgrat les
denúncies rebudes de particulars i d’entitats ambientalistes.
La CSM ha aglutinat durant les darreres dècades la lluita en defensa del Montseny i que
encapçala com a entitat ambientalista el treball de protecció del massís. Atès que la CSM ha
presentat al·legacions i propostes alternatives amb l’objectiu d’aturar o modificar projectes
en curs, altament nocius pel Parc Natural, en concret el projecte d’asfaltatge de la carretera
que uneix les Illes i Sant Marçal, el de construcció del Servei Meteorològic de Catalunya al
Turó de l’Home i el de l’EDAR de Santa Fe.
Per tots els motiu exposats, a proposta del grup municipal de la CUP-PC-PA, per 5 vots a
favor dels grups municipals de la CUP-PC-PA i d’ICV-EUIA-SCBP-E, i 12 abstencions dels
grups municipals de CiU, PSC-CP i ERC-AM, el Ple municipal ACORDA:
1. Instar a la Generalitat de Catalunya a modificar la Llei d’Urbanisme per tal de garantir al
màxima protecció dels parcs naturals, eliminant al possibilitat d’acollir-se a la figura de pal
especial urbanístic en la planificació, en el marc d’espais catalogats com a Parc Natural.
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2. Reclamar a la Diputació de Barcelona i al futur Govern de la Generalitat de Catalunya que
deixi de finançar amb diner públic infraestructures en benefici d’interessos privats i que
obligui a la indústria turística a complir amb les obligacions de protecció mediambiental
vigents.
3. Reclamar a la Diputació de Barcelona i al futur Govern de la Generalitat de Catalunya que
prioritzi la despesa social i en protecció dels ecosistemes i la salut en benefici públic pel
davant de projectes en benefici de privats i dels sectors turístic i de la construcció.
4. Donar suport a les al·legacions als projectes urbanístics esmentats en aquesta moció
presentades per la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny.
5. Instar a al Diputació i a la Generalitat, en concordança amb l’estudi tècnic realitzat pel
Parc Natural, a fer marxa enrere en l’informe favorable per a l’asfaltatge de la pista forestal
existent des de la font de les Nàiades fins a la font Bona, entre Sant Marçal i les Illes.
6. Instar al Servei Meteorològic de Catalunya a retirar el projecte Centre de Referència de la
Meteorologia a Catalunya (CRMC).
7. Exigir el compliment de la normativa vigent i la construcció urgent d’una depuradora que
doni servei al poble del Montseny.
8. Reclamar a la Diputació de Barcelona que en el projecte de l’EDAR Santa Fe sigui
estudiada la utilització de tecnologies toves de depuració i que els negocis privats obligats a
disposar de depuradora contribueixin com els correspon a sufragar el projecte, o apliquin
solucions específiques als seus abocament amb aquestes tecnologies.
9. Reiterar la sol·licitud a la Diputació de Barcelona de creació d’un organisme consultiu, que
transcendeixi els límits geogràfics de l’espai catalogat com a Parc Natural, integrar pels
municipis del baix Montseny i per entitats ambientalistes del territori per tal de generar
sinergies territorials que contribueixin a una gestió del Montseny des de una perspectiva
global i d’integració en el territori.
10. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Montseny i de Fogars de Montclús, a l’òrgan
gestor del parc, a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona a la
Generalitat de Catalunya, així com als Ajuntament de Santa Maria de Palautordera i de Sant
Esteve de Palautordera.

12. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ EN MOTIU DEL 75È ANIVERSARI DE
L’ASSASSINAT DEL PRESIDENT LLUÍS COMPANYS (A PROPOSTA DEL GRUP
MUNICIPAL D’ERC-AM).
Pren la paraula la Sra. Miracle i llegeix la part dispositiva de la moció.
El Sr. alcalde intervé dient que el grup de CiU hi votarà a favor.
El Sr. Castaño diu que el grup socialista també hi votarà a favor.
La Sra. Pascual també afirma el seu vot a favor.
La Sra. Montes comenta que el grup d’Iniciativa votarà a favor pel que es diu a la moció, que
és l’únic president democràtic de tota Europa afusellat, i que a més a més exigiran la seva
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restitució, i aprofitaran per honrar a totes les persones que van defensar la democràcia i la
República i ho van pagar amb la presó i la seva vida.
Després d’aquestes intervencions i atès que
El dia 15 d’octubre es commemorà el 75è aniversari de l’assassinat del Molt Honorable Lluís
Companys i Jover, qui fou condemnat a mort per les autoritats franquistes en l’única
sentència d’aquest tipus a un president d'una nació democràticament escollit a la història
d’Europa, sentència que continua encara sense declarar-se nul·la per part de l’Estat
Espanyol.
Fins a dia d’avui, la llei es limita a declarar injustes les sentències, per la il·legitimitat dels
tribunals, mitjançant un certificat de reparació i de reconeixement que no té cap valor jurídic,
i no declara les resolucions judicials nul·les de ple dret per il·legals, motiu pel qual el
Ministeri de Justícia es nega a certificar-les. En aquest sentit la Llei 52/2007, de 26 de
desembre, per la qual es reconeixen i amplien els drets i s’estableixen mesures a favor dels
qui van patir persecució o violència durant la guerra i la dictadura, no ha servit de res per
anul·lar els judicis sumaríssims dictats pels tribunals militars, entre ells el que condemnava
el President Companys.
D’aquesta manera, el Fiscal General de l’Estat considerà el 2010 no procedent el recurs de
revisió instat per la Generalitat per obtenir l’anul·lació de la sentència dictada pel Tribunal de
Responsabilitats Polítiques de Barcelona de 1939 i de la sentència dictada pel Consell de
Guerra d’Oficials Generals del 1940, que va condemnar a pena de mort el President
Companys, perquè considerava que ambdues sentències eren inexistents i nul·les de ple
dret, en haver estat dictades per tribunals il·legítims conforme la Llei 52/2007.
D’altra banda, l’ immobilisme i la manca de sensibilitat per part dels diferents governs de
l’Estat contrasten amb els actes de desgreuge que tant des d’Alemanya com des de França
s’han fet per les actuacions dels respectius països durant la II Guerra Mundial, així com pel
fet d’haver col·laborat amb el General Franco. Un menyspreu que es veu agreujat quan 75
anys després de la captura de Lluís Companys per la Gestapo, els documents que van ser
confiscats continuen en possessió de l’exèrcit espanyol a l’Arxiu d’Àvila, enlloc d’haver estat
retornats a la Generalitat de Catalunya, institució que és la seva legítima propietària.
Un cop tancada la causa contra el franquisme a l’Estat espanyol, deixant els represaliats en
situació d’indefensió, és a Argentina on els represaliats i les víctimes del franquisme
guarden la darrera esperança amb les actuacions de la jutgessa Servini en la coneguda
‘Querella Argentina’. Una querella on també hi ha la causa contra el President Companys a
instàncies d’Esquerra Republicana, que participa de la denúncia contra l’Estat espanyol amb
l'objectiu de restituir la figura del President Companys i erigir-la com a icona de la justícia
universal.
Per tot això, en la commemoració del 75è aniversari de la seva mort, considerem que no és
comprensible que cap govern espanyol hagi accedit a certificar la nul·litat d’aquestes
certificacions i a incloure aquesta declaració a la denominada Llei de la Memòria Històrica,
amb tots els efectes jurídics que aquesta declaració comporta. Com dèiem, Alemanya i
França han demanat perdó per haver col·laborat en la detenció i deportació de Lluís
Companys, mentre que la justícia espanyola es nega a declarar nul el seu judici.
Després de dècades de llibertats democràtiques, considerem que encara no s’ha reparat
com cal la memòria del President Companys, així com la causa de milers de víctimes de
totes les nacions i pobles de l’Estat Espanyol, i que cal instar al Govern de l’Estat Espanyol
a dur a terme les actuacions jurídiques i polítiques pertinents per anul·lar la sentència del
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judici sumaríssim al President de la Generalitat i realitzar totes aquelles actuacions per a
reparar el seu honor.
Tal i com va dir el mateix Lluís Companys, referent de l'Esquerra nacional, "la nostra és una
lluita pels valors universals de la pau, del treball i de la justícia". La nova República Catalana
s'ha de constituir com un baluard dels drets humans, la pau, la fraternitat i la justícia
universal.
Lluís Companys va donar la vida i va morir per la República Catalana. Aquest 27S hem
sentat les bases democràtiques per tal que la República Catalana comenci a caminar. Sens
dubte, el nostre millor homenatge serà acabar la tasca que va protagonitzar, i que tants
d'altres que el van precedir i tants d'altres que hem continuat, sabem que la lluita social i la
lluita nacional és indestriable.
En relació als antecedents exposats, a proposta del grup municipal d’ERC, per unanimitat
dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Instar el Govern de l’Estat a dur a terme les actuacions jurídiques i polítiques pertinents
per anul·lar la sentència del judici sumaríssim al President de la Generalitat de Catalunya, el
Sr. Lluís Companys i Jover, així com realitzar totes aquelles actuacions oportunes perquè
l’honor del President Companys sigui reparat.
2. Instar el Govern de l’Estat Espanyol a modificar la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per
la qual es reconeixen i amplien els drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir
persecució o violència durant la guerra i la dictadura, per considerar com a inexistents i
nul·les de ple dret les sentències dictades pels Jutjats i Tribunals declarats il·legítims en la
llei, seguint el criteri expressat per la Fiscalia General de l'Estat en el seu Decret del 4 d'abril
de 2010, habilitant el procediment administratiu necessari perquè el Consell de Ministres
expedeixi el corresponent certificat de nul·litat als efectes legals procedents.
3. Subsidiàriament, modificar la Llei d'enjudiciament criminal i la Llei processal militar amb la
finalitat d’incorporar entre els requisits habilitants per procedir a la revisió d’una sentència
ferma, la declaració d’il·legitimitat realitzada conforme a l’article 3 de la Llei 52/2007, de 26
de desembre, per la qual es reconeixen i amplien els drets i s’estableixen mesures a favor
dels qui van patir persecució o violència durant la guerra i la dictadura, així com la Llei
Orgànica del Poder Judicial, per atorgar la legitimació activa al Govern de l’Estat per si
mateix, o a través de la Fiscalia, per interposar el recurs de revisió de les sentències
declarades il·legítimes.
4. Reclamar a l’Estat espanyol que retorni tota la informació sobre Lluís Companys
requisada per la Gestapo a París l’any 1940 i que actualment es troba confiscada a l’arxiu
d’Àvila.
5. Reclamar a tots els governs que van participar de la captura i assassinat de Companys
que participin d’un acte de desgreuge a la figura de l’únic president elegit democràticament i
assassinat a Europa durant el segle XX. Un acte que s’hauria de fer al fossar del Castell de
Montjuic.
6. Col·laborar amb aquelles persones que participen de la querella argentina mentre no
siguin restituïdes les famílies.
7. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat, a tots els grups polítics del
Parlament Català, al Govern de l’Estat i a les Corts espanyoles, al Parlament Europeu, a
l’ONU, i a les associacions de recuperació de la memòria històrica.
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13. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 1/XI
APROVADA PEL PARLAMENT DE CATALUNYA EN SESSIÓ DE 9 DE NOVEMBRE DE
2015 (A PROPOSTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU I CUP-PC-PA).
L’Alcalde manifesta que es tracta d’una moció conjunta de Convergència, ERC i la CUP.
El Sr. Saurí, regidor de la CUP, diu que, ja que es tracta d’una moció conjunta, demana si la
podia presentar el secretari.
L’Alcalde proposa que el Secretari llegeixi els acords que es proposen a la moció.
El Secretari accidental Sr. Puig, exposa que, ja que li ha estat demanat que procedeixi a fer
la presentació de la moció, aprofita per recordar al ple municipal que la resolució, la qual es
pretén donar suport, està suspesa pel Tribunal Constitucional i que per tant la moció, el
contingut de la moció i dels acords no poden implicar res més que una declaració de caire
polític, sense que pugui tenir cap efecte jurídic. A continuació, llegeix la part dispositiva de la
moció.
Intervé el Sr. Castaño explicant que d’entrada és un debat que es va produir en el Parlament
fa uns dies i aquest debat no el traslladaran en el ple. Diu que l’únic que d’entrada veu i
s’imagina és que també s’hauria d’enviar a la Federació Catalana de Municipis, que també
és una associació municipal. Anuncia que quan sigui l’hora, el seu grup votarà el que cregui
convenient.
El Sr. Castaño demana el vot individual.
La Sra. Montes exposa que, des d’Iniciativa votaran en contra d’aquesta moció perquè
presenta algunes parts que es poden rebatre, com que n’hi hagi una àmplia majoria
sobiranista en vots i escons, o perquè al·ludeixen a qüestions que ja estan donats per llei o
s’han aprovat per la Generalitat les darreres legislatures. Comenta que per al seu grup no és
una discussió adient en aquest moment i que votaran en contra.
El Sr. García Ramírez explica que el seu grup, evidentment votarà a favor. Com arguments
diu que no cal anar massa enllà, sinó que si es miren els diaris d’avui s’aprecien els
problemes amb el Fons de Liquiditat, que entén que s’hauria de dir de liquidació
autonòmica, que entén que és el que pretén, o la sentència del Tribunal Constitucional amb
la llei d’Hisenda Catalana o el boicot que fa el Ministeri d’Exteriors per a la comissió
econòmica que està visitant Xina. Diu que cada dia tenen arguments per tirar endavant un
mandat democràtic, que donarà una majoria absoluta al Parlament de Catalunya i per tant,
des del seu grup donen suport.
Pren la paraula el Sr. Saurí dient que aquesta resolució, el que representa és un primer pas
en el procés de ruptura amb l’Estat Espanyol, de fet el que declara és la il·legitimitat d’ un
Tribunal Constitucional que entén que és un tribunal completament polititzat i on el
mercadeig polític és la base de cada dia de funcionament d’aquest tribunal i a la vegada
doncs, entén que poder és el primer termini per la inaplicació d’una bateria de lleis
considerades il·legítimes aquí a Catalunya.
A la vegada també, diu que és un acte de ruptura, que suposa un acte de ruptura avalat per
una majoria de pes de 72 Diputats i Diputades del Parlament de Catalunya, una majoria
altament qualificada en qualsevol democràcia occidental. De fet diu que aquest primer acte,
aquesta primera resolució ha de continuar amb la construcció de les estructures d’Estat i a
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l’inici d’un procés constituent. Diu que entén que hi ha molts partits que estarien d’acord
amb aquest tema, que ha de dibuixar el que seria la futura República Catalana. Tot plegat,
defensa que la moció respon, de fet, a la materialització de la voluntat popular exposada a
partir de les últimes mobilitzacions que hi ha hagut al llarg d’aquests darrers 4 o 5 anys i que
entén que és evident que ha quedat materialitzada en els resultats electorals que van haverhi en les darreres eleccions nacionals. Per tant, per descomptat, la CUP votarà a favor
d’aquesta moció.
Intervé la Sra. Miracle dient que a Esquerra, com li resulta evident, votarà a favor d’aquesta
moció i una mica d’alguna manera es reitera tant amb allò que ha dit el Sr. Garcia Ramírez,
com en el que ha dit l’Enric. Diu que Esquerra estarà absolutament compromesa a dur-la a
terme en els darrers mesos perquè significa la desconnexió, com havia dit el Sr. Saurí, amb
l’Estat Espanyol i així s’inicia un procés constituent per acabar amb la Constitució Catalana.
Per aquest motiu, això culminarà amb la proclamació de la República Catalana. I, en aquest
sentit, votaran a favor.
El Sr. alcalde explica que, entén que per fer vot individual, votin el Partit Socialista, i
posicionin vot cadascú i la resta s’han posicionat tots.
El Sr. Castaño comenta que el vot del seu grup serà negatiu.
Després d’aquestes intervencions i atès que
El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre de 2015, va aprovar
la següent RESOLUCIÓ:
“Primer. El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut a les passades
eleccions del 27 de setembre del 2015 es basa en una majoria en escons de les forces parlamentàries
que tenen l’objectiu que Catalunya esdevingui un estat independent i en una àmplia majoria
sobiranista en vots i escons que aposta per l’obertura d’un procés constituent no subordinat.
Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de creació d’un estat català
independent en forma de república.
Tercer. El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent ciutadà, participatiu,
obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura constitució catalana.
Quart. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures necessàries per fer
efectives aquestes declaracions.
Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini màxim de trenta dies la
tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i d’hisenda pública.
Sisè. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió del poder
constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió democràtica de l’Estat espanyol no
se supeditaran a les decisions de les institucions de l’Estat espanyol, en particular del Tribunal
Constitucional, que considera mancat de legitimitat i de competència arran de la sentència de juny del
2010 sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya, votat prèviament pel poble en referèndum, entre altres
sentències.
Setè. El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a obrir aquest procés de
desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera democràtica, massiva, sostinguda i pacífica que
permeti l’apoderament de la ciutadania a tots els nivells i es basi en una participació oberta, activa i
integradora.
Vuitè. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament les normes o els
mandats emanats d’aquesta cambra, legítima i democràtica, a fi de blindar els drets fonamentals que
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puguin resultar afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol, com els especificats en
l’annex d’aquesta resolució.
Novè. El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions per tal de fer efectiu el
mandat democràtic de creació d’un estat català independent en forma de república i acorda posar-ho
en coneixement de l’Estat espanyol, de la Unió Europea i del conjunt de la comunitat internacional.
Annex. Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets fonamentals afectats per
decisions de les institucions de l’Estat espanyol.
1.

Pobresa energètica
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés als subministraments
bàsics, el futur govern ha de desplegar les mesures per a evitar la pobresa energètica
aprovades per la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, de manera que es garanteixi el
dret d’accés als subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i d’electricitat a les persones
i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial, mentre duri aquesta situació.

2.

Habitatge
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un habitatge digne, el
futur govern ha de treballar en l’aplicació del nou marc normatiu que regula la Llei 24/2015,
del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la
pobresa energètica. En aquest marc, el futur govern ha de garantir que en processo de
desnonament de l’habitatge habitual que afectin persones i unitats familiars en situació de risc
d’exclusió residencial es compleixi, per a poder fer efectiu el desnonament, el principi de
reallotjament adequat de les persones i unitats familiars afectades.
Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme modificacions normatives que
permetin fer efectives les disposicions de la dita Llei 24/2015, com és el cas del reglament de
funcionament de les meses de valoració per a l’adjudicació d’habitatges per a situacions
d’emergències econòmiques i socials i per a altres casos de necessitats especials en l’àmbit
de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

3.

Sanitat
En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l’accés universal a l’atenció
sanitària pública i de qualitat, per mitjà del Servei Català de la Salut (CatSalut), a totes les
persones que viuen a Catalunya. Cap persona no en pot quedar exclosa per raó d’origen,
tingui o no la condició d’assegurada o beneficiària del Sistema Nacional de Salut, i amb
independència de si consta o no en el padró. Així mateix, cap ciutadà no es pot veure privat
d’assistència farmacèutica per motius econòmics.
D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden dur a terme nous
concurso per a la gestió de centres d’atenció primària.

4.

Educació
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra bona part de
l’articulat de la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, de millora de la qualitat educativa,
recurs que fou admès a tràmit el 3 d’abril de 2014. En aquesta impugnació, avalada pel
dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que els preceptes impugnats
de la dita llei orgànica són contraris a les competències que corresponen a la Generalitat en
aquesta matèria, contraris al model educatiu català determinat per la Llei d’educació de
Catalunya i contraris als consensos obtinguts pels conjunt de la comunitat educativa. En
coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva actuació en matèria
d’educació per la plena vigència i el respecte de les competències establertes en favor de les
administracions catalanes i per mantenir-hi els consensos obtinguts pel conjunt de la
comunitat educativa.

5.

Garantia de les llibertats públiques
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra alguns articles
de la Llei Orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana, recurs que fou admès a
tràmit el 21 de juliol de 2015. En aquesta impugnació, avalada pel dictamen del Consell de
Garanties Estatutàries, s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei orgànica
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són contraris a drets fonamentals emparats per textos internacionals com la Declaració
universal dels drets humans o el e Conveni europeu dels drets humans i per la jurisprudència
del Tribunal Europeu dels Drets Humans. En coherència amb aquest recurs, el futur govern
ha de vetllar en la seva actuació en matèria de seguretat ciutadana per la plena vigència i el
respecte dels drets fonamentals esmentats.
6.

Administracions locals
Amb l’afany de garantir les plenes competències de les administracions locals catalanes en
servei de l’interès general, el futur govern ha de proporcionar-los les eines de suport
necessàries per a deixar sense efecte els preceptes de la Llei de l’Estat 27/2013, del 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, promulgada de resultes
de la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
dictada en desplegament de l’article 135 de la Constitució espanyola, relatius a la limitació de
competències als ens locals, al control del cost dels serveis i a l’obligació de la priorització de
l’activitat econòmica privada.

7.

Refugiats
A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els refugiats, el futur
govern ha de generar un marc de relacions amb l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per
als Refugiats (ACNUR) amb l’objectiu de donar acollida i asil al màxim nombre de persones
refugiades, més enllà de les decisions adoptades en aquest àmbit pel Govern espanyol.

8.

Dret a l’avortament
En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel que estipula la Llei
17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

9.

Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute
Per tal d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc social, el futur govern ha
d’establir, entre altres mesures, vies de negociació que permetin reduir la càrrega del deute
en el conjunt de la despesa.
Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació de tots els finançaments
estructurats, separant els pagaments que compensen un servei (inversió i manteniment)
d’aquells que constitueixen un pagament excessiu respecte als tipus d’interès a les taxes
d’inflació actuals. Així mateix, el futur govern ha d’instar els concessionaris o superficiaris a
redefinir els contractes estructurats, transformant l’amortització de les inversions en
finançament ordinari mitjançant deute públic i eliminant el cost excessiu del capital.
Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la Generalitat que es
pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha d’anar acompanyada d’una revisió a
fons dels programes pressupostaris de despesa que permeti avaluar-ne i contrastar-ne la
utilitat en moments en què atendre la urgència social ha esdevingut la màxima prioritat de la
despesa de la Generalitat, expressada en l’esmentat pla de xoc. Els estalvis que s’obtinguin
de la revisió de programes han d’anar íntegrament dedicats al pla de xoc social.
Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el futur govern ha de
crear un grup de treball obert als grups parlamentaris.
Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb els responsables de la
banca resident per a estudiar la possibilitat de renegociació del pagament dels interessos
amb finalitats socials.”

Des del món municipal català volem estar, una vegada més, al costat del Parlament de
Catalunya en l’exercici de la voluntat del nostre poble i expressar la nostra total coincidència
de plantejaments amb la cambra catalana.
Per aquest motiu, a proposta dels grups municipals de CiU, d’ERC-AM i de la CUP-PC-PA,
per 12 vots a favor dels grups municipals de CiU, CUP-PC-PA i ERC-AM i 5 vots en
contra dels grups municipals del PSC-CP i d’ICV-EUIA-SCBP-E, el Ple municipal
ACORDA:
1. Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Celoni i la Batllòria a la
resolució 1/XI del Parlament de Catalunya.
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2. Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de Catalunya, al
president de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència
(AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).

14. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ SOBRE LA PRIORITZACIÓ D’UN PLA DE
RESCAT CIUTADÀ I L’INICI D’UN PROCÉS CONSTITUENT A CATALUNYA (A
PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA-SCBP-E).
Pren la paraula la Sra. Montes dient que estan convençuts que havien de votar que no a la
moció anterior, perquè no estan d’acord que es constitueixi i es vagi endavant amb un
procés d’independència fer la majoria absoluta dels vots que ho ratifiquin, cosa que diu que
la CUP per exemple, ho va dir, de forma pre electoral, ho va comentar. Diu que el seu grup
presenta aquesta moció com alternativa, perquè diu que per al seu grup, la principal
necessitat de la societat a Catalunya és restablir una priorització d’un pla de rescat ciutadà.
Comenta que per al seu grup aquesta necessitat va per davant d’un procés independentista
i que, en conseqüència, presenten aquesta alternativa. A continuació la Sra. Montes llegeix
la part dispositiva de la moció.
El Sr. alcalde fa una puntualització del secretari en el tercer punt, proposant instar a iniciar el
procés.
La Sra. Montes explica que això està rectificat, que havia llegit la versió antiga. Rectifica que
enlloc d’iniciar un procés era instar i que entén que és el que legalment seria correcte.
Intervé el Sr. García Ramírez dient que el seu grup pot compartir part d’alguns punts o part
de l’esperit d’aquesta moció, però que creuen que la part que fa referència a la part social
queda superada per la moció que aprova donar suport a la resolució del Parlament. Explica
que li resulta evident i que cada dia li resulta més, que sense un Estat propi s’ha d’oblidar e
qualsevol gestió o millora del benestar. Diu que la independència és una eina bàsica per a
realment poder arribar a fer polítiques socials de debò i no haver de demanar permís per
aplicar els Fons de Liquiditat i aquestes coses que entén que gestionen diners propis i que
opina que encara són donats amb interessos. Creu que la part social queda superada per la
resolució anterior i que tota la part del referèndum i tal, li produeix la sensació d’un deja vú
que li recorda a dos anys enrere quan es va demanar permís per fer un referèndum, quan
es van demanar al Congrés, on recorda que hi havia el diputat d’Iniciativa l’Herrera, la
transferència de la competència per a poder realitzar una consulta, i quan se’ls hi va
denegar, com diu que va passar quan es va fer una Llei de consultes que els va tirar per
terra el Tribunal Constitucional, com diu que va passar quan es va fer un procés participatiu
i que per això es van querellar contra els màxims responsables públics.
Per tant, diu que ja fa temps que s’ha intentat per tots els mitjans dialogar amb l’Estat i tirar
endavant un procés, amb la complicitat de la resta de l’Estat Espanyol, que no ha estat
possible i diu que al final s’ha exercit el dret a decidir el 27 de setembre.
Exposa que ara n’hi ha un mandat democràtic per tal d’iniciar tots els tràmits per realment
assolir un Estat que sí permeti realitzar tota aquesta llista d’accions socials, perquè entén
que a dia d’avui és com vendre fum. Diu que el seu grup vol compartir les preocupacions de
la societat i que el moment actual és molt difícil i s’han de donar respostes, però que entén
que la resolució que s’ha aprovat anteriorment és el camí i per tant anuncia que el seu grup
rebutja la moció i la votarà en contra.

37

Pren la paraula la Sra. Montes explicant que el que li costa creure de la moció anterior és la
defensa de l’ús social, quan diu que Convergència Democràtica ha fet polítiques
privatitzadores. Diu que una de les coses que el seu grup te molt marcat és que CiU va
votar a favor de la Llei de la reforma laboral que diu que ha fet tant de mal a la societat. Diu
que CiU també ha votat lleis com l’estabilitat pressupostària o el fons de liquiditat
autonòmica. Entén que amb aquest bagatge que porta enrere, és difícil de creure que ara
mateix això formi part dels seus al·legats per a una independència.
Intervé el Sr. Castaño comentant que comparteix bona part de la moció, encara que diu que
sempre hi ha alguna cosa de matisos i s’abstindran. Entén i comparteixen tota la
preocupació per tot el tema social, el tema de les persones, l’afectació que hi ha a les
persones, el tema de la pobresa que està creixent i creuen que a vegades les prioritats no
han anat per aquí.
Pren la paraula la Sra. Pascual dient que és inestriable l’alliberament social amb
l’alliberament Nacional i de fet una de les coses que comparteixen amb el que planteja amb
aquesta moció, és el que es comentava, de la instrumentalització del Tribunal
Constitucional, i que és evident que també hi anava la moció anterior. Diu que tot el tema de
la priorització del pla de rescat, com diu que és conegut, surt en la resolució que es va
aprovar en el Parlament. Entén que l’annex és un full de ruta súper potent amb temes del
pla de xoc social i simplement potser el que els sobta és que es fa palesa les diferents
mobilitzacions socials que s’han donat al país en els últims anys, que es defensa el dret a
l’habitatge, el dret a la ocupació a la Sanitat i a la Educació Pública, del Medi Ambient i d’un
model econòmic alternatiu, però de les mobilitzacions del dret de decidir un Estat propi.
Manifesta que tota la qüestió social la comparteix el seu grup, però recalca que, a més, hi ha
hagut unes mobilitzacions brutals els últims cinc anys, any rere any, que bàsicament el que
es demanava era a més del dret de decidir un Estat Propi. Llavors això troben que és una
omissió en aquesta moció que entén que no comparteix l’anàlisi de la realitat. Una vegada
més, manifesta que el seu grup entén que aquest pla de xoc, aquest rescat ciutadà no és
possible dins de l’Estat espanyol. Entén que l’Estat espanyol s’ha mostrat en reiterades
vegades sord, cec i mut.
Diu que el seu grup té molt present la pel·lícula on sortia el dia “ de la marmota perquè entén
que a les portes d’unes eleccions, les eleccions estatals, ara comencen a sortir promeses
per part d’uns pocs, però comenta que sobretot es proposa anar a “maxacar” la qüestió
catalana. Diu que ara s’ha de posposar qualsevol decisió a veure què passa a l’Estat
espanyol. Comenta que l’Estat Espanyol ja no escolta, es que no serveix. Reitera que per
aquest motiu, des de la CUP, es fa aquesta aposta per construir aquest Estat, aquesta
República catalana i que, en aquest sentit doncs, i essent fidels en aquesta opció, votaran
en contra d’aquesta moció. Tot i compartir l’esperit social que hi ha al darrera.
La Sra. Miracle pren la paraula explicant que, des d’ERC veuen amb bons ulls alguns dels
elements de la moció, com la necessitat de donar resposta a la situació d’emergència social,
evidentment, que es viu en el nostre país, però que estan en desacord amb l’element de
fons, que és la negociació d’un referèndum. Diu que fa temps que el poble Català cansat del
tracte rebut per part de Governs Espanyols de tots els colors, ha arribat a la conclusió que
l’única sortida possible és la ruptura amb el marc espanyol, per constituir-se en forma
d’Estat Català, Europeu Lliure i Sobirà. Diu que les institucions de Catalunya han intentat en
els darrers anys pactar un referèndum amb les institucions Espanyoles, en unes
negociacions que no han arribat enlloc.
El seu grup considera que tornar a posar tota la voluntat política de Catalunya a les mans
d’una negociació amb qui no vol negociar amb tu, amb qui no et reconeix com a subjecte de
dret, és l’error més gran que en aquests moments es pot cometre. Diu que tenen un camí
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traçat que va ser referendat el 27 de setembre per la ciutadania i toca exercir aquest
mandat. Per això, consideren la negociació d’un referèndum, una pantalla totalment
superada i evidentment votaran en contra d’aquesta moció, tot i que, com deien a la part
social sí que hi estarien a temps en aquest sentit.
Intervé la Sra. Montes i diu que, per al seu grup, fer un referèndum no és una pantalla,
perquè a les últimes eleccions a la Generalitat, no va haver una majoria de vots pel sí. Sí
que va haver una majoria de Diputats, però que la majoria de vots pel sí no hi va haver. Diu
que és tal la igualació, que opina que tirar endavant amb una política de xoc de trens, és
provocar un enfrontament entre dues línies molt diferents de pensament, pràcticament
ajustades al 50%. Per això, el seu grup pensa que tot això no dóna legitimitat per tirar
endavant el que s’està proposant, proclamar unilateralment una República Catalana. Per
això defensa l’opció del referèndum com una via d’un terme mig per arribar a conciliacions,
arribar a acords, fer una taula que al final és on tenim que arribar. Diu que s’ha de seguir
convivint junts. Diu que no està d’acord amb aquesta sortida cap endavant de decidir amb
una majoria de Diputats una nova fórmula de República, quan tampoc és un número
suficient de Diputats per exemple per modificar l’Estatut d’Autonomia. Diu que per modificar
l’Estatut d’Autonomia fan falta dos terços de Diputats i en total són 90 Diputats. Diu que no
s’arriba a aquest número de Diputats Independentistes.
Diu que per aquesta raó, el grup d’ICV presenta aquesta moció com alternativa de
conciliació, d’arribar a una taula coherent i que al final sigui una societat conjunta de
persones que estan al 50% en opinions diferents. Diu que potser algunes canviaran d’opinió
en un sentit i unes altres en un altre sentit, depenent sobretot de la justícia social que es
doni. Opina que aquesta política és la que de veritat té legitimitat i de coherència de cara a
la societat , i que es parla moltes vegades agafant una bandera però després s’oblida el que
es fa realment i el que està succeint a la societat catalana.
Diu que el seu grup té dades que n’hi ha, ara mateix, 660.000 persones aturades a
Catalunya, 275.000, de les quals porten més de dos anys aturades. N’hi ha 16.000 joves
sense feina, n’hi ha 1.100 llocs de treball del sector de l’automoció en risc de desaparèixer.
L’empresa Solvai de Martorell en risc de tancar les seves instal·lacions. Diu que Catalunya
és líder en desnonaments a Espanya, que el 25% dels desnonaments produïts a Espanya
ho són a Catalunya, 30 cada dia, que 160.000 persones estan esperant una intervenció
quirúrgica mentre alguns poden saltar les llistes d’espera, gràcies a les polítiques
privatitzadores del govern Rajoy i del govern Mas. Diu que tot això, els valida per presentar
aquesta moció i plantejar un referèndum, i que són les raons per les quals ha presentat
aquesta moció.
La Sra. Pascual exposa que abans, algú s’havia referit a quan el 27 de setembre, de
després dels resultats, en aquest cas el cap de llista per Barcelona de la CUP Crida
Constituent, va dir que no s’havia aconseguit aquesta majoria de vots per declarar
unilateralment la Independència.
Continua dient que li fa gràcia que es llegeixi en clau de plebiscit no ha aconseguit, quan
fins aquell moment no era un plebiscit. Per això entén que no es va fer la declaració
d’Independència i per això entén que s’inicia aquest procés de ruptura, que al final també el
que vol és començar aquest procés constituent que esperen que s’hi sumi molta més gent.
Diu que el que es pretén és construir un país nou, que això no sigui una cortina de fum per
tapar el que hi ha, perquè diu que les dades exposades són reals i no tots els mals venen
d’Almansa, per això mateix. Diu que no existeix un procés de transformació social sense
que es doni aquest procés de transformació nacional i per això també cal que hi siguin tots,
justament per poder començar aquest procés constituent i construir de bell i de nou una
República i sobretot perquè sigui un país just, ja que ara no ho és.
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Després d’aquestes intervencions i atès que
Atès que a Catalunya vivim una situació d’emergència que requereix posar en marxa un
procés de ruptura social, democràtica i nacional amb el sistema polític nascut de la transició,
que avui es manifesta esgotat, per tal de garantir un sistema que tingui com a principals
objectius la solidaritat, la llibertat i la igualtat, després d’anys de polítiques autoritàries,
socialment regressives i recentralitzadores.
Atès que aquesta ruptura ja ha començat a veure la llum en forma de diverses formes de
mobilització social, en defensa del dret a l’habitatge, a l’ocupació, a la sanitat i a l’educació
públiques, del medi ambient i d’un model econòmic alternatiu basat en diferents formes de
cooperació social. Ara, cal que prengui forma política a partir d’una ruptura institucional i, per
això, cal impulsar l’inici d’un procés constituent.
Atès que, en un context de globalització econòmica, en el que els poders financers
han usurpat una bona part de la sobirania popular exercida a través dels estats i les seves
institucions, aquest procés està profundament imbricat amb les necessàries dinàmiques de
transformació dels actuals models d’estat, a Espanya i a la Unió Europea, que ja no poden
garantir amb suficiència els drets de la ciutadania. En aquest sentit, des del respecte de la
diversitat i la no subordinació entre aquests diferents processos, cal sumar sinergies amb
totes les forces que, a l’Estat espanyol com a Europa, estan treballant per construir
alternatives i espais de govern polític de l’economia que retornin a la ciutadania el dret a
decidir sobre les seves vides. Així, doncs, manifestem el rebuig al TTIP i un pronunciament
clar del Parlament de Catalunya en contra de la seva signatura per part de la Unió Europea.
Atès que, de manera simultània a la construcció d’aquest procés constituent, el nou marc
institucional sorgit de les eleccions del 27S ha de situar en el centre de l’activitat del
Parlament de Catalunya i del Govern català les següents prioritats polítiques:
1)

Apostar per una racionalització de la despesa que prioritzi les polítiques socials
i acabi amb els processos de privatització de l’estat social.

2)

Promoure un procés de reestructuració del deute públic de la Generalitat de
Catalunya que permeti a les institucions catalanes disposar de més recursos per
atendre a la situació d’emergència social.

3)

Millorar les polítiques fiscals amb l’objectiu de reduir els nivells de desigualtat
i pobresa que viu la societat catalana i millorar l’eficiència de la seva economia.

4)

Incorporar tots els mecanismes necessaris per eradicar la corrupció de la vida
política i social.

Per aquests motius, a proposta del grup municipal d’ICV-EUIA-SCPB-E, per 1 vot a favor
del grup municipal d’ICV-EUIA-SCPB-E, 12 vots en contra dels grups municipals de CiU,
CUP-PC-PA i ERC-AM i 4 abstencions del grup municipal del PSC-CP, el Ple municipal
DESESTIMA la següent proposta d’acord:
1. Rebutjar l’estratègia del govern del PP d’instrumentalitzar el Tribunal Constitucional per a
resoldre un conflicte que només té una solució política mitjançant la convocatòria d’un
referèndum. Així mateix denunciem la judicialització continua que fa el govern del PP de
processos polítics que requereixen del diàleg i la negociació per a la seva resolució.
2. Instar al govern de la Generalitat a la presentació urgent dels Pressupostos de la
Generalitat per l’any 2016 amb la priorització d’un pla de rescat ciutadà que contingui les
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polítiques i els recursos necessaris per encarar la situació d’emergència social que pateixen
amplies capes de la societat catalana.
3. Instar al Govern de la Generalitat a iniciar un procés constituent que necessita assentarse en el pronunciament democràtic de la ciutadania catalana per mitjà d’un referèndum
d’autodeterminació.
4. Per a materialitzar la convocatòria de referèndum i possibilitar l’exercici democràtic del
Dret a decidir durant l’any 2016, instem al Parlament de Catalunya a la presentació durant el
primer trimestre del 2016 i davant de les Corts Generals que sorgeixen de les eleccions del
20D una Proposició de Llei de Reforma de la Llei Orgànica 2/1980 de Referèndums.
5. Per donar suport a aquesta exigència democràtica de convocatòria d’un referèndum, si en
finalitzar l’any 2016 quedés bloquejada políticament aquesta opció, instem el Parlament de
Catalunya a posar en marxa nous i més enèrgics processos de mobilització social i
ciutadana.
6. Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de Catalunya, al
president de la Generalitat de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i
a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM).
15. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ PER EXIGIR UNA NOVA LLEI
REGULADORA DEL DRET A L’HABITATGE QUE GARANTEIXI LES MESURES DE
MÍNIMS PER FER FRONT A L’EMERGÈNCIA HABITACIONAL (A PROPOSTA DE LA
PLATAFORMA D’AFECTATS PER LA HIPOTECA).
Pren la paraula el Sr. alcalde explicant que a l’inici del ple s’ha fet l’exposició i per tant, no
repetirà els punts que ja han estat exposats. La posició del seu grup serà el vot afirmatiu,
amb la voluntat de traslladar les necessitats a l’àmbit municipal i per tant de treballar, per
donar resposta amb la mesura que del que ens és possible des del municipi i aquelles
necessitats que es plantegen, tant de resoldre emergències energètiques per moltes
famílies, com intentar posar a disposició més habitatge amb lloguer social. Comenta que
properament es licitarà la compra d’habitatge per poder destinar a ús social, per tant des de
aquest punt de vista i amb la voluntat de fer-ho d’una manera coordinada i treballar amb tots
els grups, amb la plataforma intentar entre tots buscar solucions, solucions no sempre fàcils,
però en qualsevol cas tenen també la responsabilitat de fer-ho.
El Sr. Castaño afirma estar totalment d’acord amb la moció.
La Sra. Martín explica que la CUP està d’acord amb la moció, però li agradaria dir quatre
paraules sobre el què pensa d’aquesta llei i sobre els polítics que representa el poble que
ens ha votat. Fa una petita explicació en relació a la llei de l’habitatge i a la plataforma
d’afectats per la hipoteca, explicant que aquesta llei ha estat possible gràcies al treball de
molts afectats, voluntaris, activistes, entitats i col·lectius que han lluitat contra els diversos
governs que hi ha hagut i que ha deixat a les persones en mans dels bancs. Comenta que
aquesta llei aporta els mecanismes per acabar amb els deutes de per vida, els
desnonaments d’hipoteques i lloguer, garantitzant el reallotjament en règim de lloguer social
i els subministraments bàsics a totes les cases, a part de mobilitzar els pisos buits, per a
que compleixin la seva funció social. Aquesta llei s’hauria de presentar a la resta dels
parlaments autonòmics, per donar resposta i pressionar a un Estat incapaç pels poders
bancaris i la subministradora. Comenta que a aquesta llei li falta que tots els polítics que
representen el poble, que treballin de forma conjunta, per fer front i aplicar aquesta llei
exposant que ella està disposada a treballar per tal de que aquesta llei s’apliqui. Per últim
agraeix a totes les persones i companys que han treballat conjuntament per a exigir una
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nova llei reguladora del dret a l’habitatge que garanteixi les mesures mínimes per fer front a
l’emergència habitacional, i sobretot a la senyora Sílvia, que ha sigut l’ànima de la PAH Baix
Montseny, desitjant que poguessin haver-hi més persones iguals.
Comenta que el seu grup, i tots els polítics han de treballar, per tal que s’apliqui aquesta llei
perquè és molt necessari.
La Sra. Montes diu que des d’ Iniciativa votaran a favor també.
Pren la paraula la Sr. Miracle explicant que per part d’ERC votaran a favor també i perquè
entén que l’Estat Espanyol ha de donar solucions a tota la llei de l’habitatge i a totes
aquestes situacions d’emergència social que pateixen les famílies en quant a l’habitatge.
També diu que recull les paraules de la Sra. Martín, i agraeix a la Sra. Silvia per la seva
tasca a la PAH, per totes les reunions que han tingut amb l’àrea de Comunitat i amb
Habitatge de l’ajuntament i amb els tècnics i per la seva forma contínua i conjunta de
treballar i continuar treballant.
Després d’aquestes intervencions i atès que
L’actual crisis econòmica i l’augment de l’atur ha impactat de manera dramàtica en la vida
de milers de persones que degut a les dificultats econòmiques sobrevingudes no poden
cobrir les seves necessitats més bàsiques. Aquesta situació ha provocat que moltes famílies
no puguin fer front a les quotes hipotecàries o de lloguer del seu habitatge habitual.
Això s’ha traduït en milers de desnonaments a tot l’Estat espanyol i que milers de persones
hagin vist vulnerat el seu dret a un habitatge digne, havent d’afrontar situacions de gran
vulnerabilitat, precarietat extrema, pobresa i exclusió social, econòmica i residencial.
Segons dades del Consell General del Poder Judicial, des del 2007 fins el primer trimestre
del 2015 s’han produït a l’Estat espanyol 624.690 execucions hipotecaries, 8.178 en el
primer trimestre de 2015. A aquestes alarmants xifres cal afegir l’augment de les dificultats
per fer front al pagament del lloguer que cada vegada afecta a més persones. El CGPJ ha
comptabilitzat la preocupant xifra de 397.954 desnonaments des de l’inici de la crisi al 2007
fins el primer trimestre de 2015 i només en el primer trimestre de 2015 s’han executat 9.917
desnonaments.
Ens trobem davant d’una situació d’emergència i vulnerabilitat habitacional que s’incrementa
per l’existència d’un mercat de lloguer escàs, car i especulatiu i per la manca d’un parc
públic d’habitatges socials que representa menys d’un 2% de l’habitatge construït. Aquesta
situació constitueix una anomalia en el context europeu. A més, com denuncia l’informe
“Emergència habitacional a l’Estat espanyol”, elaborat per l’Observatori DESC i la
Plataforma dAfectats per la Hipoteca, aquesta situació empitjora pel fet de que l’Estat
espanyol és el país d’Europa amb més habitatge buit, un 13,7% del parc total (3 milions i
mig de pisos buits segons el cens estatal d’habitatge de 2011).
El context descrit de vulnerabilitat i emergència en que es troben gran part de la població
s’està traduint també en un significatiu augment de les ocupacions d’habitatge. Una forma
de fer efectiu el dret a l’habitatge que augmenta el grau de vulnerabilitat social de qui s’ha
vist obligat a aquesta forma d’accés a l’habitatge.
També resulta alarmant l’increment de persones afectades per la pobresa energètica,
entesa com la dificultat per poder fer front al pagament de factures dels subministres bàsics
d’electricitat, aigua i gas. Els preus d’accés i consum d’aquests subministres, que han
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crescut de forma exponencial, s’han tornat inassequibles per una part important de la
ciutadania.
Aquesta situació d’emergència social que pateixen les persones en situació de vulnerabilitat
contrasta de forma aclaparadora amb els ingents beneficis obtinguts per les entitats
financeres i les empreses subministradores.
La Declaració Universal de Drets Humans (article 25) i el Pacte Internacional dels Drets
Econòmics, Socials i Culturals (article 11) estableix “el dret de tota persona a un nivell de
vida adequat per a sí mateixa i la seva família, incloent l’alimentació, vestit i habitatge
adients, i a una millora continuada de les condicions d’existència. Els Estats prendran
mesures apropiades per assegurar l’efectivitat d’aquest dret...”.
En el marc jurídic nacional, l’article 47 CE estableix el dret a un habitatge digne i adequat
així com el deure dels poders públics de promoure les condicions necessàries i les normes
pertinents per fer efectiu aquest dret, i l’article 33 declara la funció social de l’habitatge.
L’article 267 del Tractat de la Unió Europea declara la primacia del Dret Comunitari (STJUE
9/3/1978, Assumpte 106/77 cas Simmenthal) que desplaça al Dret Nacional (art. 93 CE,
cessió competències en relació a l’art. 96 CE, els tractats internacionals celebrats formaran
part de l’ordenament intern).
En relació al que s’ha exposat amb anterioritat i concretant en l’àmbit que ens ocupa, la
regulació del procediment d’execució hipotecaria en l’actual Llei d’Enjudiciament Civil
infringeix la normativa comunitària. Aquesta legislació és, per tant, il·legal al ser d’obligat
compliment pel jutge nacional, i pateix d’un vici radical que determina la seva nul·litat de ple
dret. En aquest sentit s’han manifestat reiteradament diferents sentències del Tribunal de
Justícia del Unió Europea (Cas Aziz, cas Sanchez Morcillo i cas Monika Kusionova).
El passat mes de juliol de 2014 es va presentar a Catalunya una Iniciativa Legislativa
Popular (ILP) promoguda per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, l’Aliança contra la
Pobresa Energètica i l’Observatori DESC, recollint així un clamor de la ciutadania
preocupada per la situació alarmant d’emergència habitacional.
Aquesta ILP és avui una realitat. El passat 29 de juliol de 2015, el Parlament de Catalunya
va aprovar la Llei 24/2015 de mesures urgents per fer front a l’emergència en l’àmbit de
l’habitatge i la pobresa energètica. Aquesta victòria a l’àmbit autonòmic demostra que fer
efectiu el dret a l’habitatge és una qüestió merament de voluntat política.
Davant de les properes eleccions generals, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca ha fet
pública una sèrie de mesures de mínims que considera necessari i imprescindible incloure
en una futura Llei reguladora del Dret a l’Habitatge. Aquestes mesures impliquen reformes
profundes i valentes però alhora factibles, ja que en la seva majoria estan recollides a la Llei
24/2015 aprovada a Catalunya.
La situació anteriorment descrita aconsella l’aprovació de la present moció.
Per tot això, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
Donar suport a les propostes presentades per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i
considerar necessari incloure les següents mesures en una Llei reguladora del Dret a
l’Habitatge:
1. Mesures de segona oportunitat
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•

Dació en pagament retroactiu i condonació del deute (modificació de la Llei
Hipotecaria i la Llei d’Enjudiciament Civil).

•

Eliminació automàtica per part de les entitats bancàries i sense prèvia petició del
titular de les clàusules declarades abusives per les Sentències del Tribunal Superior
de Justícia de la Unió Europea.

•

No es podrà executar l’habitatge únic i habitual tant dels titulars com dels avaladors
per exigir la seva responsabilitat, amb la finalitat de considerar l’habitatge habitual
com un bé inembargable.

•

Eliminació de tots els requisits restrictius per accedir a la moratòria de
desnonaments i al Codi de Guindos, excepte habitatge habitual, deutor/a de bona fe
i carència de recursos.

2. Lloguer digne
•

La regulació del lloguer en favor de la part més dèbil dels contractes d’arrendament:
els inquilins. Introduir mecanismes de seguretat en la tinença, estabilitat en la renta i
allargant el termini mínim de duració del lloguer, com a mínim fins els 5 anys. Quan
l’arrendatari pertanyi a un col·lectiu especialment vulnerable es produirà una
pròrroga automàtica del contracte de lloguer si així ho manifesta, que serà obligat
quan l’arrendador sigui un banc o un gran propietari d’habitatges.

3. Habitatge garantit
•

Les entitats bancàries garantiran un lloguer social per a les persones deutores de
bona fe i les seves unitats familiars que, havent cedit el seu habitatge únic i habitual
en dació en pagament no disposin d’alternativa habitacional.

•

Els grans tenedors d’habitatge, especialment les entitats financeres i filials
immobiliàries, fons voltors, entitats de gestió d’actius (incloent els procedents de la
reestructuració bancària i entitats immobiliàries), garantiran un lloguer social per les
persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat que no poden fer front al
pagament del seu habitatge i no disposin d’alternativa habitacional.

•

Les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat que no puguin fer front al
pagament del lloguer dels seus habitatges obtindran ajudes que els garanteixin
evitar el desnonament.

•

En cap cas es podrà realitzar el desnonament o desallotjament de persones en
situació de vulnerabilitat, ja sigui per impagament de lloguer o ocupació en precari
motivada per la manca d’habitatge, sense que l’administració competent garanteixi
un reallotjament adequat.

•

En el cas que es dugui a terme el lloguer social en un habitatge diferent al que
resideix la persona o família en situació de vulnerabilitat, aquest reallotjament es
produirà a la zona on aquestes tinguin les seves xarxes vitals i socials.

•

Creació d’un parc públic d’habitatges a través de la mobilització de pisos buits en
mans d’entitats financeres i filials immobiliàries, fons voltors, entitats de gestió
d’actius (incloent els procedents de la reestructuració bancària i entitats
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immobiliàries). L’administració regularà per Llei els mecanismes que possibilitin
aquesta mobilització.
•

En totes aquestes mesures, el preu a pagar en concepte de lloguer social no
superarà el 30% dels ingressos de la unitat familiar, incloses les despeses dels
subministres, d’acord amb els estàndards de Nacions Unides, sempre i quan els
ingressos familiars superin el salari mínim professional de 648.60€, en cas contrari
el preu a pagar en concepte de lloguer serà del 10% dels ingressos i el pagament
dels subministres seran assumits per les empreses subministradores (veure punt
següent).

4. Subministraments bàsics
•

Impedir els talls de subministres bàsics d’aigua, llum i gas de les persones i unitats
familiars en situació de vulnerabilitat.

•

El pagament dels subministraments bàsics per les famílies en aquesta situació es
farà d’acord a la capacitat adquisitiva de la unitat familiar, sempre respectant els
estàndards de Nacions Unides.

•

Els costos associats a garantir aquest dret i el deute acumulat que no pugui ser
cobert per les persones o unitats familiars vulnerables seran assumits per les
empreses subministradores.

5. Creació d’un observatori de l’habitatge
Aquest observatori estaria format per representants de les institucions i de la societat civil.
Aquest observatori serà l’encarregat d’investigar i analitzar la situació de l’habitatge a
España. Entre les seves funcions estarien fer censos periòdics d’habitatges buits, fer el
seguiment de les polítiques públiques, elaborar informes; comptaria amb capacitats no
només consultives sinó també de control, seguiment, denuncia, executives i de proposta
legislativa.

16. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ DE SUPORT A LES VÍCTIMES DE LA
TALIDOMIDA A L’ESTAT ESPANYOL (A PROPOSTA DE L’ASSOCIACIÓ AVITE).
Pren la paraula el Sr. alcalde explicant que aquesta és una moció que ens va enviar aquesta
Associació. Des de que la va enviar fins que hi ha hagut el primer ple per a poder-la
presentar, hi ha hagut la sentència del Tribunal Suprem, que de fet la moció l’anuncia però
en aquell moment encara no hi era, perquè li havia estat desfavorable a l’associació i per
tant això reforça encara més el seu contingut.
La Sra. Costa exposa que el grup de CiU votaran a favor, òbviament. Simplement expliquen
que bé al 61, aquest medicament va estar prohibit a Alemanya i a l’Estat Espanyol i que fins
a l’any 85 no s’hi va fer res i el que s’hi va fer tampoc va ser la prohibició, sinó que va sortir
una ordre ministerial que deia que s’havia de tenir compte, a receptar amb prudència el
medicament, per tant una vegada més doncs l’Estat Espanyol aquí queda en evidència. En
tot cas al setembre malauradament el Tribunal Constitucional, va desestimar la petició dels
afectats i ara s’ha demanat en part al Tribunal Europeu. Ells, com a grup de Convergència,
els han acompanyat i els seguiran acompanyant i també reclamen al govern de l’Estat que
es pronunciï perquè al final fins que el govern no es pronuncií, les farmacèutiques no
engeguen el protocol de poder subsanar o, de poder, donar sortida a la petició que fan els
afectats. Votaran a favor com deien.
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Intervé el Sr. Castaño dient que el seu vot és favorable de suport a les famílies i als afectats
i que per desgràcia, molts d’ells ja no hi són.
La Sra. Pascual diu que la CUP també hi votarà a favor.
La Sra. Montes comenta que el grup d’ICV també votarà a favor.
La Sra. Miracle diu que esquerra votarà a favor també.
Després d’aquestes intervencions i atès que
La Talidomida es patentà a Espanya al març de 1954; es tractava d'un meravellós sedant
sense efectes secundaris, i a més pal·liava les nàusees i vòmits a les embarassades. Van
començar a néixer un nombre desproporcionat de nens amb greus malformacions en braços
i/o cames, fins i tot mancant d'ambdues, i al novembre de 1961 els doctors Widukim Lenz
(alemany) i Claus Knapp (espanyol) descobreixen la relació entre la Talidomida i les
malformacions. Entre novembre de 1961 i maig de 1962 és retirada al món sencer, menys a
l’Estat espanyol, on es continua venent àdhuc sabent les seves conseqüències, almenys
fins a 1975. La farmacèutica alemanya Grünenthal va fer a Espanya el seu negoci.
La catàstrofe de la Talidomida va servir per canviar tota la legislació en matèria de control
sanitari de medicaments, aliments, begudes i articles de consum humà, per la qual cosa
podem dir que gràcies a la Talidomida la humanitat pot estar tranquil·la amb les coses que
es porta a la seva boca, especialment els medicaments. El reconeixement l'agraïment
envers les seves víctimes a Espanya ha estat absolutament nul.
Onze han estat els anys de lluita en la recerca d'una equiparació amb les víctimes de
Talidomida de la resta d'Europa, i en aquest llarg camí només hem aconseguit un Reial
Decret (1006/2010) que reconeixia únicament a 24 persones, i les concedia el que el propi
text denomina “Ayuda Solidaria”.
Hem aconseguit també que la Talidomida sigui inclosa en el Reial Decret 1851/2009 entre
les causes que justifiquen una jubilació anticipada amb 56 anys a les persones que superin
el 45% de discapacitat. Paradoxalment, no hi ha organisme oficial (i gratuït) que reconegui
qui és afectat de Talidomida i qui no, per la qual cosa orquestrem un Reial Decret al que les
víctimes de Talidomida no tenen possibilitat d'acollir-se per mancar de reconeixement
“oficial”.
I com a més demandem pel civil al laboratori alemany Grünenthal guanyant el judici
completament en primera instància, sent anul·lat solament per prescripció per l'Audiència
Provincial de Madrid, i en l'actualitat estem a l'espera de la resolució del Tribunal Suprem
que deliberarà la sentència el proper 23 de setembre d'aquest any (sense ajudes de ningú ni
subvencions de cap empresa ni pública ni privada, únicament subsistint amb les quotes
mensuals dels seus socis).
Totes les víctimes dels països europeus han percebut: Una indemnització, pensions
vitalícies per a les seves víctimes que els garanteix una supervivència digna, i sobretot
independència, unitats mèdiques especialitzades, unitats psicològiques especialitzades,
gratuïtat en medicaments, pròtesis i ortopròtesis.
Les víctimes vives de Talidomida que queden a l’Estat espanyol, la gran majoria, sobreviu
de les ajudes familiars, la caritat, l'església, les institucions d'ajuda social, i fins i tot exercint
la mendicitat pels sòls dels carrers de les grans ciutats.
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Per tots els motius exposats, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal
ACORDA:
1. Declarar el suport unànime i solidari de l'Ajuntament de Sant Celoni envers les víctimes
de la Talidomida a l’Estat espanyol, i en particular a l'Associació AVITE, per la seva lluita
incansable i sense treva, en pro i a favor de les víctimes d'aquest fàrmac a l’Estat espanyol i
pel deute històric que el nostre país té amb els afectats i els seus familiars, des de fa 60
anys.
2. Instar i escriure a la farmacèutica alemanya Grünenthal, l'imperi farmacèutic mundial i
establerta a l’Estat espanyol, sol·licitant-li que sense dilació, indemnitzi els afectats
espanyols, a la següent adreça:
DIRECTOR GENERAL DE GRÜNENTHAL ESPAÑA
C/ Dr. Zamenhof, 36
28027 MADRID
3. Que independentment a la indemnització a la qual puguin tenir dret cadascun dels
afectats, pel dany que li va produir la farmacèutica en els seus cossos abans de néixer, a
més dels danys nous, continus i permanents que segueixen apareixent en els seus cossos
cada dia, després de 60 anys, instar també i notificar al President del Govern de l’Estat
Espanyol, perquè com a mesura social, el govern de la nació, a través de l'organisme que
correspongui, valori qui pot ser afectat o no, de Talidomida a Espanya, i concedeixi pensions
vitalícies als afectats, com estan percebent els afectats de la resta de països del món.
Adreçant-ho a la següent adreça:
Sr. Presidente del Gobierno
PALACIO DE LA MONCLOA
Complejo de la Moncloa, Av. Puerta de Hierro s/n
28071 MADRID
4. Enviar aquest acord a l'Associació AVITE, C/ Llevadora Carmita, 1-2º-H 30820
ALCANTARILLA (Múrcia), com al laboratori alemany Grünenthal establert a Espanya i al
Govern d'Espanya, representat pel seu President.

17. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ PER A L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE
SANT CELONI A LA XARXA DE MUNICIPIS PER L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA (
A PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC-PA).
Intervé la Sra. Martín i exposa que ara fa poc més de dos anys, aquest mateix Ple va
aprovar per unanimitat una moció de la CUP, on a banda de demanar més difusió del
sistema cooperativista, en diferents àmbits com l’ensenyament la jornada històrica,
l’Ajuntament es comprometia a impulsar la creació d’un pla d’indemnització de l’economia
social i solidària, a través de jornades formatives i seminari per tal d’ajudar a créixer aquest
sector dins del teixit empresarial de la ciutat.
Continua dient que un any més tard, l’Ajuntament es convertia en el primer en contractar
electricitat a una Cooperativa d’energia verda. Des de l’aprovació de la moció de 2013, CUP
en diferents òrgans i espais de debat polític, ha anat apuntant la possibilitat de la
contractació de la cooperativa en servei, com per exemple, el de la neteja viària, sense
molta sort. Des de la CUP, com ja és sabut, a l’hora de prestar servei bàsic, sempre aposten
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per mirar com a primera opció la gestió directa, la municipalització del servei. Però en el cas
de que aquest servei, en que aquest tipus de gestió no fos possible, creuen que és el
moment de potenciar la cooperativa o totes aquelles empreses de caràcter social o
d’economia social. L’empresa cooperativista és un model econòmic que està repartint
indistintament arreu del món. Per exemple, a Finlàndia i Singapur, una de cada dues
persones són membres d’una cooperativa. Una de cada tres ho són al Canadà, Nova
Zelanda, Hondures i Noruega i una de cada quatre persones són cooperativistes als Estats
Units, Alemanya i Malàisia.
Manifesta també, que, davant de la necessitat de democratitzar l’economia, un seguit
d’Ajuntaments, alguns d’ells molt important, com el de Barcelona, Badalona, Santa Coloma
de Gramanet o Sabadell, han creat la xarxa de Municipis per l’economia social i solidària,
per compartir línees de treball, bona pràctica, reflexió, activitat i recursos. Per tant, en la línia
de moció ja aprovada per totes les forces del consistori, demanen fer un pas endavant i
adherir-se a aquesta xarxa de municipis, per l’economia social i solidària, adoptant un
compromís ferm per la posta d’aquest model econòmic, tot aportant-hi recursos i clàusules
socials i mediambientals en la contractació pública. Per tant, demanen que s’iniciï el tràmit
per adherir-se a la Xarxa de municipis per l’economia social i solidària.
Intervé el Sr. alcalde dient que el seu grup hi votarà a favor. Entén de tota manera que és
una Associació que comença ara, s’engega ara i per tant, cal també veure com s’estructura,
quin és el contingut, però el seu grup creu que és una proposta interessant, és una línea de
treball que pensen que poden engegar i per tant el seu grup hi votarà a favor.
Pren la paraula el Sr. Castaño, explicant que el seu vot també serà favorable i com
recordava en la mateixa moció, es va encetar aquesta col·laboració amb Som Energia, com
a primer Ajuntament que es va adscriure amb tot el tema d’energies netes, de diferents
instal·lacions municipals i jo posaria en valor també alguna acció feta pels Ajuntaments del
Baix Montseny, com és la Fundació Acció Baix Montseny, que no deixa de ser un òrgan
també tipus cooperatiu d’Ajuntaments i amb persones amb treballadors amb una
problemàtica molt especial. Creu que han d’anar avançant en aquest camí, veure els
recursos i fent pinya amb altres Ajuntaments de diferents tamanys i veure les possibilitats
que hi ha i intentar anar-hi treballant. Estan a favor.
La Sra. Montes comenta que, des d’ICV també votaran a favor, perquè hi ha que buscar
noves fórmules socials d’economia i de tirar endavant unes situacions realment molt
dolentes que han tingut aquests darrers anys i això potser és una manera d’engegar noves
sistemàtiques, sobretot el que seria les cooperatives que tenen un pes important en altres
societats i que aquí encara no acaben d’engegar. El seu grup votarà a favor.
La Sra. Miracle diu que ERC també votarà a favor, perquè estan interessats en noves
maneres de proveir, produir, comercialitzar i consumir, perquè volen un model econòmic
més solidari i respectuós amb les persones i amb el medi ambient i el territori. on tingui un
pes important les cooperatives, les empreses d’iniciativa social o les xarxes d’intercanvi.
Després d’aquestes intervencions i atès que
En aquesta època de crisi i de transició, en què les polítiques públiques de promoció
econòmica i d’ocupació aplicades fins ara es revelen insuficients, és l’hora d’explorar un nou
model de desenvolupament territorial que mobilitzi millor els recursos endògens i prioritzi les
dimensions socials, ambientals i humanes de l’economia a fi de resoldre més eficaçment les
necessitats de la ciutadania.
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El fet que les iniciatives de l’anomenada economia social i solidària neixin per l’empenta dels
mateixos veïns i veïnes, no prioritzin el lucre sinó la satisfacció de necessitats i la utilitat
social, s’organitzin de manera democràtica i actuïn amb compromís social i ambiental les fa
especialment indicades per ser un bon aliat per impulsar des dels ajuntaments i altres ens
locals aquest nou model de desenvolupament territorial.
En aquests darrers anys, aquesta nova manera de fer economia i de fer empresa ha crescut
quantitativament, s’ha diversificat i mostra un gran dinamisme. A Catalunya tenim milers
d’iniciatives de tota mena: cooperatives agràries i industrials, però també moltes d’altres que
donen serveis a les persones i les empreses, cooperatives que agrupen comerciants i altres
professionals, grups de consum agroecològic, projectes d’economia col·laborativa, entitats
de comerç just i de turisme responsable, associacions i fundacions que treballen en el camp
social, finances ètiques, empreses d’inserció, horts comunitaris, bancs de terres, grups de
criança compartida, bancs de temps, monedes socials, etc.
Molts projectes de l’economia social i solidària neixen per resoldre necessitats d’una
col·lectivitat concreta; les persones que els impulsen acostumen a viure en el mateix territori
on fan l’activitat, com també els seus proveïdors i col·laboradors; sovint donen suport a
activitats socials i culturals de l’entorn, i els beneficis econòmics que en resulten tendeixen a
circular dins el territori. De fet, podem considerar que aquestes iniciatives ja són agents de
desenvolupament local perquè creen llocs de treball a la localitat i els mantenen, perquè
faciliten serveis locals a productors, consumidors i treballadors, i perquè tot això ho fan, a
més, promovent l’acció ciutadana i reforçant els vincles comunitaris.
El Ple de l'Ajuntament de Sant Celoni i la Batllòria va aprovar durant el mes de juliol de 2013
una moció de la CUP Sant Celoni amb diferents mesures en la línia de potenciar la difusió,
la creació i la contractació per part de l’Ajuntament d’empreses de l’Economia Social.
El passat mes de juny del 2014 l’Ajuntament de Sant Celoni es va associar amb la
cooperativa Som Energia i es convertia d’aquesta manera en el primer Ajuntament que
contractava electricitat amb aquesta cooperativa d’energia verda. I que existia el compromís
polític per seguir treballant en aquesta línia de contractació de cooperatives.
Hi ha un seguit d'Ajuntaments catalans que, seguint totes aquestes consideracions, han
manifestat la voluntat de contribuir al creixement de l’economia social i solidària als seus
municipis i de fer-ho des del diàleg permanent amb els seus actors i des de la creació
d’espais comuns que permetin compartir línies de treball, bones pràctiques, reflexions,
activitats i recursos.
El passat 23 d’octubre a Badalona es va crear la Xarxa de Municipis per l'Economia Social i
Solidària amb l’objectiu d’aprofundir en aquesta col·laboració i coordinació i on Ajuntaments
tan importants com el de Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet o Sabadell en
són els impulsors.
Per tot això, a proposta del grup municipal de la CUP, per unanimitat dels 17 regidors
presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Iniciar la tramitació corresponent per tal que es pugui dur a terme l'adhesió de
l’Ajuntament de Sant Celoni a la Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària.
2. Proporcionar un fonament jurídic per formalitzar i assegurar la col·laboració entre
l'Ajuntament de Sant Celoni i la Batllòria i l'economia social i solidària, la qual cosa implica
garantir a llarg termini i de forma estable recursos suficients al sector, així com buscar
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mecanismes de formació continuada en aquest àmbit pels i les tècniques de promoció
econòmica.
3. Posicionar l'economia social i solidària com el motor primer de desenvolupament local i
d'arrelament amb la ciutat. Tenir la capacitat per construir sistemes locals a partir dels
protagonistes d'activitats solidàries i sostenibles.
4. Potenciar les relacions amb les entitats de l'economia social i solidària mitjançant
convenis, sistematitzant clàusules socials i mediambientals en la contractació pública.

18. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ PER SOL·LICITAR A LA GENERALITAT DE
CATALUNYA QUE GARANTEIXI BEQUES MENJADOR A TOTS ELS INFANTS EN
SITUACIÓ DE VULNERABILITAT (A PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP)
Pren la paraula el Sr. Castaño explicant que el seu grup va presentar la moció d’urgència el
dia de la comissió informativa la setmana passada, comentant que havia rebut una trucada
de la regidora, la Sra. Magali dient-li que hi havia una proposta d’un afegitó, d’un punt. Ella li
va comentar que això ja ho tenien primer feia més d’un dia, després va ser al matí, quan ho
ha confirmat va ser ahir a les set de la tarda, no hi havia correu, la Montse en aquest cas els
hi havia fet arribar al matí perquè ells no havien pogut accedir al correu, i els hi comentava
la Montse.
El seu grup, comenta que a l’afegit que es feia, el seu grup no hi estaria d’acord perquè
entén que el tema de beques menjador és una funció de la Generalitat de Catalunya, entén
que els Ajuntaments estan fent un esforç molt gran, en beques de menjador, ho han vist
avui mateix amb el complement que s’ha aprovat de 35.000 euros, però ha estat, ell diu fins
i tot, no només són els 35.000 euros, sinó que com a Ajuntament d’una altra partida,fa un
parell o tres d’anys màxim es va començar a intentar donar suport de menjador també en
les èpoques d’estiu, perquè han de pensar que els alumnes a l’estiu no van a l’escola i a les
èpoques de Nadal
Pregunta si és una partida que va a part, perquè aquest any són uns 18.000 euros que ja
van posar en el pressupost per fer front a aquestes famílies, que tenen una problemàtica
especial. En quant a les beques menjador, abans no s’havia comentat, hi va haver un canvi,
fins i tot hi ha un any, que quan s’hi fixen, que les beques de menjador van baixar, dius és
un canvi perquè la Generalitat va canviar la manera de tramitar-les, i va ser una disbauxa a
nivell familiar.
Manifesta que, s’ha de tenir en compte que, si no recorda malament, al menys aquest últim
any, igual ja fa un parell d’anys, abans es feia una valoració, des d’aquí s’enviava al Consell
Comarcal, s’aprovava i hi havien beques que es donaven 100 % als alumnes. Ara, un dels
problemes que hi ha als pels ajuntaments, és que les beques com màxim són de 3,1 € per
alumne i dia, què vol dir, el 50% o menys del 50 %, o sigui, l’ajuntament, si el nano ha
d’anar, vols que vagi a menjar, l’ajuntament ha d’aportar l’altre quantitat i no hi ha beques
100%.
Per això, el seu grup proposa que la Generalitat tingui en compte i doti d’una partida
suficient tot el tema de beques de menjador perquè, és una necessitat social, de vegades
econòmica, però a vegades també és un tema d’hàbits, un tema de reestructuració familiar i
que entén que és bo que es faci. Aquesta moció es va presentar i es va aprovar pel Ple de
la Diputació de Barcelona, la va presentar Entesa, la CUP, Ciutadans, el PP, el PSC i ERC
la va presentar, aquesta mateixa moció que nosaltres presenten, compareixen no va
afirmar-la, d’entrada, però es va aprovar per unanimitat.
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El seu grup ha dit que creuen que és un tema de no descarregar-se amb tercers, l’Estat
però, de dir son ells, s’han de gestionar i prioritzar. Quan saben que hi ha prioritats que no
són essencials, escoles d’elit, discriminació de sexe en segons quines escoles que encara
tenen subvenció i que es diu que no és un problema de recursos, de qui si o no, de dir què
prioritzen i en aquest cas entén que s’ha de prioritzar la garantia d’alimentació, al menys
d’un cop al dia, de tot un seguit de nens i nenes, o de nois i noies, que tenen aquestes
mancances a nivell familiar. Per tant el seu grup, d’entrada, l’afegitó entén que és sobrer,
que entén que han de resoldre els problemes ells mateixos i, a més i més si volen ser un
país i tirar endavant també no donant només les culpes a altres administracions.
La Sra. Miracle explica qui és l’afegitó que van proposar, que era dins dels acords, un punt
tercer, en el qual exigir doncs a l’Estat espanyol que aporti les quantitats necessàries perquè
la Generalitat de Catalunya disposi de finançament adequat a la realitat social dels municipis
catalans. En aquest sentit, que cal dir que evidentment han aprovat una modificació de
crèdit, per aportar diners al que és a la partida de les beques menjador, evidentment, perquè
calen aquests diners i aquests recursos, però també entén per altre banda que, calen per
part de totes les institucions, no només la Generalitat, sinó que aquí a l’Estat espanyol
també ha d’aportar els diners que calen en aquest sentit perquè Catalunya es pugui,
d’alguna manera, gestionar. En la moció que han aprovat abans del Parlament, hi ha un
punt que parla, i és important doncs aplicar tots aquests punts envers els eixos socials i, en
aquest sentit, d’alguna manera és l’annex, en el punt nou, que parla de finançar un pla de
xoc social per atendre la urgència social. En aquest sentit, les beques menjador estarien
dintre. Entén que calen aquests recursos, evidentment, en aquest sentit estarien d’acord,
però si que aquí cal que l’Estat espanyol faci els deures i aporti el que hagi d’aportar.
El Sr. Turon pren la paraula demanant fer al secretari una pregunta en relació a si s’hauria
d’aprovar l’esmena presentada per l’equip de govern o directament, i per tant això s’ha de
fer via votació entén. Més que res per acabar de resoldre la mecànica.
De fet des de la CUP estan d’acord amb els plantejaments que planteja per una banda el
PSC i, evidentment els plantejaments que en aquest moments ha posat damunt la taula la
Magalí en relació a la manca o a l’infra finançament per part de l’estat espanyol de la
Generalitat, però tanmateix, tot i que estan completament d’acord amb aquesta manca de
finançament per part de l’estat espanyol i aquests darrers dies, amb el tema del FLA, s’ha
fet encara més palès, entén que aquesta moció, un dels objectius o, de fet un dels objectius
inicials quan es va presentar a la Diputació, era també pressionar un govern, que és el
govern de la Generalitat. Per tant, entén des de la CUP que s’hauria d’intentar valorar la
moció original, i llavors en tot cas, discutir la moció original quan s’hagi de discutir.
Intervé el Sr. Castaño i manifesta, perquè quedi clar, algun del PSC està d’acord amb el
finançament de la Generalitat de Catalunya. Que creu que és una taca, d’una línia de
flotació al FLA, això que ha parlat aquests dies, vol que estiguin totalment d’acord, però una
cosa no treu l’altre. El seu grup ha de prioritzar com a país, han de prioritzar en aquest
moment, país autonòmic i quan sigui manera de ser, també, però han de prioritzar la, què
creuen que és urgent i necessari, amb els recursos que tenim. Per aquest motiu, reclamarne més. S’ha de ser prou valents per dir, segon que, igual si que han de treure alguna
subvencions que es donen segons a on.
Pren la paraula el Sr. Deulofeu i explica que al final el seu grup el que volia és, posar en
evidència que no és un tema exclusiu de la Generalitat sinó que hi ha altres elements, per
tant, no retocaven res del contingut de la moció, feien aquest afegit perquè entenien que era
important ressaltar que al final el finançament de la Generalitat els ve de l’Estat. Aquests
dies ho estan veient d’una manera molt evident, però en fi, és evident amb els 16.000
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milions d’euros que van i no retornen i, per tant les dificultats que això genera en la gestió
del dia a dia, per tant ja s’està d’acord en aquesta pressió, amb que la Generalitat valori com
prioritza aquest aspecte, perquè el seu grup ja està d’acord. Aquest era un punt que es
podia contemplar i des de la bona voluntat per fer-ho, ho han presentat i el seu grup, no
perquè no se’ns accepti, votarà en contra perquè ja hi està d’acord amb la resta, però els
semblava que, en fi, tampoc era problema sinó que afegia informació addicional a la
proposta de moció.
La Sra. Montes comenta que a ella ja li semblava, que per aquest afegitó després no es
pogués votar el de les beques. Diu que li sembla que el que és l’important són les beques. A
ella de vegades, el que li estranya és que es discuteixen quantitats per coses com la
carretera del Montseny o no sé, aquest edifici a dalt del Turó de l’Home i, en canvi no tinguin
diners per això, que és bàsic, bàsic; o sigui si la Generalitat té que picar alguna altre porta,
que piqui, però el responsable en aquest moment, de les beques de menjador és el Govern
de la Generalitat i, per tant, és a qui s’ ha de demanar això, pensa. El seu grup votarà a
favor.
El Sr. Turon diu que el que haurien de decidir és si, la moció es vota, si s’inclou l’afegitó o
no, en principi entén que el de la CUP vota que no...
El Sr. Castaño diu que el seu grup a l’afegitó votarien que no a l’esmena, per tant. Si sortís,
s’aprovaria.
El Sr. Deulofeu diu que per part del seu grup, el que buscava és la voluntat política de que
es recollís aquesta proposta. En fi, els grups s’han manifestat. L’equip de govern ja ha
manifestat la seva posició de vot i els semblava que això hi afegia informació interessant a
la moció. Al final tampoc no passa res. Comenten deixar-la tal i com està.
El Sr. Turon respon que, des de la CUP estan d’acord en el més evident, que el cas de les
beques menjador, especialment a les Escoles Bressol és un cas flagrant, de fet a tots els
estudis darrers demostren que la deserció als menjadors escolars de les escoles bressol,
són el primer pas per l’abandonament de les escoles bressol, per tant, és importantíssim
diguem-ne, afermar la possibilitat que els infants puguin gaudir d’aquestes beques.
Comenten que, en qualsevol cas si que és cert que, i per això apuntaven la lògica de la
pressió anteriorment al govern de la Generalitat perquè malgrat els minsos i escassos
recursos que en aquests moments té el Govern de la Generalitat o que ha tingut els darrers
anys, si que és cert que la CUP no que ha estat d’acord amb les polítiques educatives, que
des del Departament d’Educació, en bona mesura, s’han desenvolupat al llarg del darrer
Govern de la Generalitat.
Manifesta que, en aquest sentit, és sobradament sabut que la CUP ha estat molt crítica amb
els posicionaments de la Consellera Irene Rigau, ha estat molt crítica amb les prioritzacions
que en alguns casos s’han fet, com apuntava el Sr. Castaño, de determinats models
educatius, de caràcter segregacionista, ha estat la CUP molt crítica en l’augment sistemàtic
dels concerts escolars a l’educació de Catalunya i, fins i tot la CUP és crítica amb l’anterior
Govern de la Diputació de Barcelona que, a part de tenir un milió i mig de beques de
menjador, que aquest es manté, tenia un milió i mig destinada a beques d’escoles bressol
privada.
En qualsevol cas, si que és important ressaltar la lògica de que determinats governs,
malgrat els minsos recursos que hi hagin, poden polititzar, com apuntava també abans
també la Carme, una carretera o en dotar els màxims recursos per les beques de menjador.
Per tant, evidentment votaran favorablement a aquesta moció.

52

El Sr. Castaño explica que cal fixar-se en els números de l’àrea de serveis socials de
l’Ajuntament de Sant Celoni. En el curs 2013-2014, es van sol·licitar 129 beques, en el
2014-2015, 271, més del 100% de sol·licituds. L’aportació del Consell, va pujar de 67 a
80.000, el 20%, o sigui, la sol·licituds augmenten més del 100 %, i l’aportació de recursos és
només del 20%, o sigui l’altre han estat normalment recursos que l’ajuntament ha hagut
d’anar incrementant d’una manera o altra. Això és important en quant a moció i en quan ens
adonem de la tragèdia que hi ha, perquè darrera d’això, vol dir que hi ha un tema de
pobresa, de mancances molt greus. Han de ser coneixedors perquè això està passant en el
nostre municipi.
El Sr. Deulofeu comenta que són conscients d’això, aposten per contribuir amb els recursos
econòmics, per tant, en allò que depèn de nosaltres, per intentar buscar com deien abans
una miqueta també a vegades, és tapar les emergències, però que s’haurà de començar a
plantejar com intenten ajudar a trobar el camí a aquestes famílies per anar resolent coses
no gens fàcil perquè el context social, econòmic i laboral que actual ho fa francament difícil.
Després d’aquestes intervencions i atès que
Ateses les creixents dificultats de moltes famílies del municipi per oferir una alimentació
adequada, diversificada i de qualitat als seus fills i filles per problemes econòmics, derivats
tant de l’atur creixent com de les retallades en els diferents programes de garantia de
rendes (RMI, prestació contributiva d’atur, Prepara...)
Atesa l’existència d’una situació significativa de malnutrició infantil reconeguda tant per
entitats socials (com Creu Roja o Càritas) com per diverses instàncies de la Generalitat:
segons l’IDESCAT (estadística oficial) 50.000 catalans menors de 16 anys no poden menjar
carn o peix cada 2 dies per privacions materials; esment a la problemàtica en diversos
pactes recentment signats com el pacte contra la pobresa o el pacte per la infància; diverses
crides per part de la presidència del Consell Assessor de la Generalitat per Polítiques
Socials i Familiars; reiterats informes elaborats per la Sindicatura de Greuges...
Atès que la funcionalitat dels menjadors escolars ha anat evolucionant. Fa uns anys era
bàsicament un recurs per millorar les oportunitats educatives i per facilitar la conciliació
laboral-familiar. Ara també es planteja com a una eina per garantir la suficiència alimentària
dels infants vulnerables en un entorn socialment normalitzat.
Atesa la responsabilitat competencial de la Generalitat de Catalunya en aquesta matèria:
art.166 del EAC de Serveis Socials, Voluntariat, Menors i Promoció de les Famílies i Decret
160/1996 que regula el servei escolar de menjador als centres docents públics.
Atès que, malgrat l’agreujament de la situació social, la partida pressupostària que dedica la
Generalitat a les beques menjador és insuficient per cobrir la demanda d’aquestes.
Atès que aquesta combinació de necessitats creixents i recursos insuficients ha implicat un
enduriment de la situació exigida als usuaris i usuàries per accedir al sistema de beques.
Atès que aquest canvi de criteris implica una important reducció del nombre de beques i
suposa també deixar d’atendre infants que s’atenien els cursos anteriors. Alhora cal
esmentar que els canvis introduïts per la Conselleria han implicat una pèrdua de cobertura
que deixa fora del sistema a gairebé la meitat de famílies que realitzen la sol·licitud de beca.
Atès l’acord del Parlament de Catalunya pres per unanimitat de 3 de juliol de 2013 (Moció
34/X del Parlament de Catalunya, sobre la pobresa infantil i les beques de menjador “b)
Garantir, per mitjà d’un pla de xoc de garantia alimentària i una partida pressupostària
oberta, que per al curs 2013-2014 cap infant no es queda sense una beca de menjador per
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limitacions pressupostàries. L’accés a la beca dependrà dels barems econòmics i socials
actuals de la família de l’infant. Pel que fa als ajuts d’urgència social, s’ha d’incrementar el
suport als ens locals per tal d’atendre els casos de famílies que, tot i que reben una beca de
menjador, no poden fer front al pagament de la part que els correspon) en el sentit d’una
major dotació pressupostària per garantir que cap nen o nena del nostre país que ho
necessiti es quedi sense beca de menjador per limitacions pressupostàries.
Atès que davant la complexa situació cal apostar per un nou model en la gestió dels ajuts
individuals de menjador que sigui absolutament transparent i garanteixi l’homogeneïtzació
de criteris en tot el territori. Eliminant el tram variable que genera confusió i manca de
transparència, alhora que no té l’aplicació administrativa àgil necessària i no dóna la
resposta adient en el temps convenient.
Cal evidenciar, també, l’esforç important dels Ajuntaments per cobrir les importants
mancances fruit del dèficit d’aportació econòmica del Departament d’ensenyament malgrat
l’increment pressupostari que resulta insuficient. L’aportació dels ajuntaments arriba al 25
per cent del total d’aportació econòmica necessària (dades 2014).
És per això que reivindiquem que no pot haver cap nen o nena amb dèficits alimentaris.
Per tot això, a proposta del grup municipal del PSC de Sant Celoni i la Batllòria, per
unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Exigir a la Generalitat de Catalunya que habiliti les partides pressupostàries adients per
tal que es puguin atorgar per al curs 2015-2016 les beques-menjador necessàries per
atendre les sol·licituds avaluades pels serveis socials, per tal de garantir un àpat equilibrat al
dia a tots els infants en situació de vulnerabilitat.
2. Traslladar l’anterior acord al Govern de la Generalitat, a la Mesa del Parlament de
Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, al Consell Comarcal del Vallès
Oriental, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis.

19. INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDIA I EL REGIDOR
DE SEGURETAT CIUTADANA EN ELS MESOS DE SETEMBRE I OCTUBRE DE 2015.
El Ple municipal PREN CONEIXEMENT de les resolucions dictades per l’Alcaldia i pel
regidor de Seguretat Ciutadana en els mesos de setembre i octubre 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.

20. DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS URGENTS DE PERSONAL
REALITZADES PER L'ALCALDIA EN ELS MESOS DE SETEMBRE I OCTUBRE DE 2015.
Durant el mesos de setembre i octubre de 2015, i per cobrir necessitats urgents i inajornables,
l’Alcaldia va contractar el personal que es descriu a continuació:
3 tècniques d’educació infantil
1 professora per a l’Escola d’adults
1 tècnica auxiliar del Pla educatiu d’entorn (PEE)
1 auxiliar administratiu
1 monitora per a l’Escola bressol
8 tècnic/ques auxiliars del Pla educatiu d’entorn (PEE)
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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 setembre i octubre de 2015:
Setembre 2015
Esther Capote Pino
Míriam De la Vega Martín
Montse Duset Panareda
Maria del Mar Llobet Garcia

tècnica d’educació infantil
tècnica d’educació infantil
tècnica d’educació infantil
professora Escola d’adults

Octubre 2015
Sheila Torres González
Daniel Fernández Conillera
Núria Deumal Sánchez
Antonio Martínez Rovira
Alba Montané Collet
Alba Miralpeix Camps
Anna Harder Relat
Remei Deulofeu Salvador
Rocío Molina Sánchez
Silviya Georgieva Miladenova
Xavier Puntí Campeny

tècnica auxiliar PEE
auxiliar administratiu
monitora Escola bressol
tècnic auxiliar PEE
tècnica auxiliar PEE
tècnica auxiliar PEE
tècnica auxiliar PEE
tècnica auxiliar PEE
tècnica auxiliar PEE
tècnica auxiliar PEE
tècnic auxiliar PEE

21. PRECS I PREGUNTES
La Sra. Montes demana a tots els grups polítics de Sant Celoni, si presenten una moció o
una petició a l’hospital de Sant Celoni, per treure la placa del molt honorable Sr. Pujol. Li
sembla que ja no és honorable i quan entres a l’hospital és desagradable. Desconeix com
s’ha de gestionar aquest tema, perquè l’hospital és una fundació, però si es poguessin posar
d’acord per demanar-lo a la fundació de treure aquesta placa, ja que reitera que no sap com
s’ha de gestionar i qui estaria d’acord en fer aquest pas.
Pren la paraula el Sr. alcalde explicant que ho recull per convocar un dia, per parlar i veure
quin seria el posicionament de cada grup i si creu oportú presentar-ho al Ple. Com a
persona que té la iniciativa, que la Sra. Montes els convoqui, en tot cas, seuran i parlaran i
el que es decideixi és el que es tiraria endavant. Finalment diu que l’hospital és una
fundació, que des de l’ajuntament es pot sol·licitar però no és un tema estrictament
municipal, un tema judicial perquè aquest és un debat, en tot cas que haurien de poder tenir.
La Sra. Montes diu que ho ha exposat per veure l’opinió de la resta de grups i tirar-ho
endavant si era possible. La segona és una pregunta i és: l’anterior legislatura, la C,-35, es
va, hi havia una proposta d’un pla, per fer un carril intermig a la C-35, a l’alçada de l’hotel
de Sant Celoni, que anava cap a un lateral, o sigui, un carril central que permetia aturar-se
per girar a un costat i l’altre estava davant de l’esclat. Això estava aprovat, em sembla, en
canvi no tenen notícies de que es vagi fer, o que estigui previst d’inici d’obres.
Intervé el Sr. alcalde comentant que hi havia un projecte o un avantprojecte, per part de la
Generalitat no hi havia aprovada cap dotació econòmica, que ell sàpiga. Quan van demanar
parlar de les rotondes, es va parlar evidentment de tot el recorregut, es va parlar del carril
central, els van ensenyar els planells que tenien i els estudis que tenien iniciats per la
Generalitat, però en aquest moment no té dotació pressupostària per tirar-ho endavant, per
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tant, és un tema que han d’anar seguint, que han d’anar-hi a sobre. Estan en un moment
d’impàs en el Govern de la Generalitat, per tant, no han d’ insistir més perquè el que
esperen és una miqueta fins a tenir els interlocutors definitius per insistir en treballar , això i
el pas soterrat.
La Sra. Montes diu que el pas soterrat, que també és molt important.
El Sr. alcalde diu que el pas soterrat de la rotonda, que en principi es van comprometre a fer
el projecte, i per tant, ja haurien de veure de quina manera es financia, de fet, no fa gaires
dies per escrit, van reclamar el projecte del pas soterrani.
El Sr. Castaño desitja fer dues preguntes. Una és, en relació a un anterior ple, que es va
portar la seva aprovació la modificació del viari a on ha d’anar el Museu del Bosc, que es va
comentar que es parlaria amb els veïns, els agradaria doncs una propera reunió, que se’ls
informés com està la problemàtica. per tal de que es pugui, si s’aprova, es modifica,com
estan les converses. Després una pregunta és que el Govern presentava el pressupost,
després es discutia amb els grups, quan es feia, i aquesta vegada se’ls va dir, que
presentessin algunes alternatives, i se’ls preguntava que pensaven que havia d’anar al
pressupost. Pregunten si fa dies que s’ha presentat o no,perquè, de seguida vindrà final
d’any, i pregunten en quina fase està l’aprovació del pressupost del 2016.
Intervé el Sr. García Sala explicant que la pretensió era precisament de poder fer-ho a finals
d’any, precisament que fos aquest ple que poguessin estar parlant d’aquest tema, però si
que s’han hem trobat en que, del pressupost del 2015,que pujava uns 18 milions, doncs
baixarà uns 17.300 o una mica més. Comenta que això implica sobretot el fet de veure de
quins llocs i quines prioritats donen i de fet de les que han parlat, doncs que probablement
encara aniran a l’alça, amb el que implica que hi ha un esforç en trobar una reducció que
pràcticament serà d’uns 800.000 euros, comparativament respecte al pressupost del 2015.
En aquest sentit, abans de presentar una primera opció que fos absolutament irrealista, els
semblava més important poder fer una proposta que s’acostés al que realment es podia fer i
que a partir d’això en parlessin. Tot i així, estan tenint en compte el que els hi han donat i els
imports que això implicaria. Amb tot això, especifica que ningú ha fet cap treball.
El Sr. Deulofeu diu que, en relació al que comentaven del P-16, s’ha tornat a fer, s’ha obert
la possibilitat de presentació d’al·legacions per part dels afectats, les persones que ho varen
demanar, s’han reunit a l’àrea amb tècnics seus, de les persones, i per tant, en fi, la idea és
que ha passat el període d’al·legacions, valoraran les al·legacions i, en tot cas abans de que
es tornés a presentar al ple, doncs, es reuniria amb els grups, com es va fer la primera
vegada abans de que ho poguéssiu valorar.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 23.20 hores i s’estén la
present acta de la que jo, el secretari municipal, en dono fe.
L’alcalde,
Francesc Deulofeu Fontanillas

El secretari accidental,
Albert Puig Tous
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