ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
DEL DIA 28 DE GENER DE 2016

Identificació de la sessió:
Número: 01/2016
Data: 28 de gener de 2016
Inici: 21.15 hores
Fi: 22.28 hores
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni
Caràcter de la sessió: ordinari
Assistents:
Francesc Deulofeu Fontanillas
Laura Costa Olivé
Raül Garcia Ramírez
Maria Helena Lagarda Planas
Óscar Molés Avariento
Josep Maria Garcia Sala
Àlex Vivancos Saludes
Joan Castaño Augé
Montserrat Márquez López
Eduard Vallhonesta Alarcón
Míriam Teruel Navarro
Mariona Pascual Alfaras
Jaume Turon Auladell
Enric Saurí Saula
Purificación Martín Campos
Magalí Miracle Rigalós
Maria Carmen Montes Azcutia
Secretari:
Interventor:

CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
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

Antoni Peralta Garcerá
Joan Muntal Tarragó

Ordre del dia:
I.- PART DISPOSITIVA
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió plenària de 24.09.2015.
2. Aprovació, si escau, de la incorporació d’un nou membre al Consell de Poble de la
Batllòria.
3. Aprovació, si escau, d’un conveni amb el Consorci per a la Gestió dels Residus del
Vallès Oriental per al finançament addicional del servei de recollida selectiva de les
fraccions de vidre, paper i cartró i envasos lleugers.
4. Aprovació provisional, si escau, de la modificació puntual del Pla general municipal
d’ordenació envers la modificació de la prescripció relativa a l’equipament esportiu
camp de futbol de la Batllòria.
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5.

Aprovació inicial, si escau, del projecte de reforma i rehabilitació de l’equipament
municipal situat al carrer Santa Fe, 52 cantonada carrer Torras i Bages, 10-12 de Sant
Celoni.
6. Aprovació, si escau, del full d’apreuament municipal per a la determinació del preu just
de les finques del terme municipal de Sant Celoni afectades pel projecte de connexió
de les aigües residuals del nucli de la Batllòria i Riells i Viabrea a l’Estació depuradora
d’aigües residuals de Riells i Viabrea.
7. Aprovació provisional, si escau, de la modificació puntual del Pla general d’ordenació
relativa al polígon situat entre el terme municipal de Sant Celoni i la carretera C-35 entre
els punts quilomètrics 63,4 i 64,2.
8. Aprovació inicial, si escau, de la modificació puntual del Pla general d’ordenació per la
connexió a l’Estació depuradora d’aigües residuals de les urbanitzacions del
Montnegre.
9. Aprovació, si escau, de la moció que presenten els grups municipals de CiU, ERC-AM,
ICV-EUIA-SCBP-E i CUP (a proposta de l’Assemblea Nacional de Catalunya, territorial
de Sant Celoni) de suport a la Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE) i de rebuig del
Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro.
10. Aprovació, si escau, de la moció que presenta el grup municipal d’ICV-EUIA-SCBP-E
per a la implantació de plans i polítiques locals d’eradicació de l’assetjament escolar,
l’homofòbia i la transfòbia als centres educatius i espais juvenils
11. Aprovació, si escau, de la moció que presenta el grup municipal d’ICV-EUIA-SCBP-E
per a la retirada de distincions i plaques a Jordi Pujol.
12. Donar compte de la renúncia formulada pel Sr. Joan Castaño Augé a la seva condició
de regidor municipal per la llista del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura
de Progrés (PSC-CP).
II.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL
13. Informació de les resolucions dictades per l'Alcaldia i el regidor de Seguretat Ciutadana
en els mesos de novembre i desembre de 2015.
14. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l'Alcaldia en
els mesos de novembre i desembre de 2015.
15. 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 els punts de
l’ordre del dia.
Pren la paraula el Sr. Francisco Valderas Ruiz i exposa la problemàtica que pateix amb
motiu del solar sense edificar del carrer Sant Francesc cantonada carrer Olzinelles
d’aquesta vila, al costat del seu domicili. Reiteradament el Sr. Valderas ha sol·licitat a
l’Ajuntament que faci netejar aquest solar, que sovint s’omple amb les aigües de pluja. En la
seva opinió, la situació representa un perill per a la salut pública perquè fomenta la cria del
mosquit tigre i pot afavorir l’expansió del mosquit transmissor del virus zika. Explica també
que, darrerament, s’ha produït en aquest solar una fuita d’aigua que ha empitjorat encara
més la situació. Per tot això, sol·licita una actuació de l’Ajuntament al respecte.
El Sr. alcalde pren nota del telèfon del Sr. Valderas i diu que el trucarà per quedar un dia de
la setmana vinent i anar junts a veure el solar, valorar el problema i mirar de buscar una
solució.
Pren la paraula el Sr. Jaume Arnau en representació de l'Assemblea Nacional de Catalunya
(Assemblea territorial de Sant Celoni) i explica que l’entitat que representa ha proposat al
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Ple municipal l’aprovació d’una moció de suport a la Plataforma en Defensa de l’Ebre i de
rebuig del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro. A continuació el Sr. Arnau procedeix a
llegir el text de la moció, la qual no es transcriu per estar recollida al punt 9 de l’ordre del dia.
El Sr. alcalde indica que la moció proposada per l’ANC s’ha recollit en l’ordre del dia i el seu
contingut es tractarà en el transcurs de la sessió.
A continuació, atès que ningú més fa ús de la paraula, el Sr. alcalde inicia la sessió del Ple
donant la benvinguda al nou secretari municipal, Sr. Antoni Peralta Garcerá, recentment
incorporat a aquesta Corporació, i agraeix públicament la tasca de l’anterior secretari, Sr.
Ramon Oriol Grau, en els 8 anys al capdavant de la Secretaria de l’Ajuntament de Sant
Celoni que culminen amb la seva recent jubilació.
Després d’aquesta intervenció es procedeix a tractar els punts continguts a l’ordre del dia de
la sessió.

1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE 24.09.2015.
El Sr. alcalde pregunta als membres de la corporació si han de formular alguna observació a
l’acta de la sessió plenària de 24.09.2015, l’esborrany de la qual s'ha distribuït per correu
electrònic a tots els regidors. En no formular-se cap objecció, per unanimitat dels 17 regidors
presents, s'acorda l’aprovació de la referida acta.

2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA INCORPORACIÓ D’UN NOU MEMBRE AL CONSELL
DE POBLE DE LA BATLLÒRIA
El Sr. alcalde explica que es proposa la incorporació de la Sra. Rosa Pizarro Gómez al
Consell de poble de la Batllòria, a títol individual.
Intervé la Sra. Martín i demana disculpes perquè en la darrera reunió del Consell de Poble
de la Batllòria no va assistir cap representant de la CUP, no pas per falta d’interès, sinó per
un problema informàtic que els va impedir de rebre el correu electrònic de la convocatòria.
El problema ja està solucionat i es comprometen a assistir a la propera reunió del consell.
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.
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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.
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.
Tal com estableix l’article 12 del reglament esmentat, per resolució de l’Alcaldia de
15.06.2015 es va nomenar 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.
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.
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
informativa. Així mateix, va contactar amb les entitats de la Batllòria per que designessin,
per acord del seu màxim òrgan de govern, els seus representants en el Consell.
A la vista de les sol·licituds rebudes, el Ple municipal en sessió de 25.11.2015 va aprovar la
nova composició del Consell Plenari del Consell de Poble de la Batllòria, tant les persones
que representen a les entitats com aquelles que actuen a títol individual.
Posteriorment, en data 15.12.2015 s’ha rebut a l’Ajuntament de Sant Celoni una instància de
la Sra. Rosa Pizarro Gómez, sol·licitant poder formar part del Consell de Poble de la
Batllòria en representació de l’Associació de Mares i Pares de l’escola Montnegre.
En atenció a aquesta petició, a proposta de la regidora de la Batllòria i previ dictamen de la
Comissió informativa general, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal
ACORDA:
1. Aprovar la incorporació de la Sra. Rosa Pizarro Gómez al Consell de Poble de la Batllòria,
en representació de l’Associació de Mares i Pares de l’escola Montnegre de la Batllòria.
2. Notificar aquest acord a la persona interessada als oportuns efectes i amb expressió dels
recursos a què tingui dret.
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3. APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UN CONVENI AMB EL CONSORCI PER A LA GESTIÓ
DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL PER AL FINANÇAMENT ADDICIONAL DEL
SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE LES FRACCIONS DE VIDRE, PAPER I
CARTRÓ I ENVASOS LLEUGERS.
Pren la paraula el Sr. alcalde i explica que fa uns 6 mesos aproximadament es va canviar el
model de recollida de residus del municipi. Diu que el nou model implica que en els punts de
recollida s’hi trobin contenidors de totes les fraccions i que desapareguin aquells punts que
només recollien la resta (els típics contenidors petits de color verd) Diu que s'ha incrementat
el nombre de contenidors de selectiva, encara que això no significa que en moments
puntuals es produeixi algun desbordament i hagin de venir de manera excepcional a recollir
algun dels contenidors. Comenta que el que es proposa és regular aquests moments
excepcionals en què ha de venir el Consorci a fer la recollida. També informa que
s'estableix un preu hora d'aquesta recollida. Diu que, de fet, els càlculs que es fan són que
probablement es produirà un increment de recollida i que s’acabarà compensant aquest
cost econòmic addicional. Finalment, diu que tot això es regula a través d'un conveni ja que
fins ara no es tenia regulat.
Intervé el Sr. Castaño i diu que el seu grup està d’acord amb la proposta i exposa que, tal i
com s’ha comentat, el conveni es recull amb la intenció de recollir més quilos de les
diferents fraccions de selectiva, on hi haurà un ingrés extra, que no estava contemplat
abans.
Pren la paraula el Sr. Turon explicant que el seu grup entén que, malgrat el retocs i
maquillatges, el govern municipal segueix amb el mateix model de contenidors, un model
que diu que ha portat que Sant Celoni estigui a la cua en el reciclatge del Vallès Oriental,
amb un percentatge del 25%, d’acord amb les últimes dades de l'Agència Catalana de
Residus.
Continua dient que des de l’any 2007 la CUP ve apostant pel model porta a porta perquè
entén que els seus resultats quantitatius i qualitatius en recollida selectiva estan als límits
del reciclatge, ja que poden arribar al voltant del 70%. Diu que potser és el moment de
començar a apostar per aquest canvi i comenta que l’Agència Catalana de Residus exposa
en les últimes dades que el cost econòmic de la recollida porta a porta, si fa no fa, és el
mateix que el model de contenidors i que, fins i tot, a mesura que augmenta el tant per cent
de recollida i disminueix la fracció de rebuig, es pot produir una reducció progressiva de la
taxa d’escombraries. També defensa que el porta a porta permet generar nous llocs de
treball, disminueix l’emissió de gasos causants del canvi climàtic, elimina contenidors del
carrer i recupera aquest espai públic a més d’aconseguir, afirma, un altre tema com és la
conscienciació i l’apoderament de la ciutadania de corresponsabilitzar el que generen, no
tractant-se només de reciclar sinó de començar a reduir el volum de residus.
Finalment comenta que entén que per assolir aquesta conscienciació, es pot treballar
aquest any perquè faci de pont per treballar el model de porta a porta, i poder tirar endavant
aquest projecte, i diu que és una oportunitat única per assolir els resultats que Europa
demana. D’altra banda, també manifesta que hi havien altres forces polítiques que ja
apostaven pel model porta a porta, i que creuen que és el moment de tirar-ho endavant.
Finalment, anuncia que, en conseqüència, el seu grup emet un vot negatiu.
Pren la paraula la Sra. Montes exposant que aquest és un punt molt tècnic i fa un escandall
dels costos d’aquesta recollida extraordinària, que és un informe tècnic i es tracta d’una
aprovació o no d’un acord totalment tècnic i econòmic. En tot cas, expressa que no està del
tot d’acord amb el sistema, tal i com està avançant. Diu que l’actual sistema es va plantejar
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com un sistema intermedi abans de fer el porta a porta, per fer una transició, i diu que
realment el que veu és que a determinats barris de Sant Celoni, en concret a l’Avinguda de
la Pau, i a les Borrelles també ho han denunciat, existeixen àrees de contenidors
desbordats, i n’hi ha trastos vells. Diu que encara que aquest punt sigui econòmic, la
filosofia del sistema no està funcionant i s’està anant encara més cap enrere; diu que el
poble es veu més brut, n’hi ha brutícia en determinats barris molt més que abans, i comenta
que faltaria potser fer una altra conscienciació a la gent o fer el que es feia d’informació de
quan es pot llençar brossa o quan no es pot llençar, perquè entén que això realment no està
funcionant. Anuncia que el seu grup s’abstindrà en aquest punt, no pel punt en sí, que entén
que és purament tècnic i econòmic, sinó perquè la filosofia del sistema no li acaba de
convèncer i perquè creu que, ara mateix, cada vegada va empitjorant més la imatge
d’alguns barris, potser de no tot el municipi, considera, però sí d’alguns, com per exemple
l’Avinguda de la Pau, on diu que l’empitjorament és evident. Per aquest motiu, reitera
l’abstenció del seu grup en aquest punt.
El Sr. alcalde comenta que es barregen diferents coses. Diu que n’hi ha temes d’incivisme,
és a dir, gent que deixa trastos, deixa mobles o coses per recollir, i que, encara que n’hi
hagi uns dies concrets per fer la recollida, la gent moltes vegades no compleix. Diu que ja
s’hi va al darrere per retirar-los, però que a vegades és difícil tenir-ho tot absolutament al dia
perquè és un cop al mes que es fa la recollida d’aquest tipus de material, i que quan la gent
no segueix les normes, és complex. Diu que el resultat d’aquests sis mesos respon a un
model que es va implantar a l’anterior legislatura, i que, de fet, la implementació es va
produir entre l’endemà de les eleccions i la constitució de l’ajuntament, és a dir, que en
aquest període es van col·locar contenidors i es va fer tota la distribució.
Manifesta que en aquests moments el govern municipal comença a tenir dades per poder
valorar realment quina és l’eficiència que genera el sistema actual. Diu que s’ha incrementat
d’una manera substancial la recollida de les diferents fraccions, encara que hagin passat
solament sis mesos. Diu que ara que es tenen les dades, el govern té la idea que a la
propera reunió de territori es posi al dia informació diversa, amb el compromís d’aportar-la i
d’explicar-la als grups per fer una valoració. Diu que, al mateix temps, el govern ha
encarregat un estudi per analitzar precisament els diferents models, entesos com a porta a
porta i sistema de contenidors, i diu que, potser, tal com es fa ara o com es feia
anteriorment, no s’ha produït un canvi important en quant a model, perquè segueixen sent
contenidors, però si que té uns resultats que s’hauran de valorar. Diu que quan l’estudi
estigui fet, el qual reitera que s’està elaborant en aquests moments, es posarà a disposició
dels regidors per tal que entre tots plegats es prengui la decisió més adient.
Després d’aquestes intervencions i atès que
L’Ajuntament de Sant Celoni ha modificat el model de recollida de residus municipal en el
sentit de racionalitzar el número d’àrees d’aportació de residus, de manera que a la majoria
de les ubicacions es disposa com a mínim d’un contenidor de cada una de les fraccions
paper i cartró, envasos, vidre i orgànica i dos de resta.
Aquesta modificació del servei fa necessari incrementar el nombre actual de contenidors
que s’utilitzen per a la recollida de les fraccions paper i cartró, envasos i vidre.
Concretament de:

3 m3
5 m3

Cartró
35
15

Envasos
35
15

Vidre
50
0
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TOTAL
120
30

El servei de recollida de les fraccions paper i cartró, envasos i vidre es realitzat pel Consorci
per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental mitjançant Serveis Ambientals del Vallès
Oriental, Societat Anònima.
La prestació d’aquest servei es satisfà d’acord amb les ordenances reguladores dels preus
públics aprovades pel Consell Plenari del Consorci.
L’import que per aquest servei abonen els ajuntaments és el que resulta de multiplicar la
tarifa del preu públic pel número de rebuts del seu municipi, essent la tarifa aplicable el
resultat de dividir el cost total del servei pel nombre total de rebuts dels consorciats,
repercutit per rebut i any. Es tracta per tant d’un import solidari.
Vist l’informe dels tècnics de l’Àrea de Territori de 18.12.2015 segons el qual aquesta
modificació del servei de recollida de residus municipals prevista per l’Ajuntament pot variar
el nombre de recursos humans i de trajectes que el Consorci ha d’assignar al servei de
recollida selectiva, calculats a partir de les mitjanes que corresponen als municipis agrupats
pel nombre d’habitants
Atès que caldrà que aquests ajusts siguin repercutits a l’Ajuntament mitjançant una factura
del Consorci pels serveis prestats durant l’any anterior amb un cost de 52,07 € hora de
servei addicional
Atès que els serveis addicionals seran demandats expressament per l’Ajuntament i són
aquells que es realitzin fora del servei ordinari (un buidat setmanal de tots els contenidors de
les fraccions paper i envasos, un mensual de vidre i desbordaments puntuals).
Atès que l’Ajuntament de Sant Celoni i el Consorci tenen interès en formalitzar un conveni
que tingui per objecte el finançament addicional del servei de recollida selectiva de les
fraccions de vidre, paper cartró i envasos lleugers.
Fonaments de Dret:
Article 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
Per tot això, a proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la Comissió informativa general, per
12 vots a favor dels grups municipals de CiU, PSC-CP i ERC-AM i 4 vots en contra del
grup municipal de la CUP-PC-PA i 1 abstenció del grup d’ICV-EUIA-SCBP-E, el Ple
municipal ACORDA:
1. Aprovar la signatura i el contingut d’un conveni amb el Consorci per a la Gestió dels
Residus del Vallès Oriental, que té per objecte el finançament addicional del servei de
recollida selectiva de les fraccions de vidre, paper cartró i envasos lleugers.
2. Notificar aquest acord al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental.

4. APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PLA
GENERAL MUNICIPAL D’ORDENACIÓ ENVERS A LA MODIFICACIÓ DE LA
PRESCRIPCIÓ RELATIVA A L’EQUIPAMENT ESPORTIU CAMP DE FUTBOL A LA
BATLLÒRIA
Pren la paraula el Sr. alcalde dient que es porta l’aprovació provisional d’aquesta
modificació puntual, i que l’aprovació inicial ja es va fer en un altre Ple. Comenta que en
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aquest període de temps s’han obtingut els informes tant de Carreteres com de l’Agència
Catalana de l’Aigua, favorable en el cas de Carreteres i també el cas de l’Agència Catalana
de l’Aigua, el qual accepta la incorporació de la prescripció de la provisionalitat de les obres
de millora i adequació del camp de futbol de la Batllòria.
El Sr. Castaño diu que el seu vot serà favorable, com ja va ser en el seu moment, quan es
va començar a engegar el projecte del nou camp de futbol de la Batllòria, perquè el seu grup
entén que encara que es digui Camp de Futbol de la Batllòria, és un camp de futbol per la
Batllòria i per Sant Celoni, perquè és necessari.
La Sra. Pascual diu que el seu grup s’abstindrà, igual que va fer amb l’aprovació inicial de la
modificació.
La Sra. Montes explica que el seu grup s’abstindrà per la mateixa raó que ja va exposar a
l’aprovació inicial, pel concepte de provisionalitat per a una infraestructura que té un cost de
600.000 €.
Després d’aquestes intervencions i atès que
El Ple de l’Ajuntament en sessió de 24.09.2015 va aprovar inicialment la modificació puntual
del Pla general municipal d’ordenació (PGMO) envers a la modificació de la prescripció
relativa a l’equipament esportiu camp de futbol a la Batllòria.
Aquesta modificació puntual té l’objectiu de modificar la prescripció existent al Text refós de
la modificació puntual de PGMO del pont de la Tordera, aprovat definitivament amb data
17.12.2009, que prohibeix qualsevol obra al camp de futbol a la Batllòria, per tal de permetre
obres i usos de caràcter provisional, de conformitat amb l’establert als articles 53 i següents
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
d’urbanisme atès que l’equipament precisa d’una intervenció d’adequació de les seves
instal·lacions.
L’expedient ha estat exposat al públic a l’Àrea municipal de Territori i al web de l’Ajuntament
pel termini d’un mes, prèvia publicació de l’oportú anunci al tauler d’anuncis, al Butlletí oficial
de la província de 09.10.2015, al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya número 6970 de
06.10.2015 i a “El 9Nou” de 09.10.2015. Durant el termini d’exposició pública també s’ha
concedit audiència als ajuntaments dels municipis limítrofes amb el municipi de Sant Celoni.
A l’expedient consta certificat del secretari municipal segons el qual durant el termini
d’exposició pública no s’ha presentat cap reclamació, al·legació o suggeriment al respecte.
Arran de l’aprovació inicial de la modificació puntual s’ha sol·licitat l’informe preceptiu a
l’Agència Catalana de l’Aigua i al Servei de Planificació de Carreteres de la Direcció General
de Carreteres.
L’Agència Catalana de l’Aigua va emetre informe al respecte en data 16.12.2015, amb les
següents conclusions:
- Pel que fa a la inundabilitat, s’informa favorablement. L’ajuntament haurà d’incloure
aquest àmbit en el PAM per la gestió del risc d’inundació.
- En relació amb les afeccions mediambientals, s’informa favorablement.
- En relació amb l’abastament, s’informa favorablement.
- En relació al sanejament s’informa favorablement. L'Ajuntament, en exercici de les
seves competències, promourà o executarà directament les accions necessàries per
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garantir la recollida i tractament dels efluents urbans. Caldrà tenir en compte les
consideracions indicades respecte les xarxes d’aigües pluvials.
La Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre en informe de data 04.12.2015
conclou que la present modificació puntual de planejament envers a la prescripció relativa a
l’equipament esportiu no pot suprimir la prescripció continguda en la diligència incorporada
per la Comissió Territorial d’Urbanisme en l’aprovació definitiva del Text refós de la
modificació puntual de PGMO del pont de la Tordera de la Batllòria, i que s’ha d’ajustar la
prescripció al següent redactat que es transcriu literalment de l’informe de la Direcció
General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre: “ per tal de garantir la viabilitat de la variant
de la Batllòria en l’àmbit del Text refós no s’admetran, a banda del nou pont, cap altra
construcció ni moviment de terres en la franja de reserva, a excepció de la zona on el
planejament vigent hi superposa l’equipament que ocupa actualment el camp de futbol, on
s’admetran, amb caràcter provisional, els usos esportius i les obres de remodelació
necessàries segons allò que estableixen els articles 53 i 54 del TRLU.”
L’arquitecte municipal ha emès informe de data 08.01.2016 del qual es desprèn que s’ha
modificat el text de la modificació puntual aprovada inicialment pel Ple de 24.09.2015, als
apartats següents:
- En l’aparat II “Memòria descriptiva i justificativa”, es canvia la paraula suprimir per
modificar, en relació a la prescripció que prohibeix qualsevol obra en el camp de
futbol.
- En el punt 1.7 “Conveniència i oportunitat de la modificació” en l’apartat 1.7.2
s’incorpora el redactat de la prescripció a modificar de conformitat amb l’informe de la
Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre.
- En el punt 1.7 “Conveniència i oportunitat de la modificació”, apartats 1.7.3 i 1.7.4,
es canvia la paraula suprimir per modificar, en relació a la prescripció que prohibeix
qualsevol obra en el camp de futbol.
- En l’apartat III “Normativa” es canvia el concepte suprimir per modificar i s’incorpora
el redactat de la prescripció a modificar de conformitat amb l’informe de la Direcció
General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre
L’arquitecte municipal informa favorablement aquesta modificació per a la seva aprovació
provisional i indica que les modificacions introduïdes en el document respecte de l’aprovat
inicialment, no constitueixen canvis substancials, atès que no s’ajusten als descrits en
l’article 112.2 del Decret 305/2006 en no adoptar, respecte de l’aprovació inicial, nous
criteris respecte de l’estructura general o el model d’ordenació del territori ni respecte de la
classificació del sòl de l’emplaçament dins l’àmbit dels sistemes urbanístics previstos, per
tant no requereix un nou tràmit d’informació pública.
Fonaments de Dret:
Pel que fa a l’aprovació provisional de la Modificació, d’acord amb l’article 85 TRLU
correspon a l’Ajuntament de Sant Celoni, i concretament al Ple de la corporació municipal,
d’acord amb l’article 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.
Vistos els informes favorables obrants a l’expedient.
A proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la Comissió informativa general, per 12 vots a
favor dels grups municipals de CiU, PSC-CP i ERC-AM i 5 abstencions dels grups
municipals de la CUP-PC-PA i ICV-EUIA-SCBP-E, el Ple municipal ACORDA:
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1. Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla general municipal d’ordenació
envers a la modificació de la prescripció relativa a l’equipament esportiu camp de futbol de
la Batllòria, la qual incorpora, respecte del document aprovat inicialment, les següents
modificacions que no es consideren substancials:
- En l’aparat II “Memòria descriptiva i justificativa” es canvia la paraula suprimir per
modificar, en relació a la prescripció que prohibeix qualsevol obra en el camp de futbol.
- En el punt 1.7 “Conveniència i oportunitat de la modificació” en l’apartat 1.7.2 s’incorpora el
redactat de la prescripció a modificar de conformitat amb l’informe de la Direcció General
d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre: “per tal de garantir la viabilitat de la variant de la
Batllòria en l’àmbit del Text refós no s’admetran, a banda del nou pont, cap altra construcció
ni moviment de terres en la franja de reserva, a excepció de la zona on el planejament
vigent hi superposa l’equipament que ocupa actualment el camp de futbol, on s’admetran,
amb caràcter provisional, els usos esportius i les obres de remodelació necessàries segons
allò que estableixen els articles 53 i 54 del TRLU.”
- En el punt 1.7 “Conveniència i oportunitat de la modificació”, apartats 1.7.3 i 1.7.4 es
canvia la paraula suprimir per modificar, en relació a la prescripció que prohibeix qualsevol
obra en el camp de futbol.
- En l’apartat III “Normativa” es canvia el concepte suprimir per modificar i s’incorpora el
redactat de la prescripció a modificar de conformitat amb l’informe de la Direcció General
d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre: “per tal de garantir la viabilitat de la variant de la
Batllòria en l’àmbit del Text refós no s’admetran, a banda del nou pont, cap altra construcció
ni moviment de terres en la franja de reserva, a excepció de la zona on el planejament
vigent hi superposa l’equipament que ocupa actualment el camp de futbol, on s’admetran,
amb caràcter provisional, els usos esportius i les obres de remodelació necessàries segons
allò que estableixen els articles 53 i 54 del TRLU.”
2. Trametre còpia de l’expedient i de la modificació puntual del Pla general municipal
d’ordenació envers a la modificació de la prescripció relativa a l’equipament esportiu camp
de futbol de la Batllòria, per a la seva aprovació definitiva.

5. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PROJECTE DE REFORMA I REHABILITACIÓ
DE L’EQUIPAMENT MUNICIPAL DEL CARRER SANTA FE, 52 - CARRER TORRAS I
BAGES, 10-12.
Pren la paraula el Sr. alcalde i explica que aquest és l’edifici que està aquí a prop de
l’ajuntament, on anys enrere hi havia hagut el dubte de la seva estabilitat estructural i n’hi
havia el risc que tingués un problema de aluminosi. Com a conseqüència, diu que es va fer
un primer estudi per valorar si realment n’hi havia aquesta afectació per aluminosi.
Explica que el treball va evidenciar que no existia un problema d’aluminosi, però que tenia
un problema d’estabilitat en quant a l’estructura, sobretot el que feia referència als pisos de
dalt, a la part superior. Fruit d’això, diu que es va encarregar un estudi per a la seva
adequació, estabilització i per a la millora de les instal·lacions de la policia local que estan
en aquest lloc. Diu que el que es porta a aprovació és el projecte redactat precisament per
fer això, per estabilitzar l’edifici.
Finalment comenta que el projecte conté tres fases: una referida a la seva estabilització, que
té un cost econòmic de 217.000 €, l’altra que és la reforma i l’ampliació de la policia local,
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amb un cost de 406.000 € i una darrera consistent en la rehabilitació de la coberta i la
façana per un cost de 140.000 €.
Fa la seva explicació el Sr. Castaño dient que el seu grup votarà a favor, perquè com és un
projecte encarregat uns mesos enrere, ja abans de la nova legislatura, entén que és
important aprofitar una quantitat de metres quadrats al centre del municipi i aprofitar també
per arranjar les instal·lacions de la policia local, on creu que es van acabar dos pisos que
estan ocupats ja a nivell social, i que, a més a més, quedaran ja molts metres per poder
decidir el seu ús com l’ajuntament cregui que sigui convenient en el seu moment.
La Sra. Pascual explica que el seu grup està molt a favor de que es mantingui i es posi en
valor el patrimoni públic, el patrimoni de l’ajuntament, i que evidentment són molts metres
quadrats. Que, com va expressar en la tramitació de la modificació de crèdit a l’abril de l’any
2014, en què es portava aquest projecte, per al seu grup el projecte no és ni prioritari ni,
potser, el millor projecte. Entén que es proposa el projecte bàsicament, com diu que ha
comentat l’alcalde, per adequar i ubicar allà la policia local, com ja hi és actualment. Diu que
el seu grup, fa dos anys, va proposar un model de seguretat ciutadana alternatiu al que
s’està portant ara, també intentant donar resposta al problema que hi havia llavors amb la
policia local, i que en el seu entendre tampoc no s’ha resolt satisfactòriament.
Diu que el seu grup veu que ara hi ha la oportunitat de fer aquest pas cap a un canvi radical
i definitiu del tema de la policia local. Com ja va dir en el seu moment, i continua mantenint
ara, diu que el seu grup pensa que la millor proposta és compartir l’espai amb els mossos
d’esquadra. Diu que això ja s’ha fet a d’altres espais, a d’altres municipis, com per exemple
a Salt, on diu que s’ha posat en pràctica aquesta iniciativa i que està tenint uns grans
resultats, ressaltant que la coordinació aconseguida entre tots dos cossos és fantàstica.
Expressa que el seu grup pensa que aquesta és una forma d’optimitzar els recursos, a més
a més d’un estalvi, i que es milloraria en eficàcia, a més a més, doncs entén que no es
solaparien serveis com es fa ara mateix, permetent tenir una finestreta única. Hi hauria, per
tant, una patrulla dedicada completament a les competències exclusives, que llavors sí que
té la policia local. Comenta que el seu grup continua reiterant la seva aposta per un model
basat en l’efectivitat per damunt de les especificitats corporatives de cadascuna de les
policies, i reitera que n’hi ha altres experiències, com és el cas de Salt, on s’estan donant
grans beneficis també per la seguretat ciutadana. Diu que des del seu grup municipal es
continua pensant que la Sant Celoni té la sort de tenir-los al seu municipi i no en d’altres
municipis diferents, i que, per tant, és necessària aquesta coordinació, que entén que no es
fa, i alhora actuar evidentment de l’àmbit de la prevenció.
Finalment exposa que aquest projecte no li sembla adequat al seu grup municipal, tenint en
compte que en aquest moment l’àrea de Comunitat continua estant en un local de lloguer
que costa 3.000 € al mes. Considera que no s’ha donat resposta a la reubicació d’aquest
espai, i que seria una bona notícia per al seu grup que l’àrea de Comunitat tornés a l’espai
que havia estat ocupant amb anterioritat a l’edifici del carrer Santa Fe. Anuncia que el seu
grup votarà en contra, tenint la certesa que continuen sense atendre aquestes mancances,
tant pel que fa a l’àrea de Comunitat, com pel que fa als beneficis que pot suposar aquest
nou edifici rehabilitat per la policia local, doncs entén que el projecte proposat no millora en
cap cas el servei que pugui estar donant la policia local.
Intervé la Sra. Montes dient que ells votaran a favor d’aquest projecte i per a la rehabilitació
de l’edifici, i que seria necessari que acabés en unes condicions idònies per la utilització
municipal com edifici públic.
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El Sr. alcalde explica, amb la voluntat d’aclarir algunes de les coses que s’han comentat,
que en alguna altra ocasió ja s’havia parlat del tema de mossos i de poder compartir espai.
Diu que no s’han fet gestions al respecte, però que recull les consideracions fetes i que
seran valorades. Diu que, de tota manera, ell ha estat a la comissaria de mossos, que
coneix la comissaria de Sant Celoni i les dotacions que n’hi ha. Diu que els espais es fan
molt justos, però creu que el govern ho pot valorar i que, en tot cas, també intentarà recollir
informació de l’experiència de Salt per veure realment com funciona.
Discrepa el Sr. alcalde de les consideracions efectuades sobre el tema de coordinació. Diu
que segur que les coordinacions entre diferents policies com la coordinació entre diferents
àrees de l’ajuntament o diferents ajuntaments, sempre és millorable, però que defensa que
existeix una dinàmica de coordinació i que li consta que funciona bé, que n’hi ha satisfacció i
que s’ha millorat amb els canvis que es van produir a la policia local. Continua dient que
entén que es faci l’esforç perquè les coordinacions vagin millor, i diu que li sembla correcte,
però que entén que dir que no hi ha coordinació i que no funciona, no és real i no és el que
està passant ara.
En quant a l’àrea de Comunitat, comenta que és cert, que en aquests moments aquesta
àrea es troba en un espai pel qual es paga un lloguer, però diu que s’hauria de recordar a
on era l’àrea, perquè realment, amb les necessitats produïdes aquests anys, si hagués
continuat al lloc a on estava, diu que era impossible treballar. Comenta que les condicions
realment eren molt i molt dolentes i recorda que quan es va decidir el trasllat de l’àrea, no es
disposava d’un espai, per la qual cosa es va llogar un espai per donar aquest servei i que
creu que s’està donant servei en un espai molt més digne del que es tenia abans. Diu que
està d’acord en què s’ha de buscar un espai definitiu perquè realment l’actual situació
comporta una despesa ordinària anual que s’hauria d’intentar reduir. Comenta que per
aquest motiu, en aquests moments, el govern municipal està treballant per veure quina pot
ser la ubicació definitiva. Diu que el govern té el pressupost ja a punt per passar-lo als grups
municipals i per començar a negociar el pressupost d’inversions, i que creu que s’haurà de
prendre decisions en relació precisament a això, a aquests espais, per donar resposta a les
necessitats de l’àrea de Comunitat.
Defensa el Sr. alcalde que la policia local ha millorat molts aspectes del seu funcionament, i
expressa la seva satisfacció per les millores que n’hi ha hagut des de l’etapa que havia estat
alcalde amb anterioritat fins a l’actual, fent una valoració positiva d’aquestes millores, encara
que considera que sempre es pot millorar més. Per una altra banda, creu que la policia local
està en un espai físic que no és l’adequat, que no compleix normatives laborals. Per tant,
entén que també s’han de donar una sortida i que, en qualsevol cas, quan es parli
d’inversions, això es posarà sobre la taula, i es podrà escoltar les opinions de tots els grups i
veure quina és la decisió que finalment es pren.
Posa de relleu que el que es proposa aprovar avui és el projecte, i que aquest és un
projecte que es va encarregar a l’anterior legislatura. Diu que l’arquitecte, per poder cobrar
el 100 %, requereix que el projecte sigui aprovat i que per això ha de ser aprovat pel Ple
atès que no hi ha dotació pressupostària per a aquestes obres. Diu que l’aprovació del
projecte és un tràmit administratiu d’obligat compliment per tal que l’arquitecte, al qual se li
va encarregar aquest projecte, i se li va encarregar precisament que fes aquest projecte,
pugui cobrar la feina que ha fet, i entén que per això ho han de tirar endavant i, més enllà
del tema de la policia del qual s’ha parlat, destaca que n’hi ha molts metres quadrats, de fet
diu que n’hi ha dues plantes que quedaran en condicions per fer-hi allò que es cregui oportú.
Finalment, comenta la qüestió de l’habitatge social i diu que s’han fet dos habitatges que en
aquests moments ja estan sent utilitzats, i que probablement es possibiliti fer-ne més, si des
de l’ajuntament es creu oportú que aquesta sigui una de les finalitats que puguin tenir les
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dues plantes de dalt. Conclou que serà positiu posar al dia, rehabilitar i adequar aquest
edifici.
Intervé la Sra. Pascual exposant que li agradaria matissar perquè sinó pot sembla que hagi
dit una cosa que no ha dit. Diu que quan es va modificar, canviar i re ubicar la seu de l’àrea
de Comunitat, el seu grup, evidentment, ho va aplaudir perquè compartia que no eren
condicions i que ara també ho continuen aplaudint, però diu que fa molt anys d’això i el que
ara posen de manifest és que l’edifici actual tampoc compleix aquests requisits, de la
mateixa manera que el seu grup també espera que el lloc on pugui desenvolupar la seva
tasca la policia local tingui les condicions oportunes, i que una cosa no treu l’altre. Diu que
el seu grup també posa de relleu que el projecte presentat no inclou a qualsevol equipament
municipal sinó que detalla que la ubicació és per a la policia local i que discrepen en aquest
punt. Expressa el seu desig que, evidentment i com diu que ha anat reivindicant al llarg
d’aquests anys, l’àrea de Comunitat tingui un espai adequat, cèntric i que se li doni el valor
que li correspon, perquè entén que també és cert que és l’àrea que sempre acaba caient de
qualsevol pla d’inversió, i recorda que l’àrea de territori ha aconseguit tenir un edifici nou i
que ara es fa el de la policia.
Finalment explica que entén que totes les àrees estan més o menys ben ubicades i ben
assentades, però que l’àrea de Comunitat continua orfe. I diu que la seva proposta no és
que aquesta àrea estigui en un edifici cutre i amb aluminosi. Diu que tot el contrari, que el
seu grup vol que sigui en un espai central. Tanmateix, diu que entén que l’aprovació del
projecte és un tràmit tècnic i que li agradaria que l’arquitecte cobrés, però que, en tot cas, el
seu grup no hi està d’acord perquè no és un equipament municipal en què s’hi pugui fer
qualsevol cosa sinó que el projecte inclou a la segona fase, com s’ha explicat, que aquest
espai es dediqui i destini a l’equipament per a la policia local, fet amb el qual seu grup no
està gens d’acord, i que per això manté el seu vot en contra.
Després d’aquestes intervencions i atès que,
L’arquitecte Eduard Riba de Palau, adjudicatari del contracte de redacció va presentar, en
aquest Ajuntament el dia 19.12.2014 el projecte de reforma i rehabilitació de l’equipament
municipal del carrer Santa Fe, 52 - carrer Torras i Bages, 10-12 de Sant Celoni.
L’objectiu del projecte és dur a terme la rehabilitació integral de l’edifici adequant-lo als
requeriments estructurals normatius actuals per garantir la solidesa i estabilitat de l’immoble.
El dia 16.02.2015 va presentar la documentació del projecte de comunicació prèvia
d’activitat de l’edifici de serveis per a l’activitat de Seguretat Ciutadana.
A la vista d’aquesta documentació els tècnics de l’Àrea de Territori van emetre informes de
deficiències que consten a l’expedient.
En data 23.02.2015 Eduard Riba de Palau lliurà una versió actualitzada de la documentació
en matèria de sorolls i vibracions.
I els dies 22.05.2015 i 9.06.2015 el redactor va presentar nova documentació justificativa del
projecte.
El dia 18.02.2015 l’inspector cap de la Policia Local va emetre informe de conformitat amb el
projecte aportat.
L’enginyer tècnic municipal ha emès informe en data de 19.06.2015 on indica que el Text
refós de l’Ordenança de simplificació d’activitats i obres i de promoció econòmica de Sant
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Celoni classifica l’activitat de serveis per a Seguretat Ciutadana, en el seu Annex 1, subgrup
III.F, amb el codi 13.2 i, d’acord amb l’article 3 del mateix text normatiu, es tracta d’una
activitat de baix impacte.
El tècnic informa favorablement el projecte i indica que la documentació presentada és
correcta i executable en els paràmetres definits en la documentació tècnica i que a la
finalització de les obres s’haurà d’entregar la documentació següent:
- Certificació tècnica de la direcció i execució del projecte, signat per tècnic competent, en el
qual quedi reflectit, les modificacions finals de l’actuació.
- Legalització de la instal·lació elèctrica del subministrament normal i de socors de la
instal·lació.
- Legalització de la instal·lació de climatització.
- Certificat d’instal·lació de central d’incendis i homologació de la mateixa segons DITE i
marcatge CE.
- Certificat d’instal·lació i marcatge CE de les portes contra incendis en el conjunt total
(hidràulics, porta, panys,...).
El tècnic municipal ha emès informe favorable en matèria de sorolls i vibracions en data de
12.06.2015.
En relació a les instal·lacions d’aigua, gas, electricitat, il·luminació, clima senyals dèbils i
sanejament del projecte, l’enginyer municipal ha emès informe favorable en data de
23.06.2015, tot indicant que el grau de detall del projecte en l’àmbit de les instal·lacions
presenta algunes indefinicions que s’hauran de resoldre durant l’execució de l’obra.
L’arquitecte tècnic municipal ha emès informe el dia 25.06.2015 on indica que l’immoble
objecte de licitació forma part de dues parcel·les cadastrals, al carrer Santa Fe, 52-54 i al
carrer Torras i Bages, 10-12, que l’actuació proposada consisteix en la rehabilitació
estructural de l’edifici, qualificat d’equipament públic, en la posterior reforma i ampliació de
l’Àrea de Seguretat Ciutadana i en la rehabilitació final de coberta i façanes, i que l’ús
proposat és d’equipament d’administració pública i seguretat.
El tècnic indica que el projecte planteja 3 fases que contemplen:
- Fase 1. Rehabilitació estructural edifici
- Fase 2. Reforma i ampliació de l’Àrea de Seguretat Ciutadana
- Fase 3. Rehabilitació de coberta i façana
El tècnic municipal indica que el projecte es fracciona en les referides tres fases que es
troben substancialment definides en el projecte com a unitats d’obres senceres i que es
poden realitzar independentment.
Que el projecte de reforma i rehabilitació de l’equipament municipal del carrer Santa Fe, 52 carrer Torras i Bages, 10-12 redactat té un pressupost total de 763.819,20 €, IVA inclòs,
amb tres fases amb un import per a la fase 1 de 217.279,38 €, IVA inclòs, per a la fase 2 de
406.113,99 €, IVA inclòs i per a la fase 3 de 140.425,83 €, IVA inclòs.
El tècnic municipal informa favorablement l’aprovació del projecte.
Fonaments de Dret:

14

El referit projecte tècnic té la consideració d’obres ordinàries i li és d’aplicació l’article 234
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.
Atès allò assenyalat als articles 9.3, 13, 14 i 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Atès allò assenyalat a l’article 235 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 respecte als
projectes d’obres.
L’article 52.2 o) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa que correspon al Ple l’aprovació dels
projectes d’obres i serveis quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
A proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la Comissió informativa general, per 13 vots a
favor dels grups municipals de CiU, PSC-CP, ERC-AM i ICV-EUIA-SCBP-E, i 4 vots en
contra del grup municipal de la CUP-PC-PA, el Ple municipal ACORDA:
1. Aprovar inicialment el projecte de reforma i rehabilitació de l’equipament municipal del
carrer Santa Fe, 52 - carrer Torras i Bages, 10-12 de Sant Celoni amb un pressupost
d’execució de 763.819,20 €, IVA inclòs.
2. Aprovar les següents fases d’execució del projecte:
- Fase 1. Rehabilitació estructural edifici amb un pressupost de 217.279,38 €, IVA inclòs.
- Fase 2. Reforma i ampliació de l’Àrea de Seguretat Ciutadana amb un pressupost de
406.113,99 €, IVA inclòs.
- Fase 3. Rehabilitació de coberta i façana amb un pressupost de 140.425,83 €, IVA inclòs.
3. Exposar l’expedient al públic pel termini de trenta dies mitjançant anunci al Butlletí oficial
de la província de Barcelona per tal que es puguin formular al·legacions i suggeriments. Cas
que no se’n presentin, l’aprovació inicial esdevindrà definitiva sense necessitat de cap altre
acord.

6. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL FULL D’APREUAMENT MUNICIPAL PER LA
DETERMINACIÓ DEL PREU JUST DE LES FINQUES DEL TERME MUNICIPAL DE SANT
CELONI AFECTADES PEL PROJECTE DE CONNEXIÓ DE LES AIGÜES RESIDUALS
DEL NUCLI LA BATLLÒRIA I RIELLS I VIABREA A L’ESTACIÓ DEPURADORA
D’AIGÜES RESIDUALS DE RIELLS I VIABREA.
Pren la paraula el Sr. alcalde dient que aquest és un punt que s’ha plantejat al ple en
diferents ocasions, que té a veure amb l’expropiació de l’ocupació dels terrenys per la
connexió a l’EDAR de Riells, i que en aquest punt el que es proposa és aprovar la valoració
exacta del preu que s’ha de pagar a les persones afectades per l’expropiació d’aquests
terrenys.
Després d’aquesta intervenció i atès que
El 27.11.2014 es va aprovar la llista definitiva de béns i drets afectats que figuren en la
relació detallada del projecte de connexió de les aigües municipals del nucli de la Batllòria i
Riells i Viabrea a l’Estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Riells i Viabrea,
conjuntament amb l’acord d’aprovació definitiva del projecte executiu de connexió de les
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aigües residuals de la Batllòria i Riells i Viabrea a l’EDAR de Riells i Viabrea. Aquest acord
es va publicar al DOGC el 14.12.2014 i es va notificar individualment als afectats dins del
terme municipal de Sant Celoni.
El dia 02.06.2015 el Govern va declarar la urgència de l’ocupació dels béns i drets del referit
al projecte, en compliment del que preveu l’article 52 de la Llei d’expropiació forçosa, de
16.12.1954, publicant l’acord al DOGC el 04.06.2015.
Un cop declarada la urgència es va procedir a iniciar expedient per a l’ocupació de les
finques afectades per servitud de pas i ocupació temporal en el terme municipal de Sant
Celoni, fent pública la següent relació de bens i drets afectats per la declaració d’urgent
ocupació.
N.

Ref. Cadastral

Titular

14

3290354DG6139S0001ST

16

2986204DG6218N0001PX

Pere Albert Oller
Bosch, Rosa Maria
Sibina Coromines,
Teresa Ayats
Terradas i Carles
Ayats Terradas
Quabit Inmobiliaria SA

Servitud
de pas
418,51

Ocupació
temporal
554,61

37,85

218,81

Lloc dia i hora

Observacions

Dependències
de
l’Ajuntament, carrer
Bruc 26, el 19 de
juny a les 10 h

Camí

Dependències
de
l’Ajuntament, carrer
Bruc 26, el 19 de
juny a les 13 h

On hi ha la
decantadora

El dia 3 de juliol, amb compareixença del propietari, aquest Ajuntament va procedir al
pagament i l’ocupació dels drets de finca cadastral 2986204DG6128N0001PX. El preu just
que s’ha pagat és el que consta en el projecte de connexió de les aigües municipals del
nucli la Batllòria i Riells i Viabrea a l’EDAR de Riells i Viabrea, aprovat per aquest
Ajuntament el 27.11.2014 i que ascendeix a 309,83 €.
El 23 de juliol, amb compareixença dels propietaris, aquest Ajuntament va procedir al
pagament i l’ocupació dels drets de la finca cadastral 3290354DG6139S0001ST. El preu just
que s’ha pagat és el que consta en el projecte de connexió de les aigües municipals del
nucli la Batllòria i Riells i Viabrea a l’EDAR de Riells i Viabrea, aprovat per aquest
Ajuntament el 27.11.2014 i que ascendeix a 1.781,11 €.
El Ple municipal, en sessió de 24.09.2015 va acordar l’inici de la peça separada de preu
just, requerint als titulars per tal que presentessin full d’apreuament, en el que es concretés
el valor de l’expropiació en un termini màxim de vint dies.
Les notificacions als titulars es van realitzar el dia 30.09.2015 a la Sra. Rosa Maria Sibina
Corominas, el dia 02.10.2015 a Quabit Inmobiliaria SA, el dia 07.10.2015 al Sr. Pere Albert
Oller Bosch i el dia 08.10.2015 a la Sra. Teresa Ayats Terradas i al Sr. Carles Ayats
Terradas.
Passat amb escreix el termini per a la presentació del full d’apreuament, no s’ha fet arribar a
aquest Ajuntament per part dels interessats el full d’apreuament i, per tant, aquest
Ajuntament ha procedit a valorar les finques mitjançant full d’apreuament, prenent com a
data de referència a efectes de valoració la data d’inici de l’expedient de peça separada de
preu just per a cada una de les finques, en expedients separats, la finca cadastral
2986204DG6128N0001PX i la finca cadastral 3290354DG6139S0001ST.
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Els fulls d’apreuament s’han redactat mitjançant valoració tècnica realitzada pels serveis
tècnics municipals de data 18.12.2015 i de la valoració en resulten els apreuaments
següents:
Titulars
3290354DG6139S0001ST

Pere Albert Oller Bosch, Rosa
Maria Sibina Coromines,
Teresa Ayats Terradas i Carles
Ayats Terrades

classif sòl

caract

servitud pas

ocup temporal

SUD

erm|
camí

418,51 m2

554,61 m2

renda mínima agrària 2015

28.051,20 €
Ro 1/3 renda real mínima
r1 tipus capitalització article 12
RLS

art 16 RLS

9.350,40 €
0,44

VSR

valor sòl rural
factor global de localització
VALORACIÓ

21.250,90 €/ha

Ro / r1

3,19
€/m2
0,89
€/m2

servitud pas
ocupació temporal

VSR
2,00

2,125 €/m2
4,250 €/m2

75%
21%

1.335,05 €
493,60 €

TOTAL

1.828,65 €

Titulars
2986204DG6218N0001PX

Quabit Inmobiliaria SA

classif sòl

caract

servitud pas

ocup temporal

SUD

erm

37,85 m2

218,81 m2

renda mínima agrària 2015

28.051,20 €
Ro 1/3 renda real mínima
r1 tipus capitalització article 12
RLS

art 16 RLS

9.350,40 €
0,44

VSR

valor sòl rural
factor global de localització
VALORACIÓ

21.250,90 €/ha

Ro / r1

3,19
€/m2
0,89
€/m2

servitud pas
ocupació temporal

TOTAL

VSR
2,00

2,125 €/m2
4,250 €/m2

75%
21%

120,74 €
194,74 €

315,48 €

Fonaments de Dret:
De conformitat amb l’article 52 amb correspondència amb l’article 29 de la Llei d’expropiació
forçosa, correspon a aquest Ajuntament obrir peça separada de preu just i requerir als
titulars per tal que formulin els fulls d’apreuament previstos a l’article 29 i concordants de la
Llei d’expropiació forçosa, especificant motivadament el valor que els atribueixin, a part de
tota altra al·legació que considerin pertinent.
Si en el termini de 20 dies no es presenta full d’apreuament, l’Ajuntament haurà d’aportar a
l’expedient el full d’apreuament municipal, que s’haurà de notificar als interessats.
De conformitat amb l’article 30 de la Llei d’expropiació forçosa, l’interessat en els 10 dies
següents a la notificació ha d’acceptar o rebutjar el full d’apreuament.
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Si l’interessat rebutja el full d’apreuament ofert per l’administració, es passarà l’expedient de
justipreu al Jurat Provincial, i en cas que l’accepti o no es pronunciï al respecte, s’entendrà
que accepta el valor que consta al full d’apreuament municipal, i es procedirà al pagament
de la diferència entre el pagat en les actes de pagament en el procediment d’urgència i el
valor determinat en el full d’apreuament en un termini de 6 mesos.
Vist l’informe emès per la tècnica d’administració general.
A proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la Comissió informativa general, per unanimitat
dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Aprovar el full d’apreuament municipal, amb data de referència a efectes de valoració de
24.09.2015, amb les característiques i els valors següents:
Titulars
3290354DG6139S0001ST

Pere Albert Oller Bosch, Rosa
Maria Sibina Coromines,
Teresa Ayats Terradas i Carles
Ayats Terrades

classif sòl

caract

servitud pas

ocup temporal

SUD

erm|
camí

418,51 m2

554,61 m2

renda mínima agrària 2015

28.051,20 €
Ro 1/3 renda real mínima
r1 tipus capitalització article 12
RLS

art 16 RLS

9.350,40 €
0,44

VSR

valor sòl rural
factor global de localització
VALORACIÓ

21.250,90 €/ha

Ro / r1

3,19
€/m2
0,89
€/m2

servitud pas
ocupació temporal

VSR
2,00

2,125 €/m2
4,250 €/m2

75%
21%

1.335,05 €
493,60 €

TOTAL

1.828,65 €

Titulars
2986204DG6218N0001PX

Quabit Inmobiliaria SA

classif sòl

caract

servitud pas

ocup temporal

SUD

erm

37,85 m2

218,81 m2

renda mínima agrària 2015

28.051,20 €
Ro 1/3 renda real mínima
r1 tipus capitalització article 12
RLS

art 16 RLS

9.350,40 €
0,44

VSR

valor sòl rural
factor global de localització
VALORACIÓ

21.250,90 €/ha

Ro / r1

3,19
€/m2
0,89
€/m2

servitud pas
ocupació temporal

TOTAL

VSR
2,00

2,125 €/m2
4,250 €/m2

75%
21%

120,74 €
194,74 €

315,48 €

2. Notificar el present acord als interessats, amb còpia complerta del full d’apreuament
municipal, atorgant un termini de 10 dies per tal que, de conformitat amb l’article 30 de la
Llei d’expropiació forçosa, acceptin o rebutgin el full d’apreuament, fent les al·legacions que
considerin oportunes, fent constar que si es rebutja el full d’apreuament, l’administració
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passarà l’expedient al Jurat Provincial l’Expropiació, per tal que aquest determini el preu
just. En el cas que s’accepti el full d’apreuament es procedirà per aquest Ajuntament a
abonar la diferència entre el preu pagat en el procediment d’urgència i el preu just, que
ascendeix a 47,54 € per la finca 3290354DG6139S0001ST i 5,65 € per la finca
2986204DG6218N0001PX.

7. APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
GENERAL D’ORDENACIÓ RELATIVA AL POLÍGON SITUAT ENTRE EL TERME
MUNICIPAL DE SANT CELONI I LA CARRETERA C-35 ENTRE ELS PUNTS
QUILOMÈTRICS 63,4 I 64,2.
Intervé el Sr. alcalde dient que aquesta és una aprovació provisional, per tant, l’aprovació
inicial ja es va aprovar, diu que fa més d’un any. Informa que s’han realitzat tots els tràmits
administratius que corresponen i que s’han incorporat alguns apunts que han estat indicats
des de Carreteres. Explica que aquesta és una modificació que té com a objectiu principal la
seva adequació dels vials, la connexió entre el polígon del costat i la via principal amb Riells.
Diu que, una vegada que han estat incorporades les prescripcions realitzades per
Carreteres, es porta aquest punt per a la seva aprovació provisional.
Pren la paraula el Sr. Castaño afirmant estar totalment d’acord amb l’acord proposat, perquè
la modificació afecta a un polígon i destaca que l’important és tenir polígons industrials a
punt per possibles inversions. Recorda que quan es va iniciar el tràmit d’aquesta
modificació, hi havia algú que tenia la intenció d’ampliar una indústria que és propera, i
expressa l’opinió del seu grup de què és important tenir aquesta modificació aprovada i que
després es pugui començar a urbanitzar com és la intenció dels propietaris d’aquells
terrenys.
La Sra. Montes explica que el seu grup també votarà a favor perquè aquest tema l’han votat
favorablement en tots els plens, per la mateixa raó d’afavorir la mobilitat de la C-35 i la
millora del polígon industrial.
Després d’aquesta intervenció i atès que,
El Pla general d’ordenació de Sant Celoni, aprovat definitivament per la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 18.06.1997, preveu un àmbit industrial al nord del
municipi, actualment classificat de sòl industrial urbà no consolidat (clau 9a, Gran indústria).
Actualment aquests terrenys es troben ocupats per una sèrie d’indústries que estan sent
transformades.
La present modificació té els següents objectius:
- Millorar la vialitat interna del sector.
- Millorar la connexió amb el sector industrial del municipi veí, amb el que limita per la part
nord, per garantir el correcte funcionament de la mobilitat conjunta dels dos sectors, entesos
com una única peça industrial.
- Millorar la connexió amb la xarxa viària existent, per tal de garantir l’accés dels sectors des
de la carretera C-35, que limita amb el sector per la part est.
Per acord de Ple de 29.01.2014 es va acordar assumir per part de l’Ajuntament de Sant
Celoni la iniciativa i aprovar inicialment la modificació puntual del Pla general d’ordenació
relativa a l’àmbit situant entre el terme municipal de Sant Celoni i la carretera C-35, entre els
punts quilomètrics 63,4 i 64,2.
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Aquest acord es va exposar al públic mitjançant anunci al BOPB de 13.02.2015, al DOGC
de 10.02.2015 i al diari “El 9Nou” de 06.02.2015, i durant el termini conferit a l’efecte no
s’han presentat al·legacions. Durant el termini d’exposició pública també s’ha concedit
audiència als ajuntaments dels municipis limítrofes amb el municipi de Sant Celoni.
El dia 23.02.2015 té entrada escrit de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera amb el que
s’adjunta informe tècnic on es fa constar la no afectació als interessos urbanístics del municipi
de Santa Maria de Palautordera.
El dia 16.03.2015 té entrada notificació de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant
Cebrià de Vallalta en sessió de 02.03.2015 aprovant l’informe tècnic, el qual és favorable a la
present modificació puntual de Pla general.
El dia 30.04.2015 té entrada certificat de l’informe emès per tècnic de l’Ajuntament de
Vallgorguina indicant que la modificació puntual del Pla general de Sant Celoni no suposa cap
incidència en el seu planejament municipal.
Amb posterioritat a l’aprovació inicial es van demanar els informes sectorials pertinents als
organismes següents:
- Agència Catalana de l’Aigua.
- Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat. Subdirecció General de Planificació i
Projectes Viaris
- Ministerio de Fomento.
- ADIF
Els informes sectorials rebuts han estat:
De l’Agència Catalana de l’Aigua, emès el 01.04.2015. L’informe de l’ACA és favorable i no
comporta modificacions respecte del text aprovat inicialment.
De la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat. Subdirecció General de Planificació i
Projectes Viaris, emès el 16.09.2015. L’informe estableix cinc prescripcions, la primera de les
quals té efectes en el contingut de la modificació puntual, mentre que la segona es refereix a la
tramitació de l’estudi d’avaluació de mobilitat generada i les tres darreres apliquen als projectes
d’urbanització que se’n derivin. Es recull la primera de les prescripcions, l’única amb incidència
en la modificació puntual, en el plànol de zonificació O.01 i les taules de superfícies, que
estableix la necessitat de qualificació de sistema viari de tota la franja sud de l’àmbit, amb una
amplada de 18 metres en paral·lel a la C-35, en detriment de la part de sistema de serveis
tècnics que definia la zonificació anterior.
Del Ministerio de Fomento, emès el 10.03.2015. L’informe conclou que cal fer constar les línies
de domini públic, de servitud i de línia d’edificació en el document i, per això, s’ha incorporat el
plànol O.07 on es representen les esmentades línies amb major precisió, tot i que es fa contar
que en cap cas les línies afecten al terme municipal de Sant Celoni. En l’últim paràgraf de
l’informe, un cop relacionades les esmenes a realitzar al document, sol·licita que, abans de
l’aprovació definitiva del document, es remeti a la Direcció General de Ferrocarrils un exemplar
del document final que en resulti, motiu pel qual es proposa remetre còpia de la present
aprovació provisional, juntament amb còpia del document aprovat, als efectes oportuns.
D’ADIF, emès el 10.03.2015. L’informe, en el seu primer apartat té el mateix contingut que
l’informe del Ministerio de Fomento, i es contesta en el mateix sentit, amb el plànol O.07
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incorporat a l’efecte. La segona part fa referència a la titularitat de sòl, adduint que cal afegir a
ADIF en la relació de titulars. Així, s’afegeix a ADIF en el llistat de propietaris, deixant per la
reparcel·lació la determinació dels terrenys de la seva titularitat que puguin estar inclosos, fet
que ara no recull el cadastre, font del llistat de propietaris actual. Pel que fa a la riera de Sant
Llop, que s’ha vist modificada la qualificació del sòl, fent que l’estar qualificat en l’aprovació
inicial com a sistema viari, ara sigui sistema hidrològic en la part de projecció de la canalització
de la riera, mantenint la resta com a viari per l’actual camí paral·lel. Aquest ajust es recull als
plànols de zonificació i ordenació, i a les taules de superfícies. Vist que el contingut de l’informe
d’ADIF té un contingut similar a l’emès pel Ministerio de Fomento, i es també no favorable, es
considera adient enviar a ADIF la present aprovació provisional, juntament amb còpia del
document aprovat, als efectes oportuns.
Es modifica d’ofici la superfície del sector, en virtut de la resolució GRI 395/2015 relativa a la
delimitació de terme, ajustant límit de termes al delimitat per les coordenades de la
resolució. Resultat de la nova delimitació de terme, l’àmbit de la modificació puntual del
2
PGMO s’incrementa en 11.143,00 m sl, atès que el límit del mateix està configurat per la
franja de sòl situada entre el traçat de la carretera C-35 i el límit de terme. D’acord amb
aquesta nova delimitació, cal considerar que la modificació puntual no modifica el límit de
l’àmbit, es limita a incorporar la delimitació vigent.
El dia 15.01.2016 la tècnica municipal d’administració general ha emès informe favorable a
l’aprovació de la present modificació puntual del Pla general d’ordenació, tot fent constar
que les modificacions introduïdes fruit dels informes sectorials emesos i fruit de la
modificació d’ofici de la superfície no tenen la consideració de substancials segons allò
establert a l’article 112 del Reglament de la Llei d’urbanisme, i per tant el document no
requereix d’un nou tràmit d’informació pública.
I que un cop aprovat provisionalment el text per aquest Ajuntament, s’haurà d’enviar el
document al Ministerio de Fomento i a ADIF, de conformitat amb el contingut dels informes
sectorials emesos, i simultàniament s’haurà d’enviar a la Comissió Territorial d’Urbanisme
per a l’aprovació definitiva del document, si s’escau.
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, el planejament urbanístic, atès que és una disposició
administrativa de caràcter general, té vigència indefinida i és susceptible de suspensió,
modificació i revisió.
D’acord amb l’article 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme (en endavant TRLU), la modificació de qualsevol dels elements
d’una figura de planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en
regeixen la formació i, per tant, s’haurà d’estar al que preveu l’article 59 pel que fa als
documents que han de formar part de la proposta.
La proposta de modificació puntual del planejament preveu una modificació d’abast limitat
de la vialitat existent, incrementant el sistema de vialitat i disminuint el sòl industrial, sense
que aquesta modificació comporti cap augment de densitat ni sostre i mantenint la
qualificació, el usos i els aprofitaments que venen definits al PGOM.
Pel que fa a la documentació d’aquesta proposta de modificació, conté totes les
determinacions adequades a llur finalitat específica, i dona compliment a l’article 118 del
Decret 305/2006. Pel que fa a l’avaluació ambiental, el propi document en justifica la no
subjecció.

21

Actualment el sector no disposa ni de bombament ni de xarxa de canalització d’aigües
residuals. El document incorpora les obligacions de l’àmbit envers els deures determinats
per l’article 44 del TRLU, i concreta les infraestructures de connexió com és el cas del
sanejament, amb la previsió de connexió a l’EDAR de Riells i Viabrea mitjançant estació de
bombament, com una càrrega específica d’infraestructura de connexió fora d’àmbit,
incorporada en la valoració del cost d’urbanització de l’Estudi de viabilitat econòmica.
Correspon a l’Ajuntament de Sant Celoni, i és competència del Ple de dita corporació
municipal, l’aprovació provisional de la modificació de planejament per majoria absoluta del
nombre legal de membres de la corporació (article 47.2.ll) en relació al 22.2.c) de la Llei
7/1985 reguladora de les bases de règim local i 52.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003 pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que en aquesta
corporació correspon a un mínim de nou vots favorables.
Es manté, respecte de l’acord d’aprovació inicial, la suspensió de l'atorgament de llicències
pel termini d'un any, de conformitat amb que disposa l'article 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, amb el ben entès
que un cop assolida l’aprovació definitiva de la modificació puntual abans de l'esmentat
termini la suspensió quedarà extingida. Queden fora de la suspensió les llicències
d’enderroc de les edificacions existents, si es dóna el supòsit, segons l’establert a l’apartat
1.6.10 de la memòria. El plànol 0.6 de suspensió de llicències que consta en el document
abasta la totalitat del polígon.
En virtut de l’article 101.2 del TRLU no és preceptiu en les modificacions puntuals de
planejament les actuacions preparatòries d’aprovació d’un programa de participació
ciutadana.
La present modificació l’ha presentat un particular, i l’Ajuntament l’assumeix com a pròpia, la
qual cosa haurà de constar expressament en l’acord d’aprovació, en virtut de l’article 101.3
del TRLU.
Vistos els informes favorables obrants a l’expedient.
A proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la Comissió informativa general, per unanimitat
dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla general d’ordenació relativa al
polígon situat entre el terme municipal de Sant Celoni i la carretera C-35, entre els punts
quilomètrics 63,4 i 64,2 que l’Ajuntament assumeix com a pròpia i que incorpora, respecte
del document aprovat inicialment les següents modificacions que no es consideren
substancials:
i. D’acord amb la prescripció de l’informe de la Direcció General d’Infraestructures es
modifica al plànol O.01 de zonificació la reserva de sistema viari per tal de garantir
l’amplada de 18m prevista paral·lela al traçat de la C35.
ii. S’incorpora un plànol O.07 de servituds inherents al Sistema ferroviari d’acord amb
les consideracions de l’informe del Ministeri de Foment.
iii. D’acord amb les consideracions de l’informe de l’Administrador d’Infraestructures
Ferroviàries i en relació a l’estructura de la propietat:
→

S’inclou ADIF en la relació de propietaris.
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→

Es modifica la qualificació del sòl de l’àmbit de la riera de Sant Llop, inicialment
qualificat de sistema viari, qualificant la part corresponent a la projecció de la
riera canalitzada com a H, sistema hidrològic i el camí paral·lel s’ha mantingut
com a V, sistema viari, ajust que es recull en els plànols d’ordenació i zonificació.

iv. D’acord amb la resolució GRI/395/2015, de 2 de març, s’ajusta el límit de termes al
delimitat per les coordenades de la resolució.
2. Trametre còpia de l’expedient i de la modificació puntual del Pla general d’ordenació
municipal a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, per a la seva aprovació
definitiva.
3. Trametre còpia de la modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal al
Ministerio de Fomento i a l’ADIF, de conformitat amb el contingut dels seus informes
sectorials emesos.

8. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ PER A LA CONNEXIÓ A L’ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES
RESIDUALS DE LES URBANITZACIONS DEL MONTNEGRE
Intervé el Sr. alcalde explicant que el que es proposa és incorporar, perquè el Pla General
no ho contemplava, la reserva i l’ordenació d’aquesta infraestructura, que és la connexió de
les aigües residuals de les tres urbanitzacions del Montnegre: Boscos de Montnegre, Can
Coll i Cal Batlle. Diu que es proposa, per tant, la connexió, des del punt inicial fins a la planta
de bombament que porta a la depuradora de Sant Celoni, i que es qualifica com a sistema
d’infraestructures el sòl necessari per on ha de passar aquesta infraestructura. Diu que
aquesta és una necessitat important, atès que són tres urbanitzacions que en aquests
moments no tenen clavegueram i, tot i que això implicarà uns costos probablement pels
propietaris, el govern entén que és una qüestió necessària, imprescindible perquè aquestes
urbanitzacions puguin tirar endavant.
Després d’aquesta intervenció i atès que

El Text refós del PGMO de Sant Celoni aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona, en endavant CTUB, en sessió de 18.06.1997, va classificar com a sòl urbà
subjectes a Pla especial de protecció i millora, per tal de regular les condicions de
compatibilitat entre el medi natural i les implantacions de primera i segona residència els
àmbits de les urbanitzacions situades en el Montnegre.
Les urbanitzacions de Boscos del Montnegre, Can Coll i Cal Batlle amb diferents graus de
consolidació i execució del Planejament vigent, constitueixen assentaments residencials de
baixa densitat, implantats entre els anys 60 i 70, que actualment presenten dèficits
d’urbanització importants que afecten principalment a la xarxa de sanejament d’aigües
residuals.
La present modificació puntual de planejament té per objecte establir l’ordenació de la
infraestructura de sanejament necessària per connectar les aigües residuals agrupades de
les urbanitzacions de Boscos del Montnegre, Cal Batlle i Can Coll a la xarxa de sanejament
en alta existent al municipi.
La modificació puntual del PGMO incorpora les determinacions necessàries per garantir
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l’execució i el finançament de dita infraestructura d’acord amb el següents objectius:
i.

Qualificar com a Sistema d’infraestructures de serveis el sòl necessari per a la
implantació de la infraestructura de sanejament que preveu el “Projecte de connexió
de les aigües residuals de la Urbanització Boscos del Montnegre”.

ii.

Incorporar com a càrrega d’urbanització els costos d’execució de dita infraestructura
a les urbanitzacions que en resulten beneficiàries.

Fonaments de Dret:
D’acord amb l’article 65 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el Reglament del a Llei
d’urbanisme, el planejament general defineix les xarxes generals de serveis, amb indicació
de les xarxes generals existents que es mantenen i les de nova implantació que resulten
necessàries al llarg de la vigència del pla.
Els serveis tècnics, d’acord amb allò determinat en l’article 34.5 del TRLUC formen part del
sistema d’equipament comunitaris. En el mateix sentit es pronuncia l’article 33.3 del RLUC,
establint que els serveis tècnics, que formen part del sistema urbanístic d’equipaments
comunitaris d’acord amb l’article 34.5 de la Llei d’urbanisme, comprenen, entre d’altres les
de sanejament.
D’acord amb l’article 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme (en endavant TRLU), la modificació de qualsevol dels elements
d’una figura de planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en
regeixen la formació i, per tant, s’haurà d’estar al que preveu l’article 59 pel que fa als
documents que han de formar part de la proposta.
La proposta de modificació puntual del planejament preveu una modificació d’abast limitat,
amb l’objecte de preveure l’ordenació de la infraestructura de sanejament necessària per
connectar les aigües residuals agrupades de les urbanitzacions de Boscos del Montnegre,
Cal Batlle i Can Coll a la xarxa de sanejament en alta existent al municipi, així com el
repartiment provisional del cost d’aquesta infraestructura, en funció de l’aprofitament de
cada un del sectors que faran ús d’aquesta infraestructura.
La present modificació puntual no comporta increment de sostre edificable ni de densitat o
intensitat i, per tant, la seva aprovació no comporta increment dels deures de cessió ni
tampoc cap dels requisits previstos a l’article 99 del Text refós de la Llei d’urbanisme.
L’àmbit de la modificació puntual ve determinat pels àmbits de les urbanitzacions de Boscos
del Montnegre, Can Coll i Cal Batlle i per la superfície ocupada per les instal·lacions de la
nova infraestructura de sanejament fins l’estació de bombament d’aigües residuals existent
(EBAR) al sector P10.
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 (article 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. També amb caràcter simultani s’ha de concedir audiència als
ajuntaments afectats l’àmbit territorial dels quals confini amb el del municipi que és objecte
del pla. Així mateix, en virtut de l’article 73 del TRLU correspon suspendre l’atorgament de
llicències en l’àmbit de la modificació puntual.
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El dia 18.01.2016 l’arquitecte municipal ha emès informe favorable a l’aprovació inicial de la
modificació puntual de Pla general indicant que vistes les determinacions de la Llei 16/2015
el document en aprovació justifica la no subjecció al procediment d’avaluació ambiental
estratègica. I que, simultàniament a l’exposició pública de l’expedient, s’haurà de sol·licitar
informe preceptiu a les diferents administracions i organismes afectats d’acord amb les
seves competències.
Vist els informes favorables obrants a l’expedient.
A proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la Comissió informativa general, per unanimitat
dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla general d’ordenació per a la connexió a
l’EDAR de les urbanitzacions del Montnegre
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. Acordar la suspensió de llicències de l’àmbit, de conformitat amb l’article 73 del Decret
Legislatiu 1/2010.
5. Comunicar l’aprovació inicial als Ajuntaments dels municipis limítrofes amb el municipi de
Sant Celoni, als efectes d'audiència pel termini d'un mes.

9. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ QUE PRESENTEN TOTS ELS GRUPS
MUNICIPALS (A PROPOSTA DE L’ASSEMBLEA NACIONAL DE CATALUNYA,
TERRITORIAL DE SANT CELONI) DE SUPORT A LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE
L’EBRE (PDE) I DE REBUIG DEL PLAN HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL EBRO.
Intervé el Sr. alcalde fent referència a la proposta plantejada per l’Assemblea Nacional de
Catalunya sobre el suport a la Plataforma en defensa de l’Ebre i de rebuig al “Plan
Hidrològic de la Conca de l’Ebre”. A més explica que la moció ha estat exposada per part
dels membres de l’Assemblea al govern municipal i que, per aquest motiu, els grups que el
formen votaran a favor. Informa que per part del grup municipal del PSC-CP i de la CUP,
també li han anunciat el seu vot favorable.
La Sra. Pascual vol fer un aclariment en relació al tema de la memòria històrica, dient que al
seu grup li agrada tirar d’hemeroteca i que, en tot cas, el 8 de gener, com comentava el
representant de l’ANC, el “Consejo de Ministros del Gobierno de España”, va aprovar aquest
Pla Hidrològic, que és un nou pla que inicialment havia de revisar els greus errors de
l’anterior pla, aprovat per l’actual comissari europeu Arias Cañete. Recorda que, tot plegat,
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surt amb el govern d’Aznar, l’any 2001, el primer Pla Hidrològic Nacional, el qual diu que fou
aprovat amb els vots de Convergència i Unió i Coalició Canària, fet que el seu grup celebra
moltíssim, donat que ara el grup de Convergència i Unió ha canviat d’opinió i realment entra
a protegir el Delta de l’Ebre.
Explica que la CUP dóna ple suport a la Plataforma en defensa de l’Ebre, i afirma que hi
seran a la manifestació del 7 de febrer a Amposta i que creuen que, amb el pla hidrològic
aprovat, una vegada més s’enganya a la pagesia local, creant falses esperances en uns
regadius que diu que realment no arribaran, atès que entén que bàsicament el que es
pretén fer amb aquest transvasament és vendre l’aigua, que es privatitzin aquests drets i
que passin a mans de les grans corporacions agro-industrials, i a les constructores, que al
final són les que diu que s’acabaran omplint les butxaques amb les grans obres de formigó.
Diu que, a més a més, si s’acabés fent, el pla inclou 56 grans construccions al voltant de tot
aquest transvasament, i que al final acaben sent els grans beneficiaris d’aquest pla, una
vegada més, el caciquisme més recalcitrant d’aquestes cúpules de regants, de les grans
corporacions agro-industrials. Per aquest motiu donen ple suport d’aquesta moció i mostra
el suport del seu grup amb les mobilitzacions al carrer.
La Sra. Montes també afirma que el seu grup votarà a favor.
La Sra. Costa explica que desitja ampliar la informació donada dient que aquest Pla
Hidrològic és el del 2014, no és el del 2001. Que, en tot cas, ja va néixer amb molts errors i
en aquell moment creu que tots els grups amb representació al ple el van rebutjar perquè no
feia un plantejament integral de la gestió de l’Ebre, com a recurs hídric de país, perquè no
establia cabal mínim i perquè posava en risc el futur també del sector primari, sobretot de la
part sud de Catalunya. Recorda que es va dir que l’any 2015 s’esmenarien alguns dels
errors importants produïts, però diu que això no s’ha fet, i que no només no s’ha fet sinó
que el pla hidrològic l’ha aprovat un govern en funcions, diu que sense diàleg i també doncs,
sense atendre cap dels criteris científics que s’havien posat sobre la taula.
Continua dient que una petita ajuda que tenen és que el pla hidrològic incompleix també
directament la directiva marc de l’aigua, i que la Unió Europea també d’alguna manera els hi
ajuda. Explica que el grup de Convergència, el dia 27 de gener, va entrar al govern espanyol
una proposició de llei perquè modifiqués el Pla Hidrològic de l’Ebre, i que, a nivell d’Unió
Europea, cada dos mesos, reiteradament, l’eurodiputat Tramosa va fent preguntes, demana
empara i sol·licita saber quines mesures prendrà la Unió Europea en relació a aquest tema.
Diu que l’última va ser el 12 de gener amb una pregunta parlamentària, insistint en què el
pla hidrològic aprovat no compleix la directiva Marc de l’Aigua i sol·licitant sancions per al
Govern espanyol. Diu que el govern municipal seguirà de prop aquest tema i agraeix que
l’ANC també es preocupi per aquests temes. Conclou expresant la seva confiança que
entre tots es pugui aconseguir alguna cosa.
Després d’aquestes intervencions i atès que
El 25.06.2015 la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre (CSTE) aprovava,
amb el vot favorable de gairebé tots els membres, una proposta de cabals per al tram final
del riu Ebre i el Delta amb tres propostes diferenciades; per a anys secs, normals i humits.
Així, segons les conclusions dels estudis presentats, el cabal ecològic per a un any sec
3
3
hauria de ser de 5.871 hm /anuals; per a un any normal hauria de ser de 7.732 hm /anuals i
3
per a un any humit de 9.907 hm /anuals. A més, s’incorpora una proposta de cabal mínim
3
d’excepcionalitat per a casos de sequera prolongada amb 3.518 hm /anuals. Aquesta
proposta de cabals ambientals va ser assumida per la Generalitat de Catalunya i l’ha
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presentada en forma d’al·legacions perquè s’inclogui en la revisió del Pla hidrològic de la
Conca de l’Ebre.
El Consell de Ministres espanyol, el 08.01.2016, va aprovar dos decrets que inclouen un
total de 16 plans hidrològics de conca (per al període 2015-2021) entre els quals es troba el
de l’Ebre. Aquest Pla ha tingut el rebuig de quatre de les nou comunitats autònomes que
rega el riu Ebre (Catalunya, el País Basc, Navarra i el País Valencià). El cabal del riu fixat
3
per al nou Pla de Conca és de 3.100 hm /anuals (sense diferenciar anys secs o humits). Així
que, en cas que s’implementi, tindrà un impacte equivalent a 2,5 transvasaments dels
planificats pel govern de José María Aznar al Plan Hidrológico Nacional (PHN).
Durant el procés seguit per elaborar aquest Pla de Conca de l’Ebre, ni la Confederació
Hidrogràfica de l’Ebre ni el Govern espanyol han tingut en compte les al·legacions que
diverses associacions, entitats, partits i institucions van presentar per denunciar l’impacte
negatiu i la greu amenaça que representava el Pla, tant per a la sostenibilitat del tram final
del riu i el delta de l’Ebre, com per a les activitats econòmiques, agrícoles i pesqueres que
s’hi desenvolupen.
Per tot això, a proposta de tots els grups municipals (a petició de l’Assemblea Territorial a
Sant Celoni de l’Assemblea Nacional de Catalunya) i previ dictamen de la Comissió
informativa general, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Manifestar el suport de l’Ajuntament de Sant Celoni a la Plataforma en Defensa de l’Ebre i
oferir suport als actes que s'organitzin al municipi i a les Terres de l'Ebre.
2. Manifestar al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient el rebuig de l’Ajuntament
de Sant Celoni al Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de l’Ebre aprovat pel Govern
espanyol.
3. Manifestar el suport d’aquest Ajuntament a les conclusions i propostes de cabals
ecològics per al riu Ebre i el Delta fetes per la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres
de l’Ebre (CSTE).
4. Donar suport a les accions que el Govern de Catalunya, els ajuntaments, així com altres
institucions i entitats socials, presentin davant la Comissió Europea i altres organismes de
caràcter estatal i internacional amb l’objectiu de defensar els cabals ecològics aprovats per
la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre.
5. Demanar a la Comissió de Medi Ambient europea que vetlli per l’adequació i el
compliment del Pla Hidrològic de Conca de l’Ebre a les directives europees d’Aigua, Aus i
Hàbitats.
6. Ratificar que com marca la Directiva Marc de l’Aigua, l’aigua és un patrimoni que no pot
estar en mans d’interessos privats.
7. Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la Conselleria de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i
Medi Ambient, als grups polítics del Parlament de Catalunya, a la Confederació Hidrogràfica
de l’Ebre i a la Plataforma en Defensa de l’Ebre.

10. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP ICV-EUIASCBP-E PER A LA IMPLANTACIÓ DE PLANS I POLÍTIQUES LOCALS D’ERADICACIÓ
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DE L’ASSETJAMENT ESCOLAR, L’HOMOFÒBIA I LA TRANSFÒBIA ALS CENTRES
EDUCATIUS I ESPAIS JUVENILS
Pren la paraula la Sra. Montes dient que aquesta moció sorgeix a rel de la mort de l’Alan, un
jove transsexual, fent més candent aquest tema.
La Sra. Montes explica el contingut de la moció, posant de manifest la importància de no
amagar aquests casos i que a les escoles es tingui en compte aquestes situacions, ja que
entén que no són coses de nens sinó que són coses molt greus i que cada dia es fa més
evident que són presents a la societat catalana. Defensa l’eradicació d’aquestes situacions i
explica que l’objectiu d’aquesta moció és trobar nous mecanismes i influenciar a les entitats
perquè n’apliquin els protocols i mecanismes necessaris per solucionar-ho. A continuació la
Sra. Montes passa a llegir la part dispositiva de la moció que es proposa aprovar.
El Sr. alcalde explica que el grup de CiU votarà a favor, i expressa la seva voluntat d’intentar
treballar un pla local que pugui ajudar als centres educatius i a tots els àmbits perquè es
pugui detectar de manera preventiva situacions com aquestes, i que permeti actuar de
manera pro activa per evitar que puguin passar fets tan lamentables com el que s’ha
explicat a l’inici de l’exposició d’aquesta moció.
El Sr. Castaño manifesta l’acord del seu grup amb la moció.
La Sra. Pascual afirma que el grup de la CUP també votarà a favor de la moció.
La Sra. Miracle pren la paraula dient que el grup ERC-AM també votarà a favor perquè
entén que tothom és lliure de sentir i de ser el que desitgi ser, i referma el compromís
expressat del senyor alcalde de treballar des de l’àrea de Comunitat d’elaborar tots els
protocols que calguin. Diu que sí que s’ha avançat molt en aquest tema però que és
necessari fer molta més feina, per tal que les persones puguin sentir-se davant de les altres
tal i com són.
Després d’aquestes intervencions i atès que
Arrel de la mort de l’Alan, un jove rubinenc transsexual de 17 anys que es va treure la vida
el passat mes de desembre, el problema del bullying, o assetjament escolar, ha tornat a
sortir a la llum pública i els febles o inexistents mecanismes per detectar-lo i abordar-lo
s’han posat a debat. De fet, es tracta d’un problema sovint invisible, ja que les víctimes de
l’assetjament acostumen patir-lo en solitud i silenci sense explicar-ho al professorat o la
família, i en el cas d’explicar-lo, no sempre reben el recolzament d’aquests.
Segons dades de la Federación Estatal de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales
(FELGTB) més del 50% dels menors LGBT pateix assetjament escolar i aquestes xifres són
lleugerament superiors respecte quatre anys enrere.
Dels joves LGBTI que pateixen assetjament escolar, un 43% ha pensat alguna vegada en
suïcidar-se, un 35% ha preparat algun detall de suïcidi i un 17% ha intentat suïcidar-se en
alguna ocasió.
Per a l’eradicació d’aquesta xacra cal la implicació del conjunt de la comunitat educativa
entesa en el seu sentit més ampli: professorat, direccions de centres d’ensenyament,
alumnat, pares i mares i administracions públiques.
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Arrel de l’aprovació al Parlament de Catalunya de la Llei 14/2010 dels drets i oportunitats de
la infància i la adolescència.
Atès que el passat 18 d’octubre va entrar en vigor la Llei 11/2014 del 10 d’octubre,
l’anomenada llei contra l'homofòbia aprovada pel Parlament de Catalunya, llei que és un
compendi de normatives i disposicions que tenen com a objectiu fonamental eradicar
l'homofòbia, la transfòbia i la bifòbia i garantir els drets de les persones LGTBI.
Atès que aquesta llei estableix un règim d’infraccions i sancions per fer front a
comportaments i accions de caire homòfob.
Atès que la llei en els seus articles 5, 6, 10 i 11 mandata a les administracions públiques de
Catalunya a fer efectiu el contingut i coneixença de la mateixa.
Atès que l’objectiu de la llei és establir i regular els mitjans i les mesures per fer efectiu el
dret a la igualtat i la no discriminació de les persones LGTBI.
Atès el compromís de l’Ajuntament de Sant Celoni i la Batllòria amb la defensa dels drets i
llibertats de les persones LGTBI.
Per tot això, a proposta del grup municipal d’ICV-EUIA-SCBP-E i previ dictamen de la
Comissió informativa general, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal
ACORDA:
1. Instar a la Generalitat de Catalunya a desenvolupar els reglaments pertinents per aplicar
les Lleis 14/2010 i 11/2014, aprovades al Parlament de Catalunya, i que destini els recursos
suficients per tal que puguin desenvolupar-se de manera efectiva.
2. Instar a la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, conjuntament amb
les entitats LGBTI, a fer una diagnosi de l’assetjament escolar a Catalunya i dissenyar i
implementar una política pública que eradiqui aquesta problemàtica, amb especial atenció
en els casos derivats de l’orientació sexual i identitat de gènere.
3. Desenvolupar un Pla d’Actuació Local LGBTI per al reconeixement de les diversitats
sexuals i de gènere, que tingui com un dels seus objectius la prevenció de l’assetjament als
centres educatius, espais de lleure educatiu i espais juvenils del poble/ciutat, protocol·litzant
les accions que es considerin sempre que es tinguin en compte els assessoraments i
aportacions de les entitats referents en aquesta matèria.
4. Promoure accions d’acompanyament a menors i joves que pateixin discriminació o que es
troben en risc de discriminació per raó de diversitat sexual i de gènere als centres educatius,
així com promoure per a tal fi la cooperació entre els ens educatius del poble/ciutat.
5. Promoure programes i accions de coeducació als centres educatius, espais i entitats
juvenils, centres educatius del lleure, en consonància amb els plans i polítiques locals que
s’estiguin implementant per la eradicació de l’homofòbia i la transfòbia.
6. Instar a la coordinació i col·laboració institucional en matèria de polítiques LGBTI i lluita
contra l’assetjament entre els governs de la Generalitat de Catalunya, Diputació de
Barcelona i Consells Comarcals.
7. Traslladar els presents acords a les Conselleries d’Ensenyament, Justícia i de Treball,
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta de la Diputació de
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Barcelona, a la Presidència del Consell Comarcal de Vallès Oriental i a les entitats LGBTI
del municipi.

11. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP ICV-EUIASCBP-E PER A LA RETIRADA DE DISTINCIONS I PLAQUES A JORDI PUJOL
Inicia el debat la Sra. Montes explicant que hi ha una placa a l’hospital de Sant Celoni en
honor del molt honorable Jordi Pujol, i fa referència al text de la moció per posar de manifest
que el 29 de juliol de 2014 el president de la Generalitat de Catalunya, en aquell moment
Artur Mas, va comunicar, en compareixença davant dels mitjans de comunicació, la retirada
de l’oficina i la retribució que com a expresident de la Generalitat li corresponia al senyor
Jordi Pujol, així com els seus títols de president i fundador de Convergència i Unió. Explica
que aquest fet ve donat per la confessió explícita del Sr. Jordi Pujol que, durant més de 30
anys, ha tingut diners sense regularitzar a paradisos fiscals. Aclareix que el comportament
de l’expresident dista molt de ser honorable i que el grup municipal d’Iniciativa Sant Celoni –
La Batllòria considera aquest fet de molt greu i poc exemplar per a la ciutadania del
municipi.
Explica que el municipi té a l’hospital un placa commemorativa de la seva inauguració, on es
qualifica a l’expresident de molt honorable i que entén que, considerant la gravetat dels fets
assumits i tenint en compte que és un espai públic, no n’hi ha lloc per considerar molt
honorable al polític, expresident i fundador de Convergència, el senyor Jordi Pujol. És per
aquest motiu que diu que el grup d’Iniciativa proposa l’adopció dels següents acords, dels
quals cita textualment:
<“Primer demanar la retirada immediata de la placa, on es qualifica de molt honorable a
l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol a l’Hospital de Sant Celoni i segon, la retirada
d’altres honors, distincions i /o plaques a l’ajuntament de Sant Celoni i la Batllòria ja otorgat i
assisteixin al municipi, cosa que desconeixem.”>
Pren la paraula el Sr. alcalde explicant que el grup de CiU votarà en conseqüència amb els
motius que a continuació exposa, dient que són molt escuets i senzills. En primer lloc, afirma
que aquesta és una placa històrica, que l’únic que fa és reflectir que es va inaugurar l’edifici
de l’hospital en aquell moment i que el va inaugurar el President de la Generalitat d’aquell
moment, qui tenia la denominació d’honorable, que és la que li corresponia en aquell
moment. En segon lloc, comenta que l’hospital és una entitat privada, una fundació, i que,
per tant, li correspon a la Fundació Hospital decidir si retira aquesta placa, fer-ho o deixar-ho
de fer, i en tercer lloc, entén que fins que no recaigui una sentència que inculpi al President
Pujol de la comissió d’accions incorrectes, en funció del seu càrrec com a President, el grup
municipal de CiU no està d’acord en l’adopció de decisions d’aquests tipus, tot i que diu que
en el moment present n’hi hagi moltíssima informació a nivell mediàtic que és coneguda per
tothom. Diu que si recau una sentència que inculpi al senyor Pujol d’accions incorrectes que
hagi pogut fer en l’exercici de la seva activitat política, la posició del seu grup serà diferent.
El Sr. Castaño comenta que el seu grup votarà a favor de la moció perquè entén que el títol
de molt honorable ja no és una realitat perquè creu que l’expresident així ho va manifestar, i
posa de manifest que el mateix expresident va dir que es posava a disposició de la justícia,
però que la realitat no ha estat aquesta, sinó que l’expresident ha estat divagant, amagant i
no posant realment tots els papers sobre la taula, com va anunciar que faria en aquella
compareixença. Entén també que s’ha de dir i demanar la retirada de la placa a la Junta del
Patronat.
El Sr. Saurí anuncia que, per descomptat, el grup municipal de la CUP també votarà a favor
de la moció presentada per ICV. Diu que desitja aclarir un parell d’elements complementaris
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a tot el que ja s’ha dit. En primer lloc, que l’argument de la memòria històrica és també un fet
curiós perquè de fet, té la percepció i la certesa que tots els grups que estan en aquest
consistori, per exemple, són favorables de retirar tots els símbols del franquisme, que també
formen part de la història, de la malaguanyada història d’aquest país; també entén que
retirar una placa d’un auto confés criminal no està de més. D’altre banda, és cert que
l’hospital és una Fundació privada, però també diu que convé recordar que l’alcalde és el
President de la Fundació i que, per tant, alguna cosa té a dir com alcalde d’aquest
consistori.
La Sra. Montes desitja comentar un parell de coses que s’han dit anteriorment. En primer
lloc, que ja s’han retirat plaques que deien: “molt honorable” a Premià, a Premià de Dalt,
també a la presó de quatre camins, i que, per tant, no és la primera que es retira per
aquesta raó. En segon lloc, que s’ha donat a entendre que tot això es diu mediàticament,
que això no és veritat, sinó que el senyor Pujol va començar declarant al jutjat 31 de
Barcelona i d’aquí va passar a l’Audiència Nacional i que aquest cas el porta el jutge De la
Mata. Comenta que té dos casos oberts, un per evasió de diners i un altre per evasió
familiar conjunta. Diu que tot això queda patent en dos documents que existeixen, un en què
declarava al seu fill que els diners que ingressava a Andorra eren del seu pare, i el segon de
l’any 2001, on el senyor Pujol “padre” declarava que, els diners, en el cas de mort, passarien
a la seva dona perquè eren d’ell. Manifesta, per tant, que no és una qüestió mediàtica, sinó
que són fets consumats que s’estan donant i que ell mateix ha reconegut. Per una altre
banda, diu que la definició d’honorable és una qualitat moral que porta el compliment dels
propis deures respecte als demés i a un mateix. Considera, per tant, que ara mateix,
aquesta denominació, aquesta qualificació no es correspon a l’actuació del senyor Pujol, i
que és completament legítim treure aquesta placa d’on està posada i amb aquestes
característiques, amb aquesta definició que li dóna al senyor Pujol.
Finalment, fa referència a què s’ha dit que el Patronat és una entitat privada, en què
participa també com a President l’alcalde de l’ajuntament de Sant Celoni. Diu que creu que
alguna cosa podrà fer l’alcalde en la votació que s’hi pugui realitzat o per fer arribar aquesta
moció al conjunt del Patronat en la propera reunió que celebri.
El Sr. alcalde diu que el que el Ple decideixi, ho traslladarà darà a la Junta del Patronat, com
no pot ser d’una altre manera. Aclareix que és President del Patronat no pel fet que el Ple
de l’ajuntament o l’ajuntament el designi, sinó perquè els estatuts de la Fundació diuen que
la persona que ostenta el càrrec de President serà l’alcalde. Per tant, diu que defensarà la
seva postura personal, però que traslladarà l’opinió del Ple. Explica que el Patronat el
formen moltes persones i que la decisió que es prengui no dependrà d’ell mateix, sinó que
dependrà de la votació que resulti en el propi Patronat.
La Sra. Miracle pren la paraula dient que el grup municipal d’ERC-AM s’abstindrà en aquest
punt, primer perquè entén que no és un tema prioritari per al seu grup i segon, bàsicament,
perquè és una Fundació privada.
Després d’aquestes intervencions i atès que,
El 29.07.2014 el president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, va comunicar en
compareixença davant els mitjans de comunicació, la retirada a Jordi Pujol de la seva oficina
i retribució com a expresident de la Generalitat, així com els títols de president fundador de
CDC i CiU.
Aquest fet ve donat arran de la confessió de Jordi Pujol de que durant més de 30 anys ha
tingut diners sense regularitzar a paradisos fiscals.
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El comportament de l’expresident dista molt de ser honorable i el grup municipal d’ICVEUIA-SCBP-E considera aquest fet de molt greu i poc exemplar per a la nostra ciutadania.
El nostre municipi té a l’hospital una placa commemorativa de la seva inauguració on es
qualifica a l’expresident de Molt Honorable.
Considerant la gravetat dels fets assumits i tenint en compte que és un espai públic, no hi ha
lloc per considerar Molt Honorable al polític, expresident i fundador de CiU, Jordi Pujol.
Per aquests motius, a proposta del grup municipal d’ICV-EUIA-SCBP-E i previ dictamen de
la Comissió informativa general, per 9 vots a favor dels grups municipals del PSC-CP,
CUP-PC-PA i ICV-EUIA-SCBP-E, 7 vots en contra del grup municipal de CiU i 1 abstenció
del grup municipal d’ERC-AM, el Ple municipal ACORDA:
1. Demanar la retirada immediata de la placa on es qualifica de Molt Honorable a
l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol a l’hospital de Sant Celoni.
2. Retirada d’altres honors, distincions i/o plaques que l’Ajuntament de Sant Celoni i la
Batllòria hagi atorgat i/o existeixin al municipi.

12. PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA FORMULADA PEL SR. JOAN
CASTAÑO AUGÉ A LA SEVA CONDICIÓ DE REGIDOR MUNICIPAL PER LA LLISTA DEL
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)
Pren la paraula el Sr. Castaño i diu textualment:
<< Molt bona nit a tothom. Alcalde, regidors, regidores, la gent que esteu a la sala, els
companys que m’heu volgut acompanyar en aquest darrer Ple, alcaldes i regidors d’altres
municipis veïns, els companys i companyes del PSC, els Joseps (Monràs, Pujades),
Salvador, Assumpta, Jonathan, Francesc, Jordi, Román, etc, la gent de Sant Celoni, la
Isabel, en Pere Xeca, la Rosa, la Cristina, en David, en Francisco López, etc, les persones
que ens escolteu des de casa… No se li escaparà a ningú si us dic que avui és un dia molt
especial per a mi, un dia de fortes emocions.
M’he promès a mi mateix que no em posaré nostàlgic ni sentimental, com a mínim ho
intentaré, però sí que vull dir algunes coses:
La gent de la meva generació hem tingut molta sort, som uns privilegiats, ja que hem estat
protagonistes d’una època de la història del nostre poble i del nostre país que és
excepcional.
Vam començant lluitant en els dies de la negra nit del franquisme. Recordo a Sant Celoni la
primera associació de veïns, els primers sindicats, els primers partits… i hem estat capaços
de participar en la reconstrucció de casa nostra, dels nostres carrers, de les nostres places,
dels nostres barris, del nostre poble… En la reconstrucció de la vida de les persones i,
sobretot, en millorar la qualitat de la vida de tots nosaltres, treballant sempre per assolir una
vida més justa, on la lluita per disminuir les desigualtats ha estat una constant.
El que ens vàrem trobar quan vam començar era erm, ple de males herbes, no hi havia cap
ordre, o potser sí, l’ordre que li convenia a la minoria del passat. Tots!, i ho vull deixar molt
clar, tots! hem estat protagonistes d’aquesta transformació. Potser no hem estat capaços
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d’explicar-ho prou bé a les generacions que han arribat després, però la realitat és la que
és.
Hi ha gent que recorda perfectament com estava aquest poble, els seus carrers, les seves
places, la seva trama urbana, les seves infraestructures, - un exemple: encara som molts
els que recordem com havíem d’anar a buscar aigua a les cubes instal·lades als carrers i
places del nostre municipi, o la quantitat de carrers que no tenien ni enllumenat públic. Dels
equipaments que tenim ara i els que hi havia quan vam començar. O els espais més
emblemàtics del nostre municipi: la Rectoria Vella, el Passeig del Pertegàs, el centre de la
Vila, etc.
La gran aposta de tots per la cultura i la recuperació de la nostra historia: la biblioteca,
l’escola de música, l’Ateneu, la Unió Batllorienca, la Torre de la Força, la muralla, l’ermita del
Soler de Vilardell, el Pont Trencat, Can Bruguera a la Batllòria…
L’aposta per la igualtat d’oportunitats: els equipaments esportius descentralitzats, el Sot de
les Granotes, el Centre de dia.
L’aposta per una educació i formació de qualitat per a tothom: la feina de tots aquests anys,
colze a colze, amb l’Institut, l’escola bressol municipal, la nova escola de la Batllòria, el Sax
Sala o els nous edificis programats i que d’aquí poc seran una realitat: la nova escola Soler
de Vilardell i, per primera vegada, un edifici per formació profesional.
I el que s’ha fet amb tots els serveis d’atenció a les persones com una aposta de cohesió
per reduir les desigualtats: els serveis socials, el CDIAP, els serveis d’atenció a la dona, la
feina feta en el terreny de la integració laboral, especialment per a col·lectius amb dificultats
(la Fundació Acció Baix Montseny és el millor exemple en aquest terreny). Les polítiques
d’habitatge, on hem estat pioners…
Ho he dit en reiterades ocasions, els projectes, les coses que es fan des de l’Ajuntament no
són patrimoni de cap govern, no són patrimoni de ningú, són patrimoni de la col·lectivitat.
Sovint passa que un govern planifica una actuació, fa el projecte i, moltes vegades,
l’execució es fa a cavall entre dos mandats. Quan nosaltres vam deixar el govern, vam
deixar coses preparades, que es van acabar amb un altre govern. Com també és normal
que nosaltres acabéssim els projectes iniciats per altres.
En fi…, tantes i tantes coses que podem compartir que fan que avui també sigui un dia molt
feliç per a mi. Perquè amb tot això, entre tots els que hi hem participat, hem contribuït a que
la vida de les persones sigui millor i aquest és el millor regal que se’ns pot fer.
El dia del Ple de constitució de l’Ajuntament, el juny passat, ja vaig tenir l’oportunitat de fer
valoracions polítiques i anunciar-vos que de forma ordenada, en els propers mesos deixaria
l’acta de regidor. I aquest dia ja ha arribat.
Avui és el meu darrer Ple i vull reiterar el meu agraïment als regidors i regidores que durant
tot aquest temps que han/hem compartit aquest espai. Agrair també la feina dels
treballadors de l’Ajuntament, per la professionalitat i dedicació amb que sempre han actuat.
Ho dic perquè sovint, per raons diverses, oblidem el valor que tenen les coses, i el que
representen.
En el Ple d’investidura, ja li vaig dir a l’alcalde, que tots dos sabíem el que representava el
compromís de responsabilitat i entrega d’estar al capdavant de l’Ajuntament. I, Francesc,
torno a reiterar-te que em tens a la teva disposició en tot allò que consideris que puc ajudar.
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És evident que per a mi aquest és un moment emocional complicat. Sant Celoni m’ha
absorbit, m’ha apassionat, m’ha enriquit i m’ha il·lusionat. També m’ha donat una cosa que
jo mai podré agrair del tot: fer-me la confiança durant tants anys per a poder liderar la
transformació del nostre poble i, sobretot, el poder prendre decisions que sabies que
ajudaven a millorar la vida de tanta i tanta gent. Això no ho podré agrair mai.
Tot té un temps, un moment, i el meu ja ha arribat. Però el temps no s’atura i encara queden
moltes coses per fer. Teniu com a persones i com a institució la meva confiança en que hi
posareu tots els sentits per fer-ho el millor possible, i estic segur que així serà.
Als meus companys del Grup socialista, ja ho sabeu, em teniu a la vostra disposició sempre
per ajudar-vos, escoltar-vos o aconsellar-vos, si ho creieu convenient. Sempre estaré al
vostre costat!
Només em queda dir una darrera cosa: l’agraïment a la meva família, la més propera, la que
ha compartit amb mi tots els moments d’aquests anys. Ara el temps el dec a ells, a la Mercè,
als meus fills i les seves parelles, i als meus néts.
Gràcies a tothom per aquest temps que m’heu donat, i també vull demanar disculpes pels
errors comesos, que ben segur n’hi ha hagut aquests anys.
El meu compromís amb Sant Celoni i les meves idees durarà sempre.
Moltes i moltes gràcies a totes i a tots. >>
Pren la paraula el Sr. alcalde explicant que ha compartir dotze anys amb el Sr. Castaño, que
han estat molts plens, moltes reunions, moltes hores, a vegades de tensió, de confrontació,
sempre educada, sempre amb els termes que creu que correspon per part de tots i que, per
tant, vol agrair que hagi estat d’aquesta manera i també senyala que n’hi ha hagut també
molts moments d’acord. També diu que als plens s’aproven molts punts, que molts
s’aproven per unanimitat, i que amb molts d’ells ja estan d’acord, sinó tots, una gran majoria.
Que també hi ha molts projectes, tal i com ha explicat el Sr. Castaño, que a vegades
s’inicien en una legislatura, s’acaben en una altre mandat i el que ve darrere l’acaba
aprovant, i diu que en el cas de les últimes legislatures, ha passat una mica això i que s’han
avançant projectes. Ressalta que durant aquest temps, han estat capaços de saber valorar
el positiu d’un projecte, i que no perquè l’hagués fet un altre, s’havia d’aturar i s’havia
d’aparcar un projecte, atès que entén que allò que és positiu el què s’ha de fer avançar. Diu
que tots, al final, estan treballant pel poble.
També contesta al Sr. Castaño comentant que, quan va comunicar la intenció de deixar de
ser regidor en els propers mesos, el que li va comentar en aquell moment, va ser realment
el que pensava i el que li va sorgir de dintre en aquell moment, i que, en el moment present,
ell també sap el que significa ser alcalde, haver de passar tants anys de compromís, de
dedicació, de tot el temps del món dedicat al poble. Creu que aquest és un reconeixement
que han de tenir tots envers la seva persona i que, per tant, li dóna les gràcies per tots
aquests anys de dedicació i li felicita per la feina que ha fet que, la qual diu que, al final, com
molt bé diu que apuntava el senyor Castaño, queda al poble, perquè diu que al final la feina
estarà allà, no és patrimoni de ningú, és patrimoni de tots i, per tant, diu que quan el senyor
Castaño passegi pel poble i visualitzi totes aquelles coses que han estat conseqüència del
fruit d’aquesta feina que s’ha fet entre tots durant aquests anys, es sentirà satisfet i content.
Li desitja que gaudeixi en aquesta nova etapa que comença i que sigui molt feliç, que tot li
vagi molt bé, i li diu que estarà disponible per si necessita algun servei.
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La Sra. Márquez adreça també unes paraules al Sr. Castaño dient que des del PSC de Sant
Celoni i la Batllòria agraeixen profundament la dedicació durant tants anys com a alcalde de
Sant Celoni. Creu que tots estan d’acord a afirmar que en Joan Castaño ha estat, és i serà,
una peça fonamental en l’engranatge que fa que el municipi de Sant Celoni progressi i sigui
socialment més just. També diu que de tots és coneguda la seva faceta com a polític
capdavanter, comprensiu però ferm en els seus principis, receptiu però realista amb les
noves propostes, analític però entusiasta amb els seus projectes.
Afirma que és un exemple a seguir per la seva constància i integritat. Que ha estat una
persona sempre disposada a donar un cop de mà i que ha estat amic dels seus amics.
Explica que el grup municipal PSC- CP és conscient que la Mercè, la seva dona, la seva
companya incondicional, ha estat un puntal clau per tal que es pogués dedicar plenament
als veïns i veïnes de Sant Celoni i la Batllòria. Expressa l’agraïment dels regidors d’aquest
grup municipal a la Mercè, la seva flexibilitat i implicació, i agraeixen al Sr. Castaño la
confiança dipositada en el seu grup i el desitgen molta sort en la nova etapa que avui
enceta.
Des del grup municipal de la CUP agraeixen també al Sr. Castaño l’aportació que ha fet al
poble i el desitgen molta sort a la seva nova etapa, per tal que la gaudeixi moltíssim.
Intervé la Sra. Montes comenta que des del grup d’Iniciativa, i també de forma personal,
recorda quan va venir a treballar a Sant Celoni, que no hi havia llum al camí que anava cap
a la seva fàbrica i que el seu sogre li va donar una llanterna per anar cap allà caminant al de
matí. Explica que el poble ha canviat molt d’ençà, per bé, i que tots els representants a
l’ajuntament han posat el seu gra o la seva miqueta de força, però que ell ha estat al
capdavant. Diu que vol sobretot reconèixer l’esforç, la dedicació, perquè diu que realment és
un treball molt dur estar al front d’un ajuntament com és el de Sant Celoni. Diu que li vol
agrair tot això i li desitja que tingui molta sort.
La Sra. Miracle al·lega personalment i en el nom d’ERC-AM, el seu agraïment per tots
aquests anys que ha dedicat a Sant Celoni. Diu que al municipi de Sant Celoni tenen ben
clar que portarà la seva petjada i diu que vol agrair moltíssim tot el temps dedicat a que Sant
Celoni pugui tirar endavant. Diu que per part d’Esquerra li desitgen al Sr. Castaño que la
seva nova etapa li vagi molt bé, i que pugui disfrutar molt de la seva família, dels seus fills i
dels seus néts.
Després d’aquestes intervencions i atès que
Vist l’escrit presentat al registre general de l’Ajuntament de Sant Celoni en data 21.12.2015 pel
Sr. Joan Castaño Augé, renunciant a la seva condició de regidor municipal per la llista del Partit
dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP).
Atès allò que estableixen l'article 182 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim
electoral general, l'article 9.4 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals i la Instrucció de 10.07.2003 de la Junta Electoral Central, sobre substitució de
càrrecs representatius locals.
D’acord amb l'article 182 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general,
correspon atribuir la condició de regidor d’aquesta corporació al candidat que pertoqui segons
l’ordre de col·locació a la llista electoral de la candidatura concorrent per la coalició del Partit
dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-PM) a les eleccions locals
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celebrades el 24.05.2015 (candidatura publicada al Butlletí oficial de la província de Barcelona
de 28.04.2015).
Per tot això, a proposta de l’Alcaldia i previ dictamen de la Comissió informativa general, el Ple
municipal ACORDA:
1. Prendre coneixement de la renúncia a la condició de regidor de l’Ajuntament de Sant Celoni
formulada pel Sr. Joan Castaño Augé en escrit de 21.12.2015.
2. Trametre certificat d’aquest acord a la Junta Electoral Central per tal que, d'acord amb
l'article 182 de la Llei orgànica 5/1985 del règim electoral general i la Instrucció de 10.07.2003
de la Junta Electoral Central, expedeixi l’oportuna credencial a favor del candidat al que
pertoqui segons l’ordre de col·locació a la llista electoral de la candidatura concorrent per la
coalició del Partit dels Socialistes de Catalunya–Candidatura de Progrés (PSC-PM) a les
eleccions locals celebrades el 24.05.2015.
3. Facultar l’alcalde tan àmpliament com en Dret sigui necessari per a l’efectivitat i execució
d’aquest acord.

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

14. PRESA DE CONEIXEMENT DE LES CONTRACTACIONS URGENTS DE PERSONAL
REALITZADES PER L'ALCALDIA EN ELS MESOS DE NOVEMBRE I DESEMBRE DE
2015.
Durant el mesos de novembre i desembre de 2015, i per cobrir necessitats urgents i
inajornables, l’Alcaldia va contractar el personal que es descriu a continuació:
2 tècniques auxiliars per al Pla educatiu d’entorn
2 oficials de jardineria (Pla d’ocupació)
1 tècnica mitja per a l’àmbit de Comunicació (Pla d’ocupació)
1 tècnica mitjà per a l’Àrea de Cultura (Pla d’ocupació)
1 tècnica auxiliar (Pla d’ocupació)
1 administrativa per a l’Oficina local d’habitatge
1 auxiliar administrativa per a la biblioteca municipal
2 tècniques mitges per a l’àmbit de Promoció Econòmica
1 tècnica d’educació infantil per a l’Escola bressol municipal
1 tècnica mitja com a Agent d’ocupació i desenvolupament local
1 tècnica tutora del Pla de transició al treball (PTT) / Programa de qualificació
professional inicial (PQPI)
1 d’un peó d’esports
1 treballadora social per a l’Àrea de Comunitat
1 educadora social per a l’Àrea de Comunitat
1 tècnica mitja de formació ocupacional
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Atès el que estableix l'article 291 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, sobre contractació urgent de
personal, el Ple municipal PREN CONEIXEMENT de les contractacions temporals del següent
personal, efectuades durant el mesos de novembre i desembre de 2015:
Novembre 2015
Alba Muñoz Rosés
Marc Bonastre Ventura
Jaume Vila Torras
Cristina Ropero Carrasco
Noelia León Vilchez
M. Àngels Grau Añó
Susana Cobos Rodríguez
Estel·la Orihuela Lorente

tècnica auxiliar Pla educatiu d’entorn
oficial jardineria (Pla d’ocupació)
oficial jardineria (Pla d’ocupació)
tècnica mitja de Comunicació (Pla d’ocupació)
tècnica mitja de Cultura (Pla d’ocupació)
tècnica auxiliar (Pla d’ocupació)
administrativa per a l’Oficina local d’habitatge
auxiliar administrativa biblioteca

Desembre 2015
Alicia Escriba Carrasco
Camila Suñol Sánchez
Alba Muñoz Rosés
Marta Coma Hernández
Rocío Méndez Mateo
Joan Masferrer Bilbeny
Montserrat Moles Bertran
Sandra Cañellas Norte
Ana Bolívar González
Glòria Martori López

tècnica mitja de Promoció Econòmica
tècnica d’educació infantil
tècnica auxiliar Pla educatiu d’entorn
tècnica mitja Agent d’ocupació i desenvolupament local
tècnica tutora PQPI/PTT
peó d’esports
tècnica mitja de Promoció Econòmica
treballadora social
educadora social
tècnica mitja de formació ocupacional

15. PRECS I PREGUNTES
Pren la paraula el Sr. Saurí i planteja una primera qüestió. Fa referència al comentari
efectuat pel senyor alcalde sobre el bon fer i la bona dinàmica que en aquests moments diu
que porta la policia local, i aprofita per preguntar com es troba el seguiment de l’informe
policial que els mossos d’esquadra van realitzar l’any 2009-2010, qüestió que recorda que ja
va ser plantejada pel seu grup municipal fa un parell de plens. Comenta que el seu grup
voldria saber si s’han recollit d’alguna manera les demandes que es feien en aquell informe i
si n’hi ha hagut alguna mena d’escandall explicant quins són els canvis que s’han produït,
les evolucions,etc., de forma que es pugui observar quin ha estat el procés d’aplicació de
l’informe, per una banda, i els resultats obtinguts, per una altra. Diu que, en el cas que sí
que s’hagin produït canvis i millores, tal i com plantejava abans l’alcalde, demana celebrar
una reunió amb els diferents grups polítics a l’efecte que es pugui avaluar entre tots el grups
aquestes millores i observar aquests canvis que n’hi ha hagut, si fos possible.
El Sr. Vivancos explica que, en relació a la primera part de la pregunta, ja es va fer una
reunió, ara no recorda ben bé la data, encara que diu que li sembla que va ser al novembre,
a la qual recorda que el grup municipal de la CUP va ser convidat. Diu que en aquesta
reunió es va passar un document amb l’anàlisi de l’estudi que es va encarregar a la direcció
general de la policia, amb totes les propostes que s’havia fet en aquell informe, i amb l’estat
d’execució d’aquells propostes. En referència a l’estat actual de l’aplicació de les propostes i
a la seva avaluació o seguiment, diu el senyor Vivancos que espera que els grups
municipals rebin en les properes setmanes una còpia de l’informe del 2015 A partir d’aquí,
després que el regidors ho analitzin, diu que el govern proposarà una reunió per fer el pla
d’aquest any 2016.
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El Sr. Saurí fa una pregunta en relació a l’àmbit educatiu, exposant que la taxa
d’escolarització pública a Sant Celoni, de 0 a 3 anys és d’un 19 % aproximadament. Afirma
que està tres punts i mig per sota de la mitjana catalana. En aquest sentit, pregunta si es
preveu algun acció per augmentar la taxa d’escolarització pública entre 0 a 3 anys, tenint
present que l’educació infantil en aquestes edats, no és només un element per a la
conciliació de la vida laboral, sinó que també és un element efectiu per lluitar contra les
desigualtats educatives.
El Sr. Garcia Ramírez explica que si es fes la comparativa amb l’escolarització privada,
també el percentatge seria diferent en el cas de Sant Celoni. Comenta que el govern
municipal ha notat que els últims anys s’ha produït al municipi una disminució de famílies
que opten per l’escolarització d’alumnes a les llars d’infants de 0 a 3 anys. En aquest sentit,
informa que un objectiu que el govern municipal ha plantejat a l’equip de l’escola bressol del
Blauet, és trobar noves fórmules que s’adaptin a les necessitats de les famílies que optin per
serveis d’atenció i educació d’infants de 0 a 3 anys. Diu que s’ha de treballar en aquestes
formes alternatives, i ofereix la possibilitat de parlar les propostes que se’n puguin plantejar.
El Sr. Saurí comenta que el tema d’escolarització pública no hauria d’entrar en l’àmbit de
l’escolarització privada.
El Sr. Garcia Ramírez contesta dient que ha fet referència al percentatge global
d’escolarització.
El Sr. Saurí diu que no tenen les dades globals, però que, en aquest sentit, en taxes
d’escolarització pública, Sant Celoni està per sota de la mitjana catalana.
El Sr. Garcia Ramírez fa la reflexió que si la taxa d’escolarització global resulta també
inferior, no es produeix una situació diferent entre la privada i la pública, i que per aquest
motiu, diu que s’han de trobar aquells serveis que es puguin adaptar a les noves realitats
que necessitin les famílies.
El Sr. Saurí continua amb una altra pregunta en relació també a l’escola bressol. Comenta
que, des de l’any 2008, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat, aportava uns 70
milions d’euros per la sustentació de les places d’escola bressol. Que al 2014, l’evolutiu
estava a 34 milions d’euros, o sigui que s’havia reduït dràsticament la partida. Donada
aquesta mancança en les subvencions o en els ajuts provinents per part de la Generalitat,
pregunta si hi ha algun projecte o algun programa d’implementació per part de l’ajuntament
a l’hora d’ajudar més a les famílies, tenint en compte que en aquests moments estan
suportant unes quotes que qualifica de molt bèsties. En aquest sentit, planteja si està previst
augmentar beques, augmentar ajuts, canviar els criteris d’accessibilitat d’aquests ajuts o
implementar propostes de tarificació social.
Intervé el Sr. Garcia Ramírez per recordar que l’aportació de la Generalitat ha disminuït i
que, des de fa dos anys, es rep una subvenció de la Diputació de Barcelona. Diu que les
taxes de l’escola bressol no s’han incrementat i que això s’ha aprovat entre tots al ple de
l’ajuntament. Creu que no és cert que les famílies hagin suportat un increment de taxes,
encara que admet la possibilitat que les situacions econòmiques de les famílies sigui pitjor
per la cronificació de la situació econòmica. Diu que s’està fent un esforç, i que l’anterior
govern també el va fer, recolzat per tothom, per mantenir les quotes i per incrementar les
bonificacions. Finalment, informa que hi ha un estudi tècnic econòmic de les taxes de la llar
d’infants i que, al febrer, els grups tindran una convocatòria per presentar aquest estudi
econòmic i veure quines opcions o mesures es pot implementar.
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El Sr. Saurí explica que sí que n’hi ha hagut aquest consens, però que el que el seu grup
desconeix és si s’ha produït un augment de taxes inicial i diu que el que es planteja és
l’aplicació d’altres possibilitats com són tarifacions socials, augment de bonificacions, canvis
en els criteris. Finalment, sol·licita que li facin arribar els criteris d’atorgament de
subvencions i la quantia de les dotacions per al curs 2015-2016, de les AMPA’s públiques i
privades, al·legades per les escoles públiques i privades, i també dels mateixos centres
educatius.
El Sr. Garcia Ramírez afirma que es recollirà i que li serà enviat.
La Sra. Montes explica que tenen diversos comentaris, queixes de veïns de l’Avinguda de la
Pau i també de les Borrelles sobre la deixadesa d’aquesta zona. Diu que es fa molt evident
aquesta deixadesa, del que hi ha al carrer, de la brutícia de determinades àrees de
l’Avinguda de la Pau, i que potser s’hauria de fer un pla de xoc per a aquesta zona o fer
algun tipus de conscienciament de la gent. Pensa que, a més de la conscienciació, tota
aquella àrea està desbordada, que no és proporcional la recollida o els contenidors que hi
ha amb la gent que hi viu i que, per tant, demana una acció concreta per millorar la neteja.
El Sr. Molés comenta que, com ha explicat abans, n’hi ha hagut un canvi de model, de
sistema, i que durant aquests sis mesos s’ha intentat detectar els desbordaments i s’han
ampliat les zones perquè això no passi. Comenta que en aquests moments queden poquets
de desbordaments. Admet que n’hi ha hagut, i anuncia que faran una campanya de civisme
perquè tenen greus problemes amb algunes àrees, no només les que s’han citat. Diu que
n’hi ha gent que encara no és prou cívica per tirar el cartró on pertoca, sinó que el deixa
fora, i que, davant d’això, ja només queda una campanya de civisme per poder arreglar-ho.
Fa esment també del tema de deixadesa dels contenidors. Diu que el govern està fent un
estudi per veure els possibles models que serien aplicables a Sant Celoni. Diu que els
companys de la CUP ja han comentat que ells aposten pel porta a porta i que n’hi ha molts
estudis, però informa que el govern ha demanat un estudi exclusiu per a Sant Celoni de
cada zona, atès que creuen que cada zona requereix un estudi particular perquè potser en
una pot funcionar millor i en una altre no. Diu que si el grup de la CUP té un estudi sobre
aquest model, que li ho plantegi i conclou dient que el contracte actual és relativament curt i
que s’haurà de plantejar dintre de poc temps quin model se seguirà i què es farà amb
aquest model.
El Sr. Saurí comenta que la passada legislatura, durant el govern del PSC, va haver-hi un
seguit de treballs en relació amb aquesta proposta.
La Sra. Montes al·lega que la diferència entre tots dos sistemes era de 30.000 euros.
El Sr. Alcalde recorda haver vist dades del consorci i que hi havia informació diversa, per la
qual cosa interpreta que no hi havia cap estudi en concret que ho valorés. Demana que li
puguin passar si el tenen.
El Sr Castaño intervé en el debat i explica que hi ha alguns estudis fets que solament es
posen a disposició dels diferents ajuntaments. Diu que n’hi ha un model semblant a allò que
s’estava proposant d’aplicar a Sant Celoni, si no recorda malament. Que aquest model és el
de Lliçà de Vall, en què també es fa després un abonament per part del consorci, quan hi ha
recollides extraordinàries de selectiva, i que li sembla que el cost està bastant amunt.
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Comenta que no recorda cap estudi específic per a Sant Celoni i que alguna cosa s’havia fet
a nivell tècnic, però sempre s’havia dit que aquest model era com un entremig per poder fer
l’aposta, si es veia convenient i es comptava amb el recolzament de tots els grups, del tema
de porta a porta. Diu que de vegades es fa la prova amb alguns usuaris en alguna part del
municipi per veure com funciona també. Conclou dient que és un tema obert.
La Sra. Montes diu que en aquella reunió ella ho va entendre d’una altre manera. Comenta
que quan es va aprovar aquest sistema, es va presentar l’estudi econòmic dels dos
sistemes i que la diferència entre l’un i l’altre eren de 30.000 € només. Diu que per votació
va sortir aquest que està ara en funcionament, però que el motiu no era per una qüestió
econòmica. Diu que fou simplement una qüestió de la funció educativa, de la complexitat,
de la dificultat i del treball que comportava l’aplicació del model alternatiu al que s’està
aplicant ara, però diu que hi havia un estudi econòmic i que la diferència econòmica entre
tots dos, no ho recorda perfectament, creu que no arribava ni als 30.000 €.
El Sr. Saurí recorda perfectament aquesta darrera reunió, que hi havia el regidor Molés, hi
havia la Carme i ell mateix. Diu que hi havia representants del PSC i juntament amb dos
responsables tècnics de la casa es van posar damunt de la taula l’estudi econòmic i els pros
i contres d’implementar o no el model del porta a porta. Comenta que entén que passa molt
sovint en aquest ajuntament, que els estudis van i venen, desapareixen, i que, per tant, no
sap què ha passat amb aquest estudi o amb aquest petit projecte però que, en qualsevol
cas, diu que el seu grup espera amb candeletes el nou projecte.
El Sr. Molés comenta que el seu grup estava en aquella ocasió a l’oposició, i que
segurament els tècnics de l’ajuntament van fer valoracions i estudis del projecte com a tal
per prendre una decisió, però també diu que és un estudi realitzat per personal extern i que
caldria que es valorés tots els models. Diu que el govern actual no ha detectat cap tipus de
model exclusiu per a Sant Celoni.
Conclou dient que el govern farà algun ajustament per la zona que la regidora Sra. Montes
comentava de l’Avinguda de la Pau, i que segurament s’ampliarà a alguna zona més, i
anuncia que si el que correspon és l’aplicació d’un nou model, s’anirà ajustant en funció
d’allò que es vagi que detectant; admet, però, que el que toca ara és fer una campanya de
civisme perquè la gent també col·labori i no deixi deixalles que no pertoquen al costat dels
contenidors.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22.28 hores i s’estén la
present acta de la que jo, el secretari, en dono fe.

L’alcalde,
Francesc Deulofeu Fontanillas

El secretari,
Antoni Peralta Garcerá
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