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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE  
MUNICIPAL DEL DIA 21 DE DESEMBRE DE 2016 
 
 
 
 
Identificació de la sessió: 
 
Número: 10/2016 
Data: 21 de desembre de 2016  
Inici: 21.03 hores 
Fi: 21.39 hores    
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
Caràcter de la sessió: extraordinària 
 
Assistents: 
 

President: Francesc Deulofeu Fontanillas  CIU 
Regidors/es: Laura Costa Olivé CIU 
 Raül García Ramírez CIU 
 Mª Helena Lagarda Planas CIU  
 Oscar Molés Avariento  CiU 
 Josep Mª García Sala CiU 
 Àlex Vivancos Saludes CiU 
 Josep Capote Martín PSC-CP 
 Eduard Vallhonesta Alarcón PSC-CP 
 Clemencia Gutiérrez Arriaga PSC-CP 
 Míriam Teruel Navarro PSC-CP 
 Mariona Pascual Alfaras CUP-PC-PA 
 Jaume Turón Auladell CUP-PC-PA 
 Enric Saurí Saula CUP-PC-PA 
 Purificación Martín Campos CUP-PC-PA 
 Magalí Miracle Rigalós ERC-AM 
 Mª Carmen Montes Azcutia ICV-EUiA-SCBP-E 
 
Secretari: Antoni Peralta Garcerá   
 
Interventor accidental:  Joan Muntal Tarragó 
 
 
  

Ordre del dia: 

I.- PART DISPOSITIVA 
1. Aprovació, si escau, de la xifra del Padró Municipal d’Habitants de Sant Celoni, a data 

01.01.2016. 
2. Aprovació, si escau, de la resolució de les al·legacions formulades a la modificació de les 

ordenances fiscals per a l’exercici 2017 i següents i aprovació definitiva de les mateixes. 
3. Aprovació de la modificació puntual de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Sant 

Celoni, per tal de donar compliment a allò que estableix la Llei 3/2015, d’11 de març, de 
mesures fiscals, financeres i administratives. 
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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. 
 
Atès que ningú fa ús de la paraula, es procedeix a tractar els punts continguts a l’ordre del dia. 
 
 
1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA XIFRA DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS DE 
SANT CELONI, A DATA 01.01.2016.  
 
L’article 17 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, modificada 
per la Llei 4/1996, de 10 de gener, determina que la formació, el manteniment, la revisió i la 
custòdia dels padrons d’habitants corresponen als Ajuntaments dels respectius municipis. 
 
L’article 81 del Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de 
població i demarcació territorial de les entitats locals, modificat pel Reial Decret 2612/1996, de 
20 de desembre, estableix que els Ajuntaments aprovaran la revisió del seu padró municipal, 
formalitzant les actuacions portades a terme durant cada exercici anual. 
 
El mateix article determina que els resultats numèrics de la revisió anual del padró municipal 
d’habitants seran tramesos a l’Institut Nacional d’Estadística. 
 
D’acord amb la informació facilitada per l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Sant 
Celoni, responsable de la gestió del padró municipal d’habitants, la xifra resultant de la gestió 
del padró d’habitants de Sant Celoni, referida a 1 de gener de 2016, és de 17.540 habitants. 
  
A proposta de l’Alcaldia, la Comissió Informativa General emet dictamen proposant al Ple 
municipal el debat i votació dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar la xifra del padró municipal d’habitants de Sant Celoni referida a 1 de gener 
de 2016, la qual ascendeix a la quantitat de 17.540 habitants.   
 
Deliberacions: 
 
El Sr. alcalde inicia les intervencions del Ple explicant que la xifra total és de 17.540 persones, 
de les que 8.717 són homes i 8.823 dones. A data de mes de finals d’octubre, hi ha sobre els 
17.700 aproximadament, per tenir informació una mica sobre el creixement que ha tingut aquest 
any el municipi, d’uns 200 habitants aproximadament. 
 
 
En no fer ús de la paraula cap més regidor, l’alcalde sotmet la proposta a votació del Ple 
municipal, amb el següent resultat: 
 

- Unanimitat dels 17 regidors presents 
 
 
2. APROVACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS FORMULADES A LA 
MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2017 I SEGÜENTS I 
APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES MATEIXES 
 
Vist que el text presentat i enviat juntament amb la convocatòria del Ple extraordinari als 
diferents grups municipals, i que es proposa debatre i sotmetre al Ple per a la seva 
consideració, és el que es transcriu a continuació: 
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Atès que en data 25 d’octubre de 2016 el Ple de la corporació va aprovar provisionalment la 
modificació de diverses Ordenances fiscals municipals de cara a la seva entrada en vigor l’any 
2017, en el moment de la seva aprovació definitiva.  
 
Atès que els acords provisionals juntament amb els expedients de què porten causa han estat 
estar exposats al públic mitjançant anuncis inserits al Butlletí Oficial de la Província de data 27 
d’octubre de 2016, al diari El Periódico de data 28 d’octubre de 2016 al tauler d’anuncis de la 
Corporació. 
 
Vistes les al·legacions presentades pel Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular en el 
següent sentit: 

1a. Al·legació: Bonificació a l’Impost sobre Béns Immobles per a famílies monoparentals. 

2a. Al·legació: Augmentar el tipus impositiu de l’Impost sobre Béns Immobles per al 10% dels 
béns immobles urbans que pels usos d’Oficines, Comercial, Espectacles, Oci i Hostaleria, 
Industrial, tinguin major valor cadastral. 

3a. Al·legació: Compromís polític de destinar l’increment de recaptació de l’IBI residencial a la 
creació d’una línia d’ajudes a les famílies més precàries, per tal que puguin pagar l’IBI. 

4a. Al·legació: Efectuar de forma urgent una petició a la Direcció General del Cadastre per tal 
que efectuï una revisió cadastral del municipi de Sant Celoni. 

5a. Al·legació: Reclamació d’un nou padró de categories de l’Impost sobre Activitats 
Econòmiques que passi de les 4 actuals a tan sols dues. 

6a. Al·legació: Modificació de la taxa per recollida d’escombreries. 

Vista l’al·legació presentada pel Sr. Santiago Fradera Luengo, en representació de l’entitat 
cultural del vehicle clàssic “Carai com Peta entre el Montseny i el Montnegre” en la que demana 
deixar sense efecte la proposta d’anulació de la bonificació del 100% de l’impost sobre vehicles 
de tracció mecànica per als vehicles que tenen una antiguitat superior a 25 anys. 

Vist l’informe emès per l’interventor en el següent sentit: 

“Al·legacions presentades pel Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular. 

1a. Al·legació: Bonificació a l’Impost sobre Béns Immobles per a famílies monoparentals. 

L’article 9 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals determina que no es podran reconèixer altres beneficis 
fiscals als tributs locals que els expressament previstos en les normes amb rang de llei o els 
derivats de l’aplicació dels tractats internacionals; no obstant, també es podran reconèixer els 
beneficis fiscals que les entitats locals estableixin a les seves ordenances fiscals en els supòsits 
expressament previstos en la Llei. 

L’article 74 del repetit Reial Decret determina quines són les  bonificacions potestatives que els 
Ajuntaments poden reconèixer a l’Impost sobre Béns Immobles, sense que en la mateixa figuri 
prevista la bonificació demanada pel Grup Municipal de la CUP. 
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Pel qual motiu s’informa desfavorablement l’al·legació presentada pel Grup Municipal de la 
CUP en els sentit d’incloure com a benefici fiscal una bonificació per minorar lar repercussió 
econòmica del pagament de l’IBI dels contribuents corresponents a famílies monoparentals. 

2a. Al·legació: Augmentar el tipus impositiu de l’Impost sobre Béns Immobles per al 10% dels 
béns immobles urbans que pels usos d’Oficines, Comercial, Espectacles, Oci i Hostaleria, 
Industrial, tinguin major valor cadastral. 

Correspon al Ple de l’Ajuntament determinar el tipus impositiu de l’Impost sobre Béns Immobles 
dins els límits màxims i mínims establert pel text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals.  

A criteri del funcionari sotasignant, per afectar aquesta modificació a un element essencial 
(quota o tarifa de l’impost) tornar a efectuar l’exposició pública, pel termini de 30 dies hàbils, de 
la modificació acordada a fi que es puguin realitzar, si es consideren convenients, al·legacions. 
Per dit motiu aquesta modificació no seria vigent l’any 2017;  ni aquesta ni la modificació 
aprovada provisionalment. 

3a. Al·legació: Compromís polític de destinar l’increment de recaptació de l’IBI residencial a la 
creació d’una línia d’ajudes a les famílies més precàries, per tal que puguin pagar l’IBI. 

Es tracta d’una petició que no afecta al contingut de les Ordenances Fiscals. 

4a. Al·legació: Efectuar de forma urgent una petició a la Direcció General del Cadastre per tal 
que efectuï una revisió cadastral del municipi de Sant Celoni. 

Es tracta d’una petició que no afecta al contingut de les Ordenances Fiscals. 

5a. Al·legació:  Reclamació d’un nou padró de categories de l’Impost sobre Activitats 
Econòmiques que passi de les 4 actuals a tan sols dues. 

Els coeficients d’increment en funció de la categoria dels carrers del municipi que s’apliquen a 
l’Impost sobre Activitats Econòmiques per a 2017 són els vigents a ú de gener de l’exercici, pel 
qual motiu no es pot aplicar la modificació proposada per a l’exercici de 2017, atès que a criteri 
del funcionari sotasignant, per afectar aquesta modificació a un element essencial tornar a 
efectuar l’exposició pública, pel termini de 30 dies hàbils, de la modificació acordada a fi que es 
puguin realitzar, si es consideren convenients, al·legacions. Per dit motiu aquesta modificació 
no seria vigent l’any 2017. 

En qualsevol cas, la modificació de les categories de carrers del municipi de Sant Celoni 
requereix un estudi econòmic i urbanístic previ que l’interventor accidental sotasignant no té 
constància que s’hagi efectuat.  

6a. Al·legació: Modificació de la taxa per recollida d’escombreries. 

Es tracta d’una proposta genèrica sense concretar quina és la modificació proposada, en 
qualsevol cas, es tracta més d’una petició que d’una al·legació, i que no afecta al contingut 
concret de l’Ordenança fiscal. 

Al·legació proposada pel Sr. Santiago Fradera Luengo. 
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Al·legació: Demana deixar sense efecte la proposta d’anulació de la bonificació del 100% de 
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica per als vehicles que tenen una antiguitat superior a 
25 anys. 

Per tractar-se d’una bonificació potestativa correspon al Ple de l’ajuntament la decisió sobre 
l’aplicació de la referida bonificació. 

CONCLUSIÓ: Vistes les al·legacions presentades contra l’acord d’aprovació provisional de la 
modificació de les ordenances fiscals per a 2016 el funcionari sotasignant emet desfavorable a 
l’estimació de les al·legacions núms 1, 2 i 5 presentades pel Grup Municipal de la CUP pels 
motius exposats en el present informe. En quan a les al·legacions núm. 3,  4 i 6 es tracta de 
peticions genèriques a l’equip de govern que no modifiquen el contingut de les ordenances 
fiscals, pel qual motiu en el present informe no s’entra en la seva valoració. 
 
En quant a l’al·legació presentada pel Sr. Santiago Fradera i Luengo, al tractar-se d’una 
bonificació potestativa, correspon al Ple de l’Ajuntament la decisió sobre si s’aplica o no la 
referida bonificació.” 
 
Atès que malgrat es proposa desestimar les al·legacions, sí que durant l’any 2017 es valoraran 
per part de l’equip de govern les peticions contingues en les al·legacions següents: 
 
Al·legació primera: el mes de gener es preveu aprovar unes bases de concessió d’ajuts socials 
pel pagament de l’IBI, que incorporin les famílies monoparentals, per aquest motiu, malgrat no 
incorporar-ho a l’ordenança fiscal, sí que es preveu complir amb la petició efectuada per la 
CUP. 
 
Al·legació segona: l’equip de govern, tal com va manifestar al Ple d’aprovació provisional de les 
ordenances fiscals, ha adoptat el compromís polític de destinar 50.000,00 euros de l’increment 
de recaptació de l’IBI motivat per l’augment del tipus impositiu, a dotar un fons d’ajuts socials 
per fer front al pagament de l’IBI a famílies amb pocs recursos econòmics i famílies 
monoparentals. 
 
Al·legació sisena: l’equip de govern ha adoptat el compromís polític de fer els estudis 
necessaris per tal d’implementar el sistema de recollida d’escombreries, si s’escau el porta a 
porta, a partir de l’any 2019. 
 
En quant a l’al·legació presentada pel Sr. Santiago Fradera i Luengo, l’equip de govern es 
compromet a efectuar durant el primer trimestre de 2017 els estudis i demanar els informes 
escaients per intentar que els vehicles d’antiguitat superior a 25 anys, però que només 
s’utilitzen per exhibicions, se’ls pugui bonificar amb caràcter retroactiu la totalitat de l’impost 
sobre vehicles de tracció mecànica. 
 
Atès que, de conformitat amb l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, és preceptiva la 
resolució de les al·legacions formulades. 

A proposta del regidor d’Economia, la Comissió Informativa General emet dictamen proposant 
al Ple municipal el debat i votació dels següents acords, amb les modificacions al text de les 
ordenances, que s’indiquen en el text posterior a la part resolutiva del dictamen: 
 
PRIMER.- Resoldre les al·legacions formulades pel Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat 
Popular a l’acord d’aprovació inicial de la modificació de diverses ordenances fiscals per a 
2017, en el sentit desestimar-les en la seva integritat. 
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SEGON.- Resoldre l’al·legació formulada pel Sr. Santiago Fradera Luengo, en representació de 
l’entitat cultural del vehicle clàssic “Carai com Peta entre el Montseny i el Montnegre” a l’acord 
d’aprovació inicial de la modificació de diverses ordenances fiscals per a 2017, en el sentit 
desestimar-la en la seva integritat. 
 
TERCER.- Elevar a definitius, en la seva dicció literal i que es donen com a reproduïts, els 
acords d’aprovació provisional de modificació de les Ordenances fiscals pel 2017 i següents 
presos pel Ple de la Corporació en sessió de data 25 d’octubre de 2016. 
 
QUART.- Aprovar definitivament l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per la l’exercici de 2017 i següents, així 
com el seu text refós. 
 
CINQUÈ.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el text íntegre de les 
modificacions definitivament aprovades. 
 
SISÈ.- Habilitar el Sr. alcalde o persona en qui delegui als efectes de què pugui signar quanta 
documentació sigui procedent per a l’efectivitat dels acords presos.  
 

~~~~~~~~~~ 
 

NOU REDACTAT DELS APARTATS QUE ES MODIFIQUEN I RELACIÓ D’ARTICLES I/O 
APARTAT QUE ES SUPRIMEIXEN 

Ordenança Fiscal núm. 1 
 
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
 
Nou redactat de l’article 7è: 
 
Article 7 – Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec 
 
1. La quota íntegra de l'impost és el resultat d'aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen.  
  
2. Tipus de gravamen.  
2.1  El tipus de gravamen serà el 0,757 per cent quan es tracti de béns urbans, en general, 
exceptuant els tipus diferenciats que s'assenyalen en la taula annexa. 
2.2 El tipus de gravamen serà el 0,99 per cent quan es tracti de béns rústics. 
2.3 El tipus de gravamen serà el 1,3 per cent quan es traci de béns de característiques 
especials.   
A l'efecte de la determinació dels tipus de gravamen aplicables als béns urbans, d'acord amb 
els usos definits en la normativa cadastral, s'estableix la següent classificació de béns 
immobles i es determina el valor cadastral mínim, per a cadascun dels usos, a partir del qual 
seran d'aplicació els tipus incrementats.  
Aquests tipus només s'aplicaran al 10 per cent dels béns immobles urbans que, per a cada ús, 
tingui major valor cadastral.  
TAULA ANNEXA 
ÚS  CODI TIPUS VALOR C.MÍNIM 
Residencial V 0,757 900,00 
Oficines O 1,175 900,00 
Comercial C 1,175 900,00 
Espectacles T 1,175 900,00 
Oci i Hostaleria G 1,175 900,00 
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ÚS  CODI TIPUS VALOR C.MÍNIM 
Industrial I 1,175 900,00 
Magatzem o Estacionament A 0,757 900,00 
Sanitat  i Beneficència Y 0,757 900,00 
Esportiu K 0,757 900,00 
Cultural E 0,757 900,00 
Religiós R 0,757 900,00 
Edifici singular P 0,757 900,00 
 
3. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’ import de les bonificacions 
previstes en els articles 4 i 5 d’ aquesta Ordenança. 
4. L'Ajuntament exigirà un recàrrec del 50 % de la quota líquida de l'impost als immobles d'ús 
residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent, si compleixen les condicions que 
es determinin reglamentàriament. 
Aquest recàrrec, que s'exigirà als subjectes passius d'aquest impost, es meritarà el 31 de 
desembre i es liquidarà anualment per l'Ajuntament, una vegada constatada la desocupació de 
l'immoble. 
 
 
S’anul·la la bonificació establerta a  l’article 4.2 a): 
 
a) Tindran dret a una bonificació del 50% de la quota íntegra de l'Impost una vegada 
transcorregut el termini de bonificació obligatòria, les vivendes de protecció oficial i les que 
resultin equiparables a aquestes conforme a la normativa de la respectiva comunitat autònoma. 
Aquesta bonificació es concedirà a petició de l'interessat la qual podrà efectuar-se en qualsevol 
moment i sortirà efectes, en el seu cas, des del període impositiu següent a aquell en que es 
sol·liciti.  
 
 
S’anul·la l’apartat següent de l’article 8 – normes de gestió: 
 
1.2. La bonificació establerta a l'apartat 2.a d’aquest article, no és acumulable amb la 
bonificació de l'article 5, apartat 2. 
 
Quan, per a un mateix exercici i subjecte passiu, concorrin els requisits per a gaudir d'ambdues, 
s'aplicarà la bonificació de major quantia.  
 

Ordenança Fiscal núm. 3 
 
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
 
S’anul·la el benefici fiscal següent de l’article 5: 
 
b) S’estableix una bonificació del 100 per cent per als vehicles que tinguin una antiguitat 
superior a 25 anys. 
L’antiguitat del vehicle es comptarà des de la data de la seva fabricació; si aquesta no es 
conegués, es prendrà com a tal la de la seva matriculació, o, si de cas hi manca, la data en què 
el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar. 
 
 
S’afegeix el paràgraf següent a l’article 6è – Quota tributària 
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El coeficient aplicat per incrementar les tarifes mínimes de l’impost establertes al Text refós de 
la Llei reguladors a de les Hisendes Locals és de 2. 
 

Ordenança Fiscal núm. 4 
 
IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 
 
Nou redactat de l’apartat 2 l’article 5è, corresponent als beneficis fiscals de concessió 
potestativa o quantia variable: 
 
2. Es concedirà una bonificació del 30 per cent de la quota de l’Impost, en les transmissions de 
terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del domini  
realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels seus descendents de primer grau i 
adoptats, els cònjuges i els seus ascendents de primer grau i adoptants, únicament a la 
transmissió del terreny on està situada la vivenda de residència habitual del difunt. 
 
Els subjectes passius hauran de sol·licitar la bonificació a què es refereix aquest apartat, 
juntament amb la documentació que ho justifiqui, dins del termini establert per a presentar 
l’autoliquidació o declaració a l’apartat 6 de l’article 10 d’aquesta Ordenança. Per justificar la  
residència habitual, ha d’acreditar-se amb un certificat de residència dels com a mínim els dos 
anys anteriors a la defunció. 
 
Es modifica l’article 7è – tipus de gravamen. 
 
Article 7è. Tipus de gravamen i quota 
 
1. D'acord al que preveu l'article 107.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  per determinar l'import de 
l'increment real s'aplicarà sobre el valor del terreny en el moment de l'acreditament el 
percentatge que resulti del quadre següent: 

a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprès entre un i cinc 
anys, 3,70 per cent. 

b) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a deu anys, 3,50 
per cent. 

c) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a quinze anys, 
3,20 per cent. 

d) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a vint anys, 3,00 
per cent. 

 
2. La quota serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de 27,28 per cent. 

Ordenança Fiscal núm.  5 
 
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 
  
Nou redactat de l’article 1r – Fet imposable: 
 
Article 1r. Fet imposable 
 
L’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres és un tribut municipal indirecte, el fet 
imposable del qual el constitueix la realització, dintre del terme municipal, de qualsevol 
construcció, instal·lació o obra per a la qual hom exigeixi l'obtenció de la llicència d'obra o 
urbanística corresponent, s'hagin obtingut o no les esmentades llicències, o per a la que 
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s’exigeixi presentació de declaració responsable o comunicació prèvia, sempre que l’expedició 
de la llicència o l’activitat de control correspongui a aquest Ajuntament. 
 
Es suprimeix l’apartat 3 de l’article 6è: 
 

3. L’Ajuntament de Sant Celoni concedirà una subvenció d’import equivalent a l’impost a 
les obres que tenen per objecte arranjament de façana. Seran beneficiaris d’aquestes 
subvencions els propietaris o promotors de les obres de rehabilitació  de façanes que 
acreditin haver sol·licitat l’oportuna llicència i satisfet l’impost corresponent, previ informe 
favorable dels Serveis Tècnics municipals, per aquells edificis situats en el casc urbà de 
Sant Celoni i la Batllòria i per obres que acreditin realitzar-se específicament amb aquest 
objecte sense que s’incloguin obres de contingut més complexa que tinguin un abast major 
que la simple rehabilitació de façana. 

Ordenança Fiscal núm. 9 
 
TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS 
DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, ESTÍNTOLS, BASTIDES I ALTRES 
INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES 
 
Nou redactat de l’article 6è: 
 
Article 6. Quota tributària 
 
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als epígrafs 
següents, expressades en euros, llevat el cas d’ocupacions efectuades en vies públiques que 
estiguin sense asfaltar; en aquest cas s’aplicarà el coeficient corrector de 0,65 a les tarifes 
definides en els següents epígrafs per obtenir la quota tributària. 
 
Epígraf primer 
 
Ocupació de la via pública amb runes, terres, sorres, materials de construcció, llenya o 
qualsevol altre material per m2 o fracció i dia:0,50 euros. 
                  
En tots els casos, s’estableix una tarifa mínima de 30,00 euros al dia. 
 
Epígraf segon 
 
Ocupació de la via pública amb closes, bastides o qualsevol altre instal·lació adequada: 
 
a) si la utilització comporta el tancament del carrer a la circulació de vehicles 
 
. tarifa fixa: 40,00 euros dia, a la qual s'afegirà la part variable següent, per metre lineal o 
fracció i dia: 0,50 euros. 
                  
b) si la utilització no comporta el tancament del carrer a la circulació de vehicles, per metre 
lineal o fracció i dia:0,50 euros. 
 
En tots els casos, s’estableix una tarifa mínima de 30,00 euros al dia. 
 
Epígraf tercer 
Ocupació de la via pública amb puntals, cavallets o altres elements d'apuntalament, per metre 
lineal o fracció i dia: 0,50 euros. 
                  
En tots els casos, s’estableix una tarifa mínima de 30,00 euros al dia. 
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Epígraf quart 
      
Contenidors per cada dia o fracció:.............................6,40 euros 
 
Epígraf cinquè 
 
Ocupació de la via pública amb mercaderies, materials d'exposició i anàlegs: 
                   
Període anual per m2...................................................71,96 euros 
Eventuals, per m2 i dia...................................................0,32 euros 
Eventuals, per m2 i hora................................................0,06 euros 
En tots els casos, s’estableix una tarifa mínima de 30,00 euros 
 
Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial porti aparellada la destrucció o 
deteriorament del domini públic local, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa a 
què tingués lloc, estarà obligat al reintegrament del cost total de les respectives despeses de 
reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import. 
 
Si els danys fossin irreparables, l'Ajuntament entitat serà indemnitzat en quantia igual al valor 
dels béns destruïts o l'import del deteriorament dels danys. 
 
No es podrà condonar totalment ni parcialment les indemnitzacions i reintegrament a què es 
refereix el present apartat 

Ordenança Fiscal núm. 10 
 
TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES 
RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE 
MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA 

Es modifica la tarifa cinquena de l’article 6 – Quota tributària: 
 
Tarifa cinquena: 
 
Tancament de carrers sense presència de guàrdia:      
 
. per una hora o fracció:.............................   18,00 euros 
. per cada hora de més o fracció:...............   22,00 euros 

Ordenança Fiscal núm. 12 
 
TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O 
ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I 
AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC 
 
Nou redactat de l’apartat 2 de l’article 5è: 
 
2. Quan el fet imposable es desenvolupi als béns demanials i en funció de les seves 
característiques es poden concedir les següents bonificacions a les entitats o col·lectius sense 
ànim de lucre inscrits al Registre municipal d’associacions o al Registre municipal ciutadà de 
Sant Celoni: 
 

  CARACTERÍSTIQUES BONIFICACIÓ 
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No suposa una despesa extraordinària en personal per a l’Ajuntament 
de Sant Celoni 30 % 

Informe favorable sobre la idoneïtat de l’activitat per a la dinamització 
del teixit social, econòmic i/o esportiu municipal 50 % 

 
La bonificació es concedirà, si s’escau, prèvia sol·licitud del col·lectiu o entitat interessada i 
requerirà l’informe favorable i motivat de l’àrea corresponent de l’Ajuntament de Sant Celoni. Les 
bonificacions no poden acumular-se. 
 
Nou redactat de l’article 6: 
 
Article 6. Quota tributària 
 
La quota a satisfer per aquesta taxa s'obté de l'aplicació de les tarifes contingudes als apartats 
següents: 

   
Epígraf Primer.- Parades de venda al mercat setmanal del dimecres. 
 
1.- Amb reserva: llocs de venda de qualsevol article situat a la via pública,  
per metre lineal o fracció i mercat: 
 
a) Fruites i verdures.................................................................... 2,56 euros 
b) Altres parades......................................................................... 2,11 euros 
 
2.- Sense reserva: preu únic de 43,01 euros per dia de parada, amb un màxim de tres metres 
lineals la parada. 
 
. Per cada metre lineal de més..................................................... 17,90 euros 
 
3.- Transmissió de parades  
 
. Per cada expedient.....................................................................      50,00 euros 
 
Epígraf Segon.- Parades, casetes de venda o altres Instal.lacions de venda ubicades a la via 
pública. 
 
Casetes de petards per dia...........................................................       120,00 euros 
 
Parades, casetes o altres Instal.lacions de venda ubicades a la via pública per metre lineal 
d’ocupació i dia                         ....................................................      11,00 euros 
 
Parades, casetes o altres instal.lacions de venda ubicades a la via pública per metre lineal 
d’ocupació i dia, quan l’autorització sigui motivada per celebració d’activitats singulars 
promogudes per l’Ajuntament de Sant Celoni o formin part de fires organitzades per 
l’Ajuntament de Sant Celoni   .........       7,04 euros 
 
Epígraf Tercer.- Parades, barraques i atraccions de la fira. 
 
a) Fins a 100 m², per m² i dia.....................................................0,95 euros 
b) Entre 101 i 200 m², per m² i dia..............................................0,85 euros 
c) Entre 201 i 400 m², per m² i dia..............................................0,70 euros 
d) A partir de 401 m², per m² i dia...............................................0,60 euros 
e) Utilització d’un espai per caravana-vivenda tenda d’acampar o similar 
per unitat i dia..............................................................................5,00 euros 
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En tot cas, quota mínima de 30 euros per dia d'utilització de les instal·lacions previstes als 
apartats a), b), c) i d) de l'epígraf tercer. 

 
Quan per a l'autorització de la utilització privativa s'utilitzi procediment de licitació pública, 
l'import de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la proposició sobre la que recaigui la 
concessió, autorització o adjudicació. 

Ordenança Fiscal núm. 13 
 
TAXA PER L'ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÒ MECÀNICA EN LES VIES 
PÚBLIQUES MUNICIPALS 
 
Nou redactat de l’article 6è: 
 
Article 6. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa continguda 
en l'apartat següent. 
 
Per als supòsits d'estacionament de vehicles de durada limitada, 
         
Taxa estacionament fins a 30 minuts .....................................10 cèntims (taxa mínima) 
 
Taxa a partir de 30 minuts: 
 

Minut 
 

TAXA en 
euros 

30-35 
 

0,35 

35-40 
 

0,50 

40-45 
 

0,65 

45-50 
 

0,80 

50-55 
 

0,95 

55-60 
 

1,10 

60-65 
 

1,40 

65-70 
 

1,70 

70-75 
 

2,00 

75-80 
 

2,30 

80-85 
 

2,60 

85-90 
 

2,90 
 
Taxa per anul·lació dels efectes de la denúncia ...................   8,00 euros 
 

Ordenança Fiscal núm. 15 
 
TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS 
 
Es modifica la taxa de l’article 5.2 A): 
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2. Concessió de drets funeraris per cinquanta anys....................  930,00 euros 
 

 
Nou redactat de l’apartat 1 de l’article 6: 
 
Article 6. Exempcions 
 
1. Gaudiran d’una bonificació del 100% de la quota tributària de la taxa per conservació de 
nínxols els jubilats o pensionistes, empadronats a Sant Celoni, amb el requisit que la unitat 
familiar obtingui uns ingressos que no sobrepassin el barem que tot seguit s'estableix: 
 
. Unitat familiar d'un membre: nivell de renda que no sobrepassi el salari mínim 
interprofessional per a 2017. 
. Unitat familiar de dos membres: nivell de renda que no sobrepassi el 150% del salari mínim 
interprofessional per a 2017 
. Unitat familiar de més de dos membres: nivell de renda que no sobrepassi el 180% del salari 
mínim interprofessional per a 2017. 
 
Anul·lar l’apartat 3 del referit article 6: 
 
3. Un cop valorada la sol·licitud, l’Alcalde acordarà la concessió o denegació del benefici fiscal 
sol·licitat i es notificarà a l’interessat 
 

Ordenança Fiscal núm. 16 
 
TAXA PER LA RETIRADA I IMMOBILITZACIÓ DE VEHICLES A LA VIA PÚBLICA 
 
Nou redactat de l’article 4t: 
 
Article 4t.- Tarifes 
 
Els drets exigibles són els que es fixen a continuació. El pagament de la present taxa no exclou, 
de cap manera, el de les multes que siguin procedents per infracció de les normes de circulació 
i policia urbana. L'horari nocturn es considerarà des de les 20 hores d'un dia a les 8 hores del 
següent. 
 
A)Per la retirada i trasllat de vehicles al dipòsit municipal mitjançant grua: 
Horari nocturn – dies feiners....................................................140 euros 
Horari diürn - dies feiners.......................................................   100  euros 
Dies festius...............................................................................140 euros 
 
B) Per l'enganxament sense desplaçament fins el dipòsit,  
Horari nocturn – dies feiners.................................................... 90 euros 
Horari diürn - dies feiners......................................................... 70 euros 
Dies festius............................................................................... 90 euros 
 
 
La tarifa per enganxament sense desplaçament s'acreditarà un cop les rodes davanteres o 
posteriors del vehicle infractor hagin estat aixecades del terra i el propietari o conductor sol·liciti 
el desenganxament, el que es farà sempre que s'hagi satisfet la tarifa abans esmentada. 
 
C)Per la immobilització: 
 
Immobilització i desimmobilització del vehicle............................40,00 euros 
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Transcorregudes 24 hores des de la immobilització sense que s'hagi sol·licitat la suspensió 
d'aquesta mesura, el vehicle podrà ser retirat amb grua i traslladat a un dipòsit municipal. En 
aquest supòsit, únicament serà aplicada la taxa que correspongui per retirada i trasllat del 
vehicle o per enganxament, segons el cas.  
 
D) Pel dipòsit de vehicles: 
 
Per cada dia d'estada que excedeixi del de retirada del vehicle, acreditant-se la taxa a les zero 
hores del dia següent: 
 
Motocicletes amb o sense sidecar, cotxes d'invàlids, vehicles de tres 
rodes amb motor i ciclomotors de dues rodes.........................................   7,00 euros 
 
Turismes, furgonetes, camions i similars, i qualsevol altre tipus 
de vehicle de 4 rodes...................................................................................12,00 euros 
 
Queden exempts del pagament d'aquestes tarifes els vehicles robats o objecte d'utilització 
il·legítima, circumstància què s'haurà d'acreditar mitjançant l'aportació de la còpia de la 
denúncia presentada per la seva sostracció,  així com els que es trobin en els altres supòsits 
d'exempció  previstos en la legislació vigent sobre trànsit i en les ordenances municipals de 
circulació. 
 
 

Ordenança Fiscal núm. 17 
 
TAXA PER EXPEDICIÓ DE  DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 
 
Nou redactat de la tarifa 2.1 de l’article 7è: 
 
Informes per Companyies d’assegurances: 
 .Per informe accident de tràfic:         35,00 euros 
 . Per informe policial d’actuacions:   25,00 euros 
  

Ordenança Fiscal núm. 18 
  
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN 
L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A 
PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE I PELS 
CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE LES ACTIVITATS. 
 
 
Nou redactat de l’article 3r: 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es 
refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, titulars del tràmit de sol·licitud de llicència o 
autorització, o del tràmit de comunicació que fonamenti la intervenció de l'administració municipal. 
 
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any 
natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol i a 
comunicar la designació a l’Ajuntament. 
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Es modifica el nom del procediment 2 de l’article 6è: 
 
Article 6. Quota tributària 
 
Procediment 2: Tramitació del procediment d'autorització 
ambiental  

 
692,92 

 

Ordenança Fiscal núm. 20 
 
TAXES PER ÚS PRIVATIU D’ESPAIS PÚBLICS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS 
 
Es modificar l’apartat 2 de l’article 4t, que passa a tenir el següent redactat: 
 
Apartat 2 de l’article 4t: 
 
Per les utilitzacions no compreses en l’article 5è de la present Ordenança, s’estableix una tarifa 
mínima de 30,00 euros per dia d’utilització. 
 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22  
 
TAXA PER A LA UTILITZACIÓ DELS HORTS MUNICIPALS SITUATS AL MOLI DE LES 
PLANES 
 
Nou redactat de l’article 5è – Quota Tributària 
 
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà de 1,32 € anuals per cada metre 
quadrat de parcel·la d’hort. 
Pel que fa al pagament del consum d’aigua de reg als horts, les persones titulars de la llicència 
d’ocupació pagaran el cost reals de l’aigua consumida, que es cobrarà anualment d’acord amb 
la següent tarifa a any vençut o pels mesos de servei en els casos d’alta o baixa. 
 
El pagament de la taxa es farà: 
 
a) Quan es tracti de llicències noves, per ingrés directe a la Tresoreria municipal o 
allà on establís l'Excm. Ajuntament, com a requisit previ a la concessió de l’autorització 
corresponent. 
b) Quan es tracti de llicències que ja estan concedides, una vegada estiguin incloses en els 
padrons o matrícules d'aquesta taxa, per anys naturals, a les oficines de la Recaptació 
municipal, el primer trimestre natural de l’any. 
 
Nou  redactat de l’article 6è: 
 
Article 6è. Tarifes reduïdes: 
 
S’estableix, mitjançant aquesta disposició, el règim general de tarifes reduïdes per raó de 
capacitat econòmica i de condicions socials. 
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Els percentatges de bonificació i límits de renda són els que s’expressen en el següent quadre, 
en relació amb els ingressos de la unitat familiar a que pertanyi la persona  titular de la llicència 
d’ocupació: 
 
Situació econòmica en funció de l’Indicador Renda de Suficiència 
de Catalunya (IRSC) 

Percentatge de bonificació 
de la taxa 

Ingressos inferiors al 33,3 % de l’IRSC 100 % (sense cost aigua) 

Ingressos entre el 33,4% i el 66,6% de l’IRSC 80 %(sense cost aigua) 

Ingressos entre el 66,7 i el 100 % de l’IRSC 50 %(sense cost aigua) 

Condicionants socials Percentatge de bonificació 
de la taxa 

Situació d’atur acreditada sense subsidi o amb subsidis 10 %(sense cost aigua) 

Orientació d’algun servei de la xarxa pública de salut, serveis 
socials bàsics o serveis especialitzats de l'ús d’un hort com a 
benefici per a la persona usuària.  

10 %(sense cost aigua) 

 
La tarifa resultant serà d’aplicar el cost de la bonificació a la taxa resultat, descomptat el cost 
del consum d’aigua que en cap cas es bonificarà. 
 
Caldrà que es reuneixi el requisit que els membres de la unitat familiar no posseeixin altres 
immobles i propietats, excepte l'habitatge propi. No s’inclourà en aquesta consideració el 
supòsit que posseeixin una plaça d’aparcament o un traster per al seu ús exclusiu.  
En els casos de separació o divorci de parelles que posseeixin dos habitatges, quan per 
sentència judicial s’atribueixi l’ús de cada immoble a cadascun d’ells, es considerarà que la 
persona sol·licitant només posseeix aquell habitatge del qual en té l’ús per sentència. 
Als efectes de l’aplicació d’aquest marc general de bonificacions les persones interessades 
hauran d’adreçar la corresponent sol·licitud a l’Àrea de Comunitat de l’Ajuntament de Sant 
Celoni, autoritzant la consulta de les seves dades fiscals vigents de la unitat familiar de que 
disposi l’Agència Tributària. L’Ajuntament resoldrà la petició formulada a partir de la consulta de 
nivells de renda. 
Per poder sol·licitar aquesta bonificació caldrà que les persones sol·licitants estiguin 
empadronades en el municipi de Sant Celoni. 
L’Ajuntament es reserva el dret de verificar cada any el manteniment de les condicions que han 
motivat, en el seu cas, la concessió de la tarifa reduïda. 
2. S’estableix una bonificació del 100% de la taxa a les entitats que figurin inscrites en el 
registre municipal d’entitats i els grups o col·lectius no inscrits en el registre esmentat, que 
hagin acreditat el caire pedagògic, terapèutic o social de la seva finalitat, als que l’Ajuntament 
hagi reservat i concedit la corresponent llicència d’ocupació d’una parcel·la d’hort en virtut 
d’aquesta acreditació. 

Ordenança Fiscal núm. 25 
 
TAXA PER CONCESSIO DE LLICENCIES URBANISTIQUES 
 
Nou redactat de l’article 3r: 
 
Article 3. Subjectes passius 
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1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es 
refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, titulars del tràmit de sol·licitud de llicència o 
autorització, o del tràmit de comunicació urbanística. 
 
2. En tot cas tindran la condició de substituts del contribuent els constructors i els contractistes 
de les obres. 
 
Es modifica el nom del procediment 4 de l’article 5: 
 
Procediment 4: Tramitació del procediment de llicències 
o comunicacions de canvi d'ús 

 
138,28 

 
 
S’anul·la la disposició transitòria per a 2016: 
 
“Per a l’any 2016, les tarifes dels procediments 3, 5 i 10 tindran la reducció en la seva 
tarifa segons el quadre següent: 

 
Nº de 
procediment 

Reducció aplicable 2015 Tarifa aplicable (després 
de reducció) 

Nº 3 25%   93,08 € 
Nº 5 60% (a aplicar per cada habitatge o 

local industrial o comercial amb 
superfície fins a 1000 m2 

  79,93 € 

Nº 10 50%   32,19 € 
 
 

Ordenança Fiscal núm. 23 
 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE CONTROL D’ANIMALS DE 
COMPANYIA. 

Es modifica la tarifa 5 de l’article 7.1 que passa a ser la següent: 
 

5. Servei d'estada a residència per dia 25,00 € 

Ordenança Fiscal núm. 14   
 
Taxes per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus sòlids urbans. 
 
Nou redactat del títol i dels dos primers paràgrafs de l’article 5 c: 
 

C)  Tarifes reduïdes per us de la deixalleria 
 
Gaudiran d’un tarifa reduïda per aportacions a la deixalleria els subjectes passius de la taxa pel 
servei de recepció obligatòria de recollida, tractament i eliminació d’escombreries i altres 
residus urbans domiciliaris per les aportacions a la deixalleria que es descriuen en el paràgraf 
següent, i que realitzin un mínim d’aportacions a la deixalleria municipal d’acord amb el següent 
quadre, en el qual s’indica la tarifa que han de satisfer: 
 
Aportacions anuals  % reducció                                  Tarifa 
2 vegades    4%   110,32 euros 
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3 vegades    6%   108,02 euros 
4 vegades    8%   105,73 euros 
5 vegades    10%                103,73 euros 
6 vegades    12%                101,13 euros 
7 vegades    14%                 98,83 euros 
8 vegades    16%                 96,53 euros 
9 vegades    18%                 94,23 euros 
10 vegades    20%                 91,49 euros 
 
Nou redactat del títol i de l’apartat D de l’article 5è: 
 
D) Tarifa reduïda de la quota establerta als epígrafs segon i tercer del punt 2 de l’article 12è, als 
usuaris del servei, subjectes a la taxa pels residus comercials, que formalitzin un conveni 
individual amb l’Ajuntament de recollida, reciclatge i eliminació de deixalles, d’acord amb els 
compromisos d’adhesió individual als acords de col·laboració de l’Ajuntament de Sant Celoni i 
els establiments comercials del municipi segons tipologia aprovats per la Junta de Govern del 
25 de setembre de 2014.  
Els criteris que l’Ajuntament tindrà en compte per valorar el compliment del conveni són: 
- Que s’acrediti convenientment que es recull de forma selectiva la fracció orgànica. 
- Que s’acrediti convenientment que es recull de forma selectiva els envasos lleugers. 
- Que s’acrediti convenientment que es recull de forma selectiva el vidre. 
- Que es col·labori en recollides específiques existents o que es promoguin, com per 

exemple recollida d’oli, cartró porta a porta, etc. 
- Que s’acrediti convenientment el compliment dels compromisos individuals segons 

l’activitat de l’establiment. 
 
Aquesta tarifa es calcularà aplicant sobre la quota tributària les reduccions següents: 
 

Quan s’acrediti, després de la inspecció tècnica sol·licitada per instància, es podrà aplicar 
una reducció de fins al 20 % de la taxa de deixalles en funció dels punts que 
s’aconsegueixin sota la inspecció tècnica. 
Cada punt concedit en la inspecció tècnica representarà una reducció de l’1% de la quota 
de la taxa d’escombreries.  
Durant la inspecció es concediran 19 punts segons:  
8 punts per comprovar que es recull de forma selectiva la fracció orgànica  
3 per comprovar que es recullen de forma selectiva els envasos lleugers  
3 per comprovar que es recull de forma selectiva el paper i cartró  
2 per comprovar que es recull de forma selectiva el vidre  
2 per comprovar que es recull de forma selectiva d’oli vegetal, piles o altres recollides 
específiques 
1 punt comprovar que es compleixen els compromisos individuals segons l’activitat de 
l’establiment. 
A part es concedirà un punt al presentar el val normalitzat d’aportació de residus a la 
deixalleria. El val s’obté a la mateixa deixalleria en el moment de l’aportació. Per demostrar 
la seva validesa es comprovarà que estigui segellat pel Consorci per a la Gestió dels 
Residus del Vallès Oriental i amb la data d’aportació. 
La bonificació d’un exercici s’aplicarà l’exercici següent previ informe favorable dels serveis 
tècnics municipals que s’ha donat compliment al conveni. Els subjectes passius hauran de 
sol·licitar una inspecció per a obtenir la bonificació esmentada des de l’1 de gener i fins el 
dia 31 de març. 

 
Nou redactat de la tarifa dels allotjaments de l’article 12.2: 
 
Epígraf primer. Allotjaments..................................................... 456,44 euros 
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S’entén per allotjaments aquells locals de convivència col·lectiva no familiar, entre els que 
s’inclouen hotels, pensions, residències, centres hospitalaris, col·legis i altres centres de 
naturalesa anàloga, sempre que excedeixin de les sis places. 
 
 
Nou redactat dels apartats a i b de l’article 5è – Beneficis fiscals. 
 

a) Per a jubilats i/o pensionistes 
 
1.   Gaudiran d’una bonificació de la quota tributària els jubilats o pensionistes, empadronades a 
Sant Celoni, amb el requisit que la unitat familiar obtingui uns ingressos que no sobrepassin el 
barem que tot seguit s'estableix i el conjunt membres de la unitat familiar no sigui propietària de 
més d’un habitatge . 
 
. Unitat familiar d'un membre:nivell de renda que no sobrepassi el salari mínim interprofessional 
de l’any 2017.   
. Unitat familiar de dos membres: nivell de renda que no sobrepassi 1,5 vegades el salari mínim 
interprofessional de l’any 20176. 
. Unitat familiar de més de dos membres: nivell de renda que no sobrepassi 1,8 vegades el 
salari mínim interprofessional de l’any 2017. 
 
S’entén per unitat familiar les persones empadronades en el mateix habitatge.  
 
2.  Per gaudir de la bonificació, caldrà efectuar la corresponent sol·licitud que presentaran al 
Registre general de l’Ajuntament a Sant Celoni (el Safareig) o a la Batllòria, adjuntat-hi la 
documentació que es requereix a la mateixa. El període de sol·licitud esta comprès entre el dia 
1 de gener fins a la data de finalització del període voluntari de cobrament del rebut de 
l’exercici.  
 
3. Si es modifiquen les condicions personals dels contribuents de forma que resulti improcedent 
la bonificació, aquells vindran obligats a comunicar-ho a l’Ajuntament, a efectes que es pugui 
liquidar la taxa en la seva integritat. 
 
4. Per a les persones que gaudeixin d’aquesta bonificació, la tarifa serà de 15,00 euros sense 
que es pugui aplicar cap altre reducció i/o bonificació. El termini per acreditar la capacitat 
econòmica per gaudir d’aquesta tarifa serà fins la data de finalització del període voluntari de 
cobrament del rebut en què hagi de tenir efectivitat, sense que pugui tenir caràcter retroactiu. 
 

b) Per a altres persones amb ingressos per sota el barem que s’indica 
 

1.   Gaudiran d’una bonificació de la quota tributària les famílies, empadronades a Sant Celoni, 
amb el requisit que la unitat familiar obtingui uns ingressos que no sobrepassin el barem que tot 
seguit s'estableix i el conjunt membres de la unitat familiar no sigui propietària de més d’un 
habitatge . 
 
. Unitat familiar d'un membre: nivell de renda que no sobrepassi el salari mínim 
interprofessional de l’any 2017.   
. Unitat familiar de dos membres: nivell de renda que no sobrepassin 1,5 vegades el salari 
mínim interprofessional de l’any 2017. 
. Unitat familiar de més de dos membres: nivell de renda que no sobrepassin 1,8 vegades el 
salari mínim interprofessional  de l’any 2017. 
 
S’entén per unitat familiar les persones empadronades en el mateix habitatge.  
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2.  Per gaudir de la bonificació, caldrà efectuar la corresponent sol·licitud que presentaran al 
Registre general de l’Ajuntament a Sant Celoni (el Safareig) o a la Batllòria, adjuntat-hi la 
documentació que es requereix a la mateixa. El període de sol·licitud esta comprès entre el dia 
1 de gener fins a la data de finalització del període voluntari de cobrament del rebut de 
l’exercici.  
 
3.Si es modifiquen les condicions personals dels contribuents de forma que resulti improcedent 
la bonificació, aquells vindran obligats a comunicar-ho a l’Ajuntament, a efectes que es pugui 
liquidar la taxa en la seva integritat. 
 
4. Per a les persones que gaudeixin d’aquesta bonificació, la tarifa serà de 15,00 euros sense 
que es pugui aplicar cap altre reducció i/o bonificació. El termini per acreditar la capacitat 
econòmica per gaudir d’aquesta tarifa serà fins la data de finalització del període voluntari de 
cobrament del rebut en què hagi de tenir efectivitat, sense que pugui tenir caràcter retroactiu. 
 
 
Modificació del termini per demanar lla bonificació prevista a l’article 5 d: 
 

La bonificació d’un exercici s’aplicarà l’exercici següent previ informe favorable dels serveis 
tècnics municipals que s’ha donat compliment al conveni. Els subjectes passius hauran de 
sol·licitar una inspecció per a obtenir la bonificació esmentada des de l’1 de gener i fins el 
dia 28 de febrer. 

 
 
Nou redactat de l’apartat 2 de l’article 10 –Subjectes passius: 
 
2. A aquests efectes, els titulars d’activitats que generin residus comercials o industrials 
assimilables als municipals, vindran obligats a acreditar davant l’Ajuntament que tenen 
contractat amb un gestor autoritzat la recollida, tractament i eliminació dels tots els residus que 
produeixi l’activitat corresponent. Aquest acreditament s’haurà d’efectuar abans del 31 de gener 
de l’any en que s’aplicarà l’exempció. 
 
La forma d’acreditar la contractació d’un gestor autoritzat, a més de la presentació de la còpia 
del contracte en vigor per a l’exercici en que s’ha d’aplicar l’exempció,  s’efectuarà mitjançant la 
presentació de la Declaració de Residus Municipals, el formulari de la qual serà facilitat a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana i estarà disponible al web municipal. 
 
El formulari és el següent: 
 

DECLARACIÓ MUNICIPAL DE RESIDUS 

DADES IDENTIFICATIVES DEL SUBJECTE PASSIU 

NIF/CIF: Cognom, nom o raó social: 

Carrer: Núm. Escala Pis Porta 

Telèfon: Codi postal Província 

DADES DE L’ACTIVITAT 

Epígraf IAE Descripció de l’activitat: 

Secció IAE(1) 

Superfície total: 

Adreça de l’activitat: Núm. Escala Pis Porta 
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Adreça de l’activitat: Núm. Escala Pis Porta 

Adreça de l’activitat: Núm. Escala Pis Porta 

PRODUCCIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS (2) (3) 

 Codi residu (4) Pes o volum 
anual (5) Nom gestor privat autoritzat 

Orgànica    
Paper – 
cartró    

Vidre    

Envasos    

Oli vegetal    

Rebuig    
Altres 
(especificar)    

 
 
D’acord amb el text de l’esmena presentat per l’equip de govern a l’acord d’aprovació de 
la resolució de les al·legacions formulades a la modificació de les ordenances fiscals per 
a l’exercici 2017 i següents i aprovació definitiva de les mateixes, que és el següent:  
 
 
ESMENA QUE ES PRESENTA A L’ACORD D’APROVACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE LES 
AL·LEGACIONS FORMULADES A LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 
PER A L’EXERCICI 2017 I SEGÜENTS I APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES MATEIXES.  
 
Resoldre l’al·legació formulada pel Sr. Santiago Fradera Luengo, en representació de l’entitat 
cultural del vehicle clàssic “Carai com Peta entre el Montseny i el Montnegre” a l’acord 
d’aprovació inicial de la modificació de diverses ordenances fiscals per a 2017, en el sentit 
d’estimar-la en la seva integritat, i, en conseqüència, mantenir per a l’any 2017 la bonificació del 
100% de la tarifa de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica per als vehicles que tenen una 
antiguitat superior a 25 anys. 
 
Pel qual motiu, si s’acorda incorporar la present esmena els acords que es proposa a adoptar 
són els següents; 
 
PRIMER.- Resoldre les al·legacions formulades pel Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat 
Popular a l’acord d’aprovació inicial de la modificació de diverses ordenances fiscals per a 
2017, en el sentit desestimar-les en la seva integritat. 
 
SEGON.- Resoldre l’al·legació formulada pel Sr. Santiago Fradera Luengo, en representació de 
l’entitat cultural del vehicle clàssic “Carai com Peta entre el Montseny i el Montnegre” a l’acord 
d’aprovació inicial de la modificació de diverses ordenances fiscals per a 2017, en el sentit 
d’estimar-la en la seva integritat. 
 
TERCER.- Elevar a definitius, en la seva dicció literal i que es donen com a reproduïts, els 
acords d’aprovació provisional de modificació de les Ordenances fiscals pel 2017 i següents 
presos pel Ple de la Corporació en sessió de data 25 d’octubre de 2016. 
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QUART.- Aprovar definitivament l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per la l’exercici de 2017 i següents, així 
com el seu text refós. 
 
CINQUÈ.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el text íntegre de les 
modificacions definitivament aprovades. 
 
SISÈ.- Habilitar el Sr. alcalde o persona en qui delegui als efectes de què pugui signar quanta 
documentació sigui procedent per a l’efectivitat dels acords presos.  
 
Deliberacions: 
 
Pren la paraula el Sr. alcade, a on explica que s’han presentat al·legacions per part del grup 
municipal de la CUP i per part del col·lectiu de cotxes i vehicles antics. En aquest sentit, a la 
Comissió Informativa, ja es va incorporar una modificació en relació a les ordenances inicials 
que feia referència a l’ocupació d’espai públic, al tancament de carrers, que tenia una taxa de 
80 € i que s’ha deixat en 40, i es va entendre que l’increment era molt exagerat i que es podía 
plantejar de manera progressiva en anys successius i el que plantegen és una esmena.  
 
Explica que, inicialment a les ordenances fiscals, a la seva aprovació inicial, proposaven 
eliminar la bonificació dels cotxes de més de 25 anys, però a partir d’aquesta al·legació 
presentada, parlant amb el col·lectiu i fent un anàlisi més detallat del que són aquests vehicles, 
del nombre de vehicles, que són uns 280, concretament 285 vehicles, que no estan parlant d’un 
gran volum, la part de vehicles del municipi és molt superior i després d’analitzar els anys, les 
potències, les tipologies de vehicles, motos, camions, turismes, han vist que més del 70% són 
vehicles de més de 30 anys i la suposició que havien fet inicialment de que pensaven que una 
part important d’aquest parc de vehicles, eren vehicles que seguien circulant i, que per tant, 
bonificar l’impost amb vehicles amb què es feia un ús rutinari no tenia molt sentit, però que 
entenen que molt probablement caldria afirnar una mica més i que no es tracta de si mantenir o 
treure la bonificació, sinó que probablement l’element anys i segurament la bonificació, potser 
no del 100% però potser parcial, en funció d’algunes franges d’alguns anys, pot tenir més sentit, 
des de l’òptica del propi impost, que té com a finalitat que aquelles persones que tenen un 
vehicle i que en fan ús ,i  per tant, el seu ús significa una contaminació, un ús de l’espai públic, 
aquest impost i aquests recursos que es recullen tenen com a finalitat també tot el manteniment 
d’aquest espai públic. 
 
Continua exposant que aquest tipus de vehicles, en realitat aquest ús el fan de manera molt 
ocasional, en dies molt comptats, amb actuacions que probablement no està pensat per a 
aquest tipus de vehicles, sinó per l’ús qüotidià.  
 
Per això, des d’aquest punt de vista, i des d’una altre reflexió que es feien, i és que de sempre 
s’ha fet aquesta bonificació, i ara de cop i volta això es modifica, i a 1 de gener totes les 
persones que tenen aquest tipus de vehicles hauran de pagar l’impost perquè no els hi dóna 
temps de donar-se de baixa, perquè és una cosa molt apresurada i els ha semblat que, potser 
després de tants anys si que valia la pena fer un pas enrera, aturar-ho, acabar d’analitzar-ho al 
llarg d’aquest any i introduir tots aquests altres elements amb una mica més de detall i, en tot 
cas, atacant a les ordenances de l’any que bé, poder fer una proposta que, entenen que 
probablement es pot ajustar millor al concepte del propi impost i finalment diu que la proposta 
que fan és presentar una esmena i que retirarien la proposta inicial a les ordenances i 
mantindrien la bonificació durant aquest any. 
Finalment diu que li cedirà la paraula al regidor Josep Maria García Sala, perquè acabi 
d’explicar la resolució de les al·legacions i, després entrarien al seu debat. 
 
Finalment recorda que el que han passat és l’esmena, que és el que ha explicat. 
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Pren la paraula el Sr. García Sala exposant que de fet l’esmena només parla d’aquests dos 
punts, que va ser l’al·legació que va presentar la CUP, que tenia que veure amb tota una sèrie 
de punts, on recollien tot el que en el seu moment, a les ordenances no va acabar de quedar 
reflexat.  
 
En aquest sentit i només per fer un repàs, comenta que a la primera al·legació, a on es parlava 
de la inclusió de les famílies monoparentals i en el seu moment van assumir que era un tema 
que havien de tenir en compte, aclarint que si que es recollirà a nivell de bases d’execució de 
serveis socials (tot i que la CUP demanava introduir-ho a les mateixes ordenances).  
 
Tot i això, continúen pensant que el model que seguirán, permetrà mantenir la finalitat malgrat 
que la forma sigui diferent. En tot cas, conviden a tots a fer les bases d’execució que s’han de 
fer durant aquests primers dies de gener i febrero, per poder aplicar-les aquest mateix any. 
 
En relació a l’altre tema que també es proposava a la mateixa al·legació és incrementar en el 
10% els béns immobles, dels béns de major valor cadastral. Aquí també es va fer la reflexió en 
el seu moment de que aquest col·lectiu ja havien sigut un gravat, pràcticament d’un 45% més 
aquests darrers anys, si inclouen aquest 10% i els semblava que era gravar excessivament un 
col·lectiu, tot i que aquest any a les ordenances ja aproven l’increment d’un 5 i això es 
mantindria en aquest sentit. 
 
Per una altre banda, explica que també es parlava de la recaptació de la tercera al·legació, de 
dedicar la recaptació de l’IBI, de l’increment de l’IBI residencial, uns 100.000 € a les ajudes a 
les famílies. En el seu moment van estar buscant quina era la xifra que s’adaptaria més, on en 
aquests pressupostos ja inclouen una, que evidentment s’ha de negociar perquè els 
pressupostos estan per negociar-los però, en principi tampoc l’acollirien. 
 
La quarta al·legació té a veure amb els valors cadastrals del municipi de Sant Celoni, explicant 
que si que és cert que es pot demanar fer-ho. Les raons per les quals es proposa, 
probablement es podrien compartir. Diu que el que també és cert és que darrerament el 
cadastre no està realitzant valoracions noves, però el que més els preocupa és l’impacte que 
pugui tenir des del punt de vista de que les revisions són a les baixa i que des d’un punt de 
vista impositiu pot tenir conseqüències que no poden preveure i per aquesta raó no l’inclouirien. 
 
Referent a l’al·legació de l’IAE, que es proposa passar de quatre trams a dos, tècnicament els 
sembla especialmente complicada, diu que han estat treballant amb l’Interventor i hi ha gent 
que ho coneix, a on és una cosa que han d’estudiar, que no és un tema on el qual es poden 
negar però que si que en aquests moments pensen que no podrien aplicar-ho. 
 
Finalment es refereix a la taxa de recollides i tractaments i eliminació d’escombraries i altres 
residus, en aquest cas el compromís que van prendre en el mateix moment en que es van 
presentar les ordenances d’utilitzar aquest any, per estudiar tal com calgui, els diferents models 
que s’han proposat i estudiar en el sentit de modificar l’actual, si s’escau, i com no tenen una 
base sobre que aplicar-ho, es veuen obligats a no acceptar-la. 
 
En relació a les al·legacions que presentaría la CUP, no acceptarien cap d’elles. 
 
Pren la paraula la Sra. Pacual manifestant que respecte al que es comentava ara, de les 
al·legacions, ja van fer la valoració de quan es portava l’aprovació inicial de les ordenances 
fiscals, que creien que s’havien inclòs aspectes que consideraven prou rellevants i que per 
aquest motiu es van abstenir en aquell moment, perquè tampoc volien deixar perdre una feina 
que creien que s’havia fet i, que valoraven positivament. 
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Comenta que ells ja havien dit que presentarien aquestes al·legacions perquè continúen 
pensant que hi ha elements que són rellevants i que creuen que són vies per incrementar 
també aquests ingressos en el pressupost, per poder invertir-los també en altres qüestions. 
 
Respecte al tema de les categories de l’impost d’activitats econòmiques, que si recorden, 
només paguen aquelles empreses que declaren un milió d’euros anuals, afirma que és cert, 
que comparteixen i estan d’acord que no hi ha marge des de que van començar a treballar les 
ordenances fiscals, aclarint que fins el moment que necessitaven la seva aprovació per poder-
ho treballar, però que si que creuen que aquest estudi econòmic i urbanístic que s’hauria de fer, 
els agradaría saber fins a quin punt hi ha compromís polític per a tirar-lo endavant aquest 2017 i 
així a les ordenances del 2018 poder-los plantejar si de les 4 categories es podría passar a 
dues i veure realment a nivell de recaptació que és pot treure d’aquí perquè al final amb l’època 
que corre, creuen que no han de menys tenir la contribució que puguin fer les empreses que 
gaudeixen de bona salut.  
 
Per aquest motiu, torna a repetir que una pregunta és si de fins a quin punt hi ha compromís 
polític en aquest sentit i l’altre, referent a una de les qüestions que els va sorprendre perquè no 
ho van entendre així al Ple i que figura a la resolució de les al·legacions, és aquest compromís 
polític que ha adoptat l’equip de govern per fer aquests estudis necessaris per tal d’implementar 
o canviar el sistema de recollida d’escombraries, si s’escau, el porta porta a partir del 2019, 
semblant-li estrany que es posi aquesta data el 2019, que és la data en que hi ha ara eleccions 
municipals, però en tot cas estan a les portes del 2017, que té 12 mesos, després ja ve el 2018, 
que té 12 mesos més i que la lexitud és molt bèstia, que en aquest ple hi han hagut diferents 
posicionaments polítics al respecte i creu que seria interessant poder seure i poder accelerar 
una mica el tema perquè per exemple a Seül, a Corea del Sud, té 25 milions d’habitants, un 
62% de recollida selectiva en diversos models, un d’ells el porta a porta, però 25 milions es pot 
dir que està una mica per sobre de la població que el padró els acaba de dir que és de poc més 
de 17.000 habitants, a Adelaide, a Austràlia, amb 1 milió d’habitants, un 70% de la recollida 
selectiva amb el porta a porta amb 3 fraccions. 
 
Continua explicant que, si al 2017, si s’aproven els pressupostos de la Generalitat, s’aprovarà 
una llei de residus, que se li anomena la Llei Rull, i que no és de la CUP, sinó de Junts pel Si, 
del Partit Demòcrata de Catalunya, on l’aposta és bàsicament pel porta a porta i pels models no 
anònims, que són aquells models de recollida selectiva a on la gent no pot llençar la brossa al 
contenidor sinó que el que fa és identificar a la persona, a la familia,  a la unitat que genera la 
brossa, per acabar fent seu el fet que qui més genera i menys recicla més paga i això va als 
pressupostos i és una llei que s’aprovarà, si va bé, tot plegat al 2017.  
 
Al final com a referents dels país, acaben portant davant Celrà i Argentona, que han aplicat l 
model porta a porta i són referents brutals en referència a la recollida selectiva. 
 
El director de l’Agència de Residus de Catalunya, que és un alcalde de Convergència i Unió de 
Riudecanyes, que tampoc és de la CUP, és radical amb el tema, ho té claríssim, ja que la única 
solució possible és el porta a porta. Aclareix que, avui, una tona d’escombraries barrejades, que 
vindria a ser el contenidor verd, quan no es recicla, l’abocador avui costa 19€ la tona i si 
s’aproven els pressupostos del 2017, dels 19€ passaran a 30€  i al 2020 ha de ser de 47,1 €, 
dient que el problema el tindran a Sant Celoni, de com es pagarà la taxa d’escombraries els 
celonis i celonines d’aquí a poc.  
 
Manifesta que és un discurs que la CUP ha encapçalat de que es necessitava reciclar de fa 
molts anys i segurament tot el tema de Sostenibilitat i de la cura del Medi Ambient i del 
reciclatge era una cosa com més estètica però que ara ja no ho és i això ja ha passat a la 
historia perquè és una realitat, la brutícia els menja i costa molts diners el reciclar-la. 
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Per aquest motiu, el seu grup creía que, més enllà d’un compromís polític pel 2019, amb 24 
mesos pel mig, potser podrien començar a pensar en accelerar una mica per com els hi 
explicaran als habitants de Sant Celoni, quan la seva taxa d’escombraries augmenti 
considerablement, independentment de si ho fan bé o malament, creu que els hi faltarà 
respostes, i com que és una cosa que la gent sovint es queixa, dient que l’Administració va molt 
lenta, doncs proposa de fer-ho perquè al Ple no han de ser lents i de que es podria començar a 
prendre decisions i si més no, i començar a tenir aquest debat polític, a on si més no sigui 
honest perquè es trobaran amb el problema.  
 
Per això, en aquesta resolución d’al·legacions sortia aquest compromís, que no tenien clar que 
hi hagués aquesta data i que si que tenien ganes de posar-ho de relleu i de tornar a parlar 
perquè consideren que és un tema realment rellevant. 
 
Finalment expressa que d’acord amb la posició de la CUP amb les ordenances fiscals, 
mantenen la seva abstenció i les dues qüestions, una el compromís respecte el porta a porta i 
l’altre, respecte de si s’estudiarà o no durant el 2017, per les ordenances del 2018, la 
possibilitat de valorar el reduir aquestes categories de l’IAE, per mirar d’incrementar els 
ingressos. 
 
Intervé el Sr. García Sala manifestant que, des del punt de vista de l’IAE, si que els hi 
proposaria de sentar-se amb els tècnics per compartir les dificultats que hi han. Expressa i 
entèn que és un procés complicat, que en un any és difícil de portar i especialment el que és 
important és fer-ho de manera que no hi hagi impugnacions perquè genera moltes distorsions 
des del punt de vista del cobrament de l’impost. Personalment pensa que no hi hauria cap 
problema a poder començar aquest procés. 
 
Diu que respecte al tema de les deixalles, ell creu que la proposta de mirar-ho, desconeix si 
tècnicament hi ha alguna raó per la qual s’ha proposat aquests 24 mesos, però també 
desconeix si es pot fer en menys temps, pel que no es considera competent per això. 
 
Pren la paraula el Sr. alcalde explicant que no hi ha un plantejament d’una data concreta, 
perquè és un escenari que no està definit i que, per tant, no hi ha dates concretes. Expressa 
que comparteix i no perquè sigui una opinió personal, sinó perquè creu que és una opinió molt 
generalitzada i que s’ha dit, que és cert, que el sistema de recollida porta a porta en aquests 
moments és el sistema que garanteix un major reciclatge, i que això no és discutible. Explica 
que al nostre país, majoritàriament no s’aplica, que hi ha exemples que s’han explicat abans, 
però nmés a prop hi han d’altres, a Sant Antoni de Vilamajor, governat per Convergència i Unió 
fa molts anys.  
 
Explica que les característiques dels municipis segurament han estat els que han afavorit 
aplicar un sistema o un altre, perquè el porta a porta no és el mateix als municipis a on hi ha 
molta vivenda aïllada o unifamiliars dels municipis amb vivendes plurifamiliars o blocs de pisos 
o bé la pròpia estructura de carrers i d’espais físics per la seva pròpia realització. 
 
Creu que a Sant Celoni, no en la seva globalitat, però en bastants zones del municipi, el porta a 
porta, com a sistema té elements d’elevada complexitat en la seva execució i creu: 
 
Primer.- Que l’escenari de futur, per tant, creu que és aquest i de fet l’equip de govern ha estat 
pensant i creu que és l’escenari per a on han d’anar i requereix un estudi de com s’ha 
d’executar, de quina manera, com se salven les dificultats tècniques que hi han ( que no són 
poques) en molts dels barris,. 
 
Segon.- Com això es fa amb voluntat política de tots els grups, els exemples de sistemes que 
s’han intentat implantar sense consens polític han fracasat, perquè és una eina de debat polític 
a la contra molt fácil i com que és molt fácil perquè no és acceptat d’entrada per la població, 
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s’equivocarien si ho volguessin tirar endavant sense consens polític. Per això comenta que és 
un element fonamental el compromís en aquests moments, l’escenari que estan treballant i que 
és treballar durant aquest any i fer-ho de manera conjunta per decidir cap a on col·lectivament 
tots els grups pensen que hi han d’anar i començar a treballar aquest escenari, identificar 
perfectament quines són les dificultats, quins són els problemes tècnics per a la seva execució, 
fer un càlcul econòmic més real del que en general se sol fer, perquè la seva implantació si es 
vol fer bé i es vol que realment funcioni i no generi rebuig social, requereix de molt agent cívic, 
de molta gent al carrer per vetllar perquè això s’executi, per ajudar a la gent, no solament de 
manera coercitiva per qui no ho faci bé sinó fer un bon acompanyament social, perquè hi ha 
molts elements per resoldre i aquest aspecte no està prou treballat en aquests moments, dient 
que el compromís polític que com a equip de govern farien és aquest, és buscar el consens 
polític i en tot cas, posar sobre la taula quines són les dificultats que genera aquest sistema.  
 
Per una altre banda, expressa que l’actual sistema i que les modificacions que s’han anant 
implementant han anat augmentant la recollida i en aquests moments estan per sobre del 30%, 
al·legant que no és molt però que és més del que tenien i, per tant, que estan en una línia de 
millora, que pensen que encara pot millorar més, però que té un topall probablement a l’entorn 
del 40%, que genera el propi sistema i que és una cosa més o menys acceptada i reconeguda i, 
per tant, aquesta seria una mica el que com a equip de govern es comprometerien, intentant no 
mirar cap a un altre lloc, sinó posar les coses sobre la taula tal i com són. 
 
Pren la paraula la Sra. Pascual exposant que respecte a salvar les dificultats tècniques 
expressa que evidentment que n’hi han però que, per exemple a Milà segurament té barris que 
són de molta més alta densitat que Sant Celoni, Sant Francisco, segurament també hi ha barris 
a on la densitat i els carrers segur que són més estrets i que, fins i tot, podriem començar a 
girar una mica la mirada perquè és cert que habitualment s’han implementat en pobles 
habitualment, de dimensions molt més petites i amb una tipologia d’habitatges diferents però 
justament a Cardedeu, un poble molt semblant a Sant Celoni, a on també hi ha barris d’alta 
densitat com podría estar de la tipología de Sant Celoni, també estan treballant amb el tema de 
la implantació del porta a porta i que segurament en pocs mesos s’haurà acabat l’excusa i que 
Sant Celoni no podrá ser en tot cas pioner, en tema de que un poble amb 17.000 habitants, 
amb una tipología a vegades d’alta densitat. 
 
Continua dient que, a vegades sap greu perquè és un discurs que Sant Celoni ha volgut 
encapçalar, capital del Bosc i demés, i que pensen que hauria pogut estar molt bé poder 
innovar, poder apostar de forma ferma en poder dir de ser els primers, cosa que fa temps que 
reclamen. 
 
Finalment manifesta que aquestes dificultats tècniques està segura que, des de l’Agència 
Catalana de Residus els podran assessorar i, molt bé, perquè s’està fent i que, des de 
Cardedeu també està segura que també els podran dir perquè són veïns de la mateixa comarca 
i després poder veure aquestes experiències a grans ciutats, on segur que ja tenen elements 
de que els poden traslladar d’alguna forma més o menys raonable a Sant Celoni i, per altre 
banda, a nivell de compromís polític és evident, que és el gran escull, el porta a porta s’han 
tapat amb dificultats tècniques, quan el gran escull, ho saben i ho comparteixen, ja se sap que 
és el compromís polític, “ perquè és una arma arrojadiza” en contra de l’equip de govern que 
acostuma a implementar-ho i realment passa factura si es fa de forma més o menys matussera, 
o hi ha una oposició forta al darrera. En tot cas, diu que si recorden a l’ anterior legislatura, amb 
el govern del partit del govern socialista és un tema que ja van tornar a posar damunt de la 
taula i justament era el grup municipal de Convergència i Unió el que no acabava de definir-se, 
perquè el Partit Socialista estava per anar-ho mirant i si havia el compromís polític de fer-se, hi 
havia el compromís polític d’Iniciativa i el de la CUP, perquè si a l’anterior legislatura faltava el 
compromís polític de Convergència, en aquest sentit, per treballar-ho de forma ferma, i anant 
avançant amb el tema, expressa que falten ells i que segurament si es planteja de forma 
honesta, li sap greu, perquè no vol parlar per la resta dels grups municipals però en tot cas, 
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manifesta que s’hauria de plantejar de que el seu grup estaría disposat a que hi hagués un 
compromís polític públic amb declaracions als mitjans i que tots poguessin defensar el model 
porta a porta, que no pogués passar factura a ningú i creu que hi ha marge i que per altre 
banda, i sort que hi ha una mica de millora en la capacitat de selecció dels residus a Sant 
Celoni, perquè estaven a la cua de la comarca. Diu que li sembla bé que hi hagin millores, però 
més avall podrien no posar el contenidor per separar i torna a insistir que el compromís és ferm 
per part de la CUP i que creuen que realment el context cedirià si més no a seure i a que hi 
hagués un treball real darrera que a l’anterior legislatura hi era, però que faltava una mica d’ 
aquesta part del compromís i que els convida com a grup municipal als que no es van definir en 
cap cas. 
 
Intervé el Sr. Vallhonesta expressant que el grup municipal del PSC-CP s’abstindrà. 
 
Pren la paraula la Sra. Montes per comentar alguns aspectes d’aquestes propostes. En primer 
lloc expressa que el grup municipal d’ICV s’abstindrà, ja que hi ha punts que estan d’acord amb 
les al·legacions i amb unes altres que no tenen tant clar.  
 
En primer lloc es refereix a l’ajut a les famílies monoparentals, buscar el compromís per fer, si 
no es pot fer legalment com a ordenança, de cara a l’any que vé que es faci realment una 
bonificació, que li havien explicat que per llei no es podía fer i que per això s’havia retirat, però 
que hi hagués la bonificació per part de serveis socials quan fós oportú. 
 
En segon lloc, fa referència a la pujada de l‘IBI, que és del 10%, manifesta que no estaría del 
tot d’acord, perquè representaria el 40% de pujada. 
 
En quant al compromís polític de destinar l’increment, consideren que moltes vegades es posa 
sobre la taula però que després queda en paraules buides a l’hora de fer els pressupostos i que 
s’ha demostrat en més d’una ocasió, perquè a l’IBI realment hi ha hagut un increment  durant 
anys per decret llei i després perquè hi ha hagut un increment a l’haver les revisions de 
persones que estaven fora de la legalitat i, en això, hi ha hagut un increment substancial, que 
no s’ha posat sobre la taula per part de serveis socials al 100%. 
 
En quant a la recollida d’escombraries expressa estar totalment d’acord, malgrat li sobta una 
mica el tema de les dates, on ella pensa que és totalment difícil començar, està clar, que 
desconeixia que a Sant Francisco es portés a terme, que a Alemanya ho fan, que a Dublin ho 
fan també i que imposible no és i que si aquí, des de fa 6 anys que ella porta com a regidora, i 
que fa 5 que ja va dir de començar a fer-ho, ja tindrien un començament. Van haver-hi unes 
visites a Sant Sadurní d’Anoia, va haver un pressupost i econòmicament la diferència era minsa 
entre un sistema i un altre.  Ella pensa que dir que dins de 24 mesos és posar-ho sobre la taula 
per a un altre legislatura, però que arribarà un moment que no podran deixar-ho més enllà. 
 
Per una altre banda, pensa que tindran una sorpresa, perquè la mentalitat de la gent evoluciona 
i segurament que hi haurà molta més gent favorable del que es pensa, que pujaria la proposta 
de fer-ho, que cada vegada aquest bàrem d’estar en contra potser està canviant. La gent gran 
recicla un percentatge molt elevat, i que la gent jove està d’acord i potser el tema de que 
trobaríen problemes de conciènciació per fer-ho, potser seria més del que ells pensen i que ja 
ho han dit moltes vegades, que en això estan totalment d’acord. 
 
Respecte a l’al·legació dels cotxes, sembla ser que no es compta massa l’Ajuntament de Sant 
Celoni, perquè si sembla que són 280 cotxes a uns 90 €, això representa uns 30.000 €, si es 
compta que realment d’aquí hi han cotxes històrics que no surten al carrer, pensa que posar-hi 
aquest gravamen a finals d’any sense previ avís, quan havien tingut la bonificació  no és 
correcte, però que els cotxes que tenen lliure circulació normalment i que realment contaminen, 
pensa que aquests si que haurien de pagar com qualsevol altre, perquè realment estan fent un 
ús públic i que desconeix perquè han de tenir aquesta bonificació. 
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Finalment expressa que en aquest punt si que estaría d’acord, com pensar-ho i fer-ho d’acord 
amb el que s’ha estat dient. Manifesta que el seu grup s’abstindrà pels clars obscurs que hi ha 
a tota l’al·legació. 
 
En no fer ús de la paraula cap més regidor, l’alcalde sotmet la proposta d’esmena a votació del 
Ple municipal, amb el següent resultat: 
 
- 8 vots a favor dels grups municipals de CIU i ERC-AM. 
- 9 abstencions dels grups municipals del PSC-CP, la CUP-PC-PA i ICV-EUiA-E. 

 
L’acord, amb l’esmena indicada, és aprovat. 
 

 
3. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 
DE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI, PER TAL DE DONAR COMPLIMENT A ALLÒ QUE 
ESTABLEIX LA LLEI 3/2015, D’11 DE MARÇ, DE MESURES FISCALS, FINANCERES I 
ADMINISTRATIVES. 
 
Modificació  de la relació  de llocs  de treball  per tal  de donar  compliment a allò que estableix  
la Llei 3/2015, d'11 de març, de mesures  fiscals, financeres  i administratives. 
 
Antecedents 
 
1.- L'article 65 de la Llei 3/2015, d'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives 
ha introduït una disposició addicional setena en la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies 
locals de Catalunya, atenent així una antiga i persistent reivindicació dels policies locals 
catalans de reclassificar les categories d'agent i caporal en el grup de classificació C1 i 
equiparar-se així als Mossos d'Esquadra i a altres cossos de policies locals de la majoria de les 
Comunitats Autònomes que han regulat la reclassificació de l'escala bàsica en el grup C, 
actualment C1, en termes similars o idèntics a com va preveure l'Estat per la Policia Nacional i 
la Guàrdia Civil, mitjançant Reial Decret Llei 12/1995. 
 
La redacció d’aquest article és la següent: 
 
<< Article 65.- Modificació de la Llei 16/1991 (Policies locals) 
 
S’afegeix una disposició addicional, la setena, a la Llei 16/1991, del 10 de juliol, de les policies 
locals, amb el text següent: 
«Setena 
 
1. Els funcionaris dels cossos de policia local de les categories d’agent i caporal de l’escala 
bàsica es classifiquen, a efectes administratius de caràcter econòmic, en el grup C1, d’acord 
amb el que estableix la normativa vigent en matèria de funció pública. 
 
2. L’aplicació d’aquesta mesura comporta que la diferència retributiva del sou base resultant de 
la classificació en el grup C1 es dedueix de les retribucions complementàries de la relació de 
llocs de treball corresponent. 
 
3. Els triennis perfets en l’escala bàsica amb anterioritat a l’aplicació del canvi de classificació a 
què fa referència aquesta disposició s’han de valorar d’acord amb el grup de classificació al 
qual pertanyia el funcionari en el moment que van ésser perfets. 
 
4. Els aspirants a la categoria d’agent han de percebre, durant la realització del curs selectiu a 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, les retribucions bàsiques corresponents al grup C2. 
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5. Aquesta classificació té efectes econòmics i administratius i no comporta equivalència o 
reconeixement en l’àmbit acadèmic, docent o educatiu. 
6. Les referències de l’article 24.2 d’aquesta llei s’han d’entendre referides als nous grups de 
classificació professional: 
 
– A l’escala superior, el grup A1. 
– A l’escala executiva, el grup A2. 
– A l’escala intermèdia, el grup C1. 
– A l’escala bàsica, el grup C2. >> 
 
 
2.- La llei 3/2015 esmentada, afegeix a la Llei de Policies Locals una  nova disposició   
addicional setena que introdueix la classificació a efectes administratius i econòmics  dels 
funcionaris dels cossos de Policia local de les categories  d'agent  i caporal  dins el Grup C-1, 
quan en l'actualitat es troben enquadrats dins el Grup C-2.  
 
Aquesta  adaptació normativa implicarà un increment del concepte sou i en el dels triennis pel 
personal  funcionari que sigui agent o  caporal  de la  Policía  local (que percebran els 
corresponents a la categoria C1) i però no tindrà repercussió ni en els requisits per ocupar  el 
lloc de treball, que seguirà  sent el  corresponent  a  un  Grup  C-2,  ni  en  el  complement  de  
destinació, que seguirà  sent el 16 pels caporals i el 12 pels agents, llevat de nivells personals 
consolidats. 
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Consideracions jurídiques 
 
 
Primera.- La reclassificació a efectes administratius de caràcter econòmic de les categories 
d'agent i caporal en el grup C1, no comporta, segons parer de l’informant, la necessitat de 
modificar la plantilla de personal atès que, d'una banda l'escala bàsica (agents i caporals) 
continua essent classificada en el grup C2, un cop modificat l'article 24.2 de la Llei de 
16/1991, per adaptar-la als nous grups de classificació regulats a l'article 76 del TREBEP; i 
d'altra banda per què es disposa expressament que la classificació té efectes administratius 
de caràcter econòmics però no comporta equivalència o reconeixement en l'àmbit acadèmic, 
docent o educatiu. En definitiva, no hi ha una veritable reclassificació que suposi el passi 
real al grup de classificació C1, que sí hagués suposat una modificació de la plantilla, amb la 
catalogació de les places ja existents com "a extingir" i la classificació de les noves com del 
grup C1.  
 
A aquesta conclusió també ha arribat la Subdirecció General de Coordinació de la Policia de 
Catalunya que resol en un informe de 25 de maig de 2015 que l'escala bàsica (agents i 
caporals) continuen classificats en el grup C2, i per tant, no s'ha de fer un canvi en les 
plantilles orgàniques, sense que la reclassificació administrativa de caràcter econòmic al 
grup C1 suposi afectació a les titulacions requerides per l'accés o per la promoció 
professional.  
 
S'ha de constatar que la majoria de les Comunitats Autònomes (Valencia, Andalusia, 
Astúries, entre d'altres) que han reclassificat les places d'agents i caporals, sí han realitzat 
una veritable reclassificació en el grup C1 al disposar que la titulació requerida per accedir a 
l'escala bàsica es correspon amb l'exigida per accedir al grup C1 per la normativa de funció 
pública. Alhora estableixen un període transitori i determinen la integració de les persones 
que tinguin la titulació corresponent, i els que no disposin de la titulació continuaran en el 
grup inferior constant les places en la plantilla de personal com "a extingir" i la reclassificació 
només tindrà per ells efectes econòmics. Aquesta fórmula resulta respectuosa amb la 
normativa bàsica estatal que vincula la titulació exigida per accedir a la funció pública al 
grup de classificació, i sí ha suposat la necessitat de modificar la plantilles de personal, al 
tenir la reclassificació plens efectes, no només econòmics i administratius.  
 
Aquesta fórmula està avalada per la sentència del Tribunal Suprem de 5 de març de 2002 
(rec. 4256/1999) que disposa: 
 
"Dentro de una misma Administración Pública, los funcionarios pertenecientes a un mismo 
cuerpo, escala, clase o categoría pueden pertenecer a distintos grupos funcionariales, de 
acuerdo con la titulación exigida para su ingreso, si esa titulación ha experimentado una 
variación en la normativa dictada después de ese ingreso, y pudiendo los antiguos 
encontrarse en situación de "a extinguir", en el cuerpo, clase, escala o categoría». 
 
S'ha d'apuntar que en tant en quant la plantilla de personal és també un instrument 
comptable podria comportar alguna disfunció en la quantificació del sou base resultant de la 
classificació que contempla als agent i caporal en el grup C2, però aquesta disfunció 
s'hauria de compensar amb la previsió econòmica de la quantia real del complement 
específic que consta en la RLLT.  
  
En definitiva, atès que no es produeix una veritable classificació en el grup C1, al no 
modificar-se el grup de classificació en que s'estructura l'escala bàsica del Cos de la Policia 
local, que continua essent el C2, no serà necessari la modificació de la Plantilla de personal.  
 
Segona.- La normativa de caràcter bàsic estatal preveu, als articles 75, 76 i disposició 
transitòria tercera, punt 2 de l'EBEP, la classificació en grups i la titulació requerida en cada 
grup. La modificació operada també modifica l'article 24.2 de la Llei 16/1991 i adequa els 
grups de classificació de la policia local a l'EBEP (actual TREBEP) i classifica, com hem dit, 
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l'escala bàsica en el subgrup C2. Per tant, a efectes d'accés la titulació que serà requerida 
seguirà essent la corresponent a títol de graduat en educació secundària.  
 
Una resposta factible va directament en consonància amb l'anterior, ja que si les places 
estan classificades a la plantilla de personal en el grup C2 la titulació requerida haurà de ser 
la corresponent a aquest grup de classificació.  
 
En definitiva, la reclassificació operada, a diferència de realitzada per la majoria de les 
Comunitats Autònomes, no produeix una modificació dels grups de classificació en que 
s'estructuren els Cossos de la Policia Local ni, per tant, una modificació de la titulació 
requerida en l'accés. El que és decisiu per la integració en cada grup de classificació 
funcionarial és la titulació exigida en l'ingrés a la funció pública mitjançant els corresponent 
processos selectius. 
  
La reclassificació té només efectes administratius de caràcter econòmic i no afecta a la 
classificació real de l'escala bàsica (agents i caporals) en el grup C2, per tant, la titulació 
requerida en l'accés serà el títol de graduat en educació secundària.  
  
Tercera.- En relació a si la reclassificació operada comporta la necessitat de modificar la 
Relació de llocs de treball -RLLT- hem de dir que tenint en compte que la reclassificació a 
efectes administratius de caràcter econòmic en el grup C1 comporta que la diferència 
retributiva del sou base s'ha de deduir de les retribucions complementàries, s'haurà 
d'adequar el complement específic, al ésser una retribució fixa, en l'import corresponent per 
compensar l'increment del salari base corresponent al grup de classificació C1. Per tant, 
caldria adequar la RLLT en tant en quant forma part del contingut d'aquest instrument 
d'ordenació la quantitat que correspon al complement específic.  
 
Altra qüestió vinculada a la necessària modificació de la RLLT és si la deducció en les 
retribucions complementàries de l'increment de la retribució bàsica per canvi de grup 
requerirà una prèvia negociació amb els representants del personal i sindical, o pel contrari 
és una matèria indisponible que s'incardina en l'àmbit de les competències de l'ajuntament. 
Al respecte s'ha de dir que certament, tenint en consideració el caràcter indisponible i la falta 
de potestat d'innovació, limitant-se a aplicar la disposició dictada per la Comunitat Autònoma 
amb respecte a la normativa bàsica estatal i els límits pressupostaris fixats per la Llei de 
Pressupostos es pot considerar que no serà preceptiva una prèvia negociació ja que la 
minoració del complement específic no respon a una nova valoració de llocs de treball, sinó 
a l'aplicació d'una previsió legal. 
 
No obstant això, és recomanable informar als representants de personal de la forma de duu 
a terme l'adaptació de la RLLT.  
 
Quarta.- Determinació dels imports: El càlcul a aplicar és la diferència entre les retribucions 
que corresponen al concepte "Sou C2" i "Sou C1" en termes anuals. En aquest sentit 
l’aplicació serà la següent:  
  
Sou C1 .........................      8.726,76   
Sou C1 extra .................     1.257,06          

      9.983,82  
 
Sou C2 .........................      7.263,00 
Sou C2 extra .................     1.199,46 
         8.462,46 
 
Diferencia sou + extra: 1521,36  / 14  =  108,66  Euros mes    
 
Miniració específic 
 



32 
 

CE caporal = 1.239,40 - 108,66  =  1.130,74 Euros mes  X 12 = 13.568,88 Euros anuals  
CE caporal =    976,85 - 108,66  =     868,19 Euros mes  X 12 = 10.418,28 Euros anuals 
 
Miniració específic pagues 
 
CE caporal = 1.130,74 x 2 = 2.261,48 Euros 
CE agent =  868,19 x 2 = 1.736,38 Euros  
 
Nous Complements específics totals 
 
Caporals =  13.568,88 + 2.261,48 = 15.830,24 Euros 
Agents =     10.418,28 + 1.736,38 = 12.154,54 Euros 
 
Fetes aquests càlculs, es reflectirà a la RLLT i als fulls de salari el nou Complement 
específic. 
 
 
Cinquena.- Per altra banda, pel que fa a les gratificacions per serveis extraordinàries, hem 
de tenir en compte que, d'acord amb l'article 103 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 
d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text Únic dels preceptes de determinats textos 
legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, són retribucions complementàries; 
per tant, considerant que la previsió de la Llei 3/2015, només parla dels efectes econòmics 
de la reclassificació en el grup C1 respecte al sou base i triennis, sense cap altra referència 
retributiva, és coherent considerar que els serveis extraordinaris s'hauran de continuar 
retribuint en el grup de classificació real corresponent al C2 en aquells casos en que la 
retribució vingui vinculada a un grup de classificació determinat.  
  
Per tant, no s'ha produït una real i completa reclassificació en el grup C1, per tant, els 
efectes de la reclassificació s'han de limitar als expressament previstos, que no inclouen el 
pagament dels serveis extraordinàries.  
  
Sisena.- Tampoc podem considerar que la reclassificació a efectes administratius de 
caràcter econòmic en el grup C1 comporti la modificació del complement de destí, en el cas 
que algú tingui assenyalat un CD menor al mínim establert per aquest grup de classificació. 
Això es així atès que la pròpia regulació només preveu que la diferència retributiva del sou 
base resultant de la classificació en el grup C1, a efectes administratius de caràcter 
econòmic, es dedueix de les retribucions complementàries, i la no afectació als triennis ja 
consolidats. És a dir, els canvis previstos afecten només a les retribucions bàsiques però no 
les complementàries, que són les que poden veure's minorades. 
 
Per tant, cap referència es realitza respecte a l'adequació del complement de destí al nou 
grup de classificació, per molt que, si s'estigués davant una veritable classificació en el grup 
C1 comportaria, sens dubte, el reconeixement del complement de destí dintre de l'interval 
previst pels funcionaris de l'Administració de l'Estat en el RD 364/1995, de 10 de març, pel 
qual s' aprova el Reglament General d'ingrés del Personal al Servicio de la Administració 
General de l' Estat, per aquest grup de classificació.  
  
El conclusió, els canvis previstos només afecten a les retribucions bàsiques, per tant, el 
complement de destí no es veu afectat per l'aplicació de la previsió. 
  
Setena.- Pel que fa a la retribució dels triennis consolidats i els que es consolidin de futur, 
com s'ha dit, la Llei 3/2015, d'11 de març disposa que: 
 
“3. Els triennis perfets en l’escala bàsica amb anterioritat a l’aplicació del canvi de 
classificació a què fa referència aquesta disposició s’han de valorar d’acord amb el grup de 
classificació al qual pertanyia el funcionari en el moment que van ésser perfets.” 
 



33 
 

Els triennis, per la seva naturalesa, es meriten en el moment en que es compleix el temps 
de serveis necessari d'acord amb el grup de pertinença, i a partir d'aquest moment 
s'incorpora als seus drets retributius. En la disposició que ens ocupa està previst 
expressament que els triennis assolits amb anterioritat a l'aplicació del canvi de classificació 
operat s’han de valorar d'acord amb el grup de classificació al que pertanyia el funcionari en 
el moment que es van perfeccionar.  
 
Pel que fa als triennis que es generin amb posterioritat a la disposició, d'una lectura de la 
norma es podria entendre, si be no de forma clara i contundent, que els futurs triennis es 
perfeccionaran en el grup de classificació C1, i no obstant, tenint en compte que el sou base 
es retribueix d'acord amb aquest grup de classificació seria lògic que la resta de retribucions 
bàsiques es retribueixin d'acord amb el grup C1. 
  
Vuitena.- Pel que fa als funcionaris interins i als funcionaris en pràctiques la disposició 
expressament preveu que els funcionaris que estiguin nomenats en pràctiques durant la 
realització del curs de formació bàsica en l'Institut de Seguretat de Catalunya percebran les 
retribucions bàsiques corresponents al grup C2.  
 
No hi ha cap referència expressa als funcionari interins, no obstant això, la Subdirecció 
General de Coordinació de la Policia de Catalunya expressament ha resolt en l'informe 
emès el 25 de març de 2014 que la classificació també és d'aplicació als funcionaris interins 
en consonància amb la Directiva 1999/70/CE i de la sentència del Tribunal de Justícia de la 
Unió Europea de 8 de setembre de 2001, que preveu que no pot haver-hi diferència de 
tracte pel fet de tenir una relació de durada determinada, llevat que raons objectives ho 
justifiquin. Per tant, s’ha de concloure que per evitar vulnerar el principi de no discriminació 
per raó de la temporalitat els funcionaris interins rebran les retribucions com si fossin 
funcionaris de carrera.  
  
El funcionari en pràctiques cobrarà el sou base corresponent al grup C2 i el funcionari interí 
cobrarà el sou base corresponent a un C1 
  
Els funcionaris en pràctiques que realitzin el curs de formació bàsica, tret que siguin 
funcionaris de carrera o personal laboral fix de la mateixa administració, no podran rebre les 
retribucions íntegres quan prèviament hagin estat nomenats funcionaris interins, sinó que 
només tindran dret a percebre les retribucions equivalents a sou i pagues extraordinàries del 
grup de classificació C2. 
  
Fonaments de dret 
 
• Els esmentats en el cos d’aquest informe. 

 
• Art. 29 i següents  del Decret  214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova  el Reglament 

del Personal al servei de les entitats locals, sobre  relació  de llocs de treball. 
 

• Art. 74 i següents  de la Llei 7/2007, de 12  d'abril, reguladora de l'Estatut Basic de 1' 
Empleat Públic, sobre ordenació  deis llocs de treball 
 

• Art. 20 de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de pressupostos  generals  de l'Estat  
per  a l'any  2015, en  matèria de retribucions a les Administracions Públiques. 
 

• Article   22.1.e)    i 22.1.i) de  la  Llei  de  Bases  de  Regim   Local, quant a l'atrlbució 
del Pie per  a l'aprovació de la plantilla i de la relació  de llocs de treball. 
 
 

• Vist l’article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en el qual es disposa que el Ple és 
l’òrgan competent per aprovar la relació de llocs de treball. 
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Vist l’informe emès pel director de recursos humans en data 2 de desembre. 
 
A proposta del regidor de Recursos Humans, la Comissió Informativa General emet 
dictamen proposant al Ple municipal el debat i votació dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- L’aprovació pel Ple Municipal de: 
 
1.- La modificació  puntual de la relació de llocs de treball de l'ajuntament de Sant Celoni,  
per  adaptar-la al contingut de la Llei 3/2015, d'11 de març, que implica l’estructura 
retributiva següent: 
 
“Personal funcionari: 
 

1) Denominació del lloc de treball: Agent 
 
Requisits  per ocupar el lloc de treball: Graduat  escolar, graduat ESO, equivalent o 
superior 
 Nivell complement destinació: 12 

 Complement específic: 12.154,54 € bruts  anuals 
 Grup: C-1 a efectes retributius, en aplicació  Llei 3/2015 (Grup C-2) 
 Sistema d'accés: concurs oposició lliure 
 Característiques: jornada  complerta 
 Places: 19 
 

2) Denominació del lloc de treball: Caporal 
 
Requisits per ocupar el lloc de treball: Graduat  escolar, graduat ESO, equivalent o 
superior 

 Nivell complement destinació: 16 
Complement específic: 15.830,24 € bruts  anuals (referit a 14 pagues) 

 Grup: C-1 a  efectes retributius, en aplicació  Llei 3/2015 (Grup C-2) 
 Sistema  d'accés:  concurs oposició lliure 
 Característiques: jornada  complerta 
 Places: 4” 
 
SEGON.- Que per l’òrgan competent s’acordi l'aprovació  a  efectes  de  publicació de la 
relació  de llocs de treball amb el format següent: 
 
 
LLOC DE TREBALL GC CD CE SP 

CAPORAL C1* (C2) 16 15.830,24 € bruts anuals** C 

AGENT C1* (C2) 12     12.154,54 € bruts anuals** C 

 
(*)  Grup C1  a efectes retributius, en aplicació Llei 3/2015 
(**) El complement específic (CE) apareix referit a 14 pagues. 
 
GC: GRUP DE CLASSIFICACIÓ  
CD: COMPLEMENT DESTINACIÓ  
CE: COMPLEMENT ESPECÍFIC 
SP: SISTEMA PROVISIÓ 

 
TERCER.- Notificar l’acord a les persones interessades. 
 
QUART.- Publicar les modificacions de la RLLT aprovades en  el tauler d'anuncis de  la  
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corporació i en Butlletí Oficial de la Província, donant els terminis d’exposició pública que 
fossin preceptius. 
 
CINQUÈ.- Trametre còpia de la relació de llocs de treball, si escau, a l'Administració de 
l'Estat i al Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
 
Deliberacions 
 
Pren la paraula el Sr. García Sala exposant que aquesta llei, tal i com deia l’alcalde, en el 
seu article 65, demana que es faci un canvi en els cossos de policía, on els agents i 
caporals  els seus llocs de treball passin a ser considerats com a C1, amb la consideració 
que això no ha d’incrementar la massa salarial de l’Ajuntament en cap moment, amb el que 
especifica clarament que tot el que sigui increment de sou es treurà del seu complement 
específic, que es disfruta actualment. 
 
Manifesta que en aquest sentit el que es faria és donar aplicació en aquesta llei i que l’únic 
que afectaría des d’un punt de vista capítol 1 serien els triennis fins el moment que es van 
aprovar i que s’haurien de fer efectius aquest any, amb el que estarien aprovant bàsicament 
aquesta implementació de la llei que es va aprovar l’any passat al Parlament de Catalunya. 
 
Intervé el Sr. Capote expressant que el que es fa es treure cèntims del complement 
específic i això s’incorpora a les retribucions bàsiques, aclarint que les retribucions bàsiques 
és el que permet fer el tant per cent del que són aquests triennis, dient que si que és un 
increment, que quan tens un trienni puja, i que al mes cobres igual però que quan tinguis un 
trienni, tots al capítol 1 de l’Ajuntament sigui poc, però que si que ha de tenir un increment 
important, quan passi els anys. En el cas d’agents i caporals, li sembla que són 15 ó 16, 
doncs potser serán 1.000, 1 any i després l’altre any 3.000, però que si que hi ha un 
increment real. Aclareix que si que votaran a favor, però que s’han d’explicar les coses com 
cal. 
 
Pren la paraula el Sr. alcalde explicant que no hi ha un increment aquest any, però que la 
millora té una implicació en els triennis, i que els anys successius els representarà un 
benefici. 
 
Pren la paraula la Sra. Pascual manifestant que la CUP també votarà a favor de regular i 
equiparar el C2 amb el C1, però que ja que s’estava parlant de la plantilla els agradaría fer 
una demanada en relació a que fa temps que està pendent fer una actualització de la 
valoració dels llocs de treball, que és una cosa que s’ha anat demanant des de fa temps 
enrera i que creu que la última valoració comença a datar de bastants anys, dient que una 
hauria de ser bo de fer això. 
 
En relació a l’altre demanda és que el seu grup es plantejava és que aquesta equiparació 
que es fa, que aquest real decret que només contempla la policía local però que hi ha altres 
que es van equiparant i que hi ha altres ajuntaments que el que han anat fent és eliminar 
aquesta categoría C2 en diversos serveis, perquè la diferènciació entre una auxiliar 
d’administració i una d’administració, a nivell de feina real, moltes vegades no hi ha una 
diferencia, però a nivell de massa salarial si. 
 
Per aquest motiu pensen que seria bo plantejar en alguns serveis de l’Ajuntament en 
concret, ( manifestant que són propostes), per exemple, que la brigada és una defensa que 
ha fet el grup municipal de la CUP, i que és d’intentar reduir la distància entre els 
treballadors que cobren més de l’ajuntament dels que cobren menys i que una de les 
fòrmules de reduir aquestes distàncies seria eliminant una categoría més baixa com la C2 i 
equipara-la amb la C1 i que, per tant si que afectaría a la massa salarial, i que potser seria 
una via a explorar en alguns dels casos i d’entrada ells es plantegen a nivell de brigada, a 
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on hi ha nivell de peons, hi ha més gent, intentar llimar una mica les diferències salarials que 
existeixen entre els que cobren més i els que cobren menys. 
 
Acaba la seva intervenció dient que votaran a favor, però que pensaven que hi ha dues 
qüestions que, una és la regulació dels llocs de treball que creuen que és de rebot que es 
pugui actualitzar i l’altre seria valorar que hagués aquesta possibilitat, que aquestes 
categories moltes vegades acaben sent falses. 
 
Pren la paraula la Sra. Montes dient que el seu grup votarà també a favor. 
 
El Sr. alcalde diu que recullen el suggeriment i que ho treballaran. 
 
Pren la paraula el Sr. Capote preguntant en relació al tema que expressava la Sra. Pascual 
dels llocs de treball, que si no ha canviat la llei, el fer ara un nou estudi de llocs de treball, la 
llei que hi había abans no ho permetia, preguntant si aquesta llei encara està igual. 
 
Respòn el Sr. García Sala explicant que la legislació actual, el problema que està posant és 
que no els deixa fer una valoració general dels llocs de treball de l’Ajuntament, que s’han 
d’especificar quins llocs són i que no permeten plantejar-ho des d’un punt de vista global, 
però que això no implica que en alguns casos certs col·lectius es pugui fer alguna cosa i que 
si que és cert que es diu, és que no es pot fer des d’un punt de vista general. 
 
 
En no fer ús de la paraula cap més regidor, l’alcalde sotmet la proposta a votació del Ple 
municipal, amb el següent resultat: 
 

- Unanimitat dels 17 regidors presents 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 21.39 hores i s’estén la 
present acta de la que jo, el secretari municipal, en dono fe. 

 
 
L’alcalde              El secretari, 

   Francesc Deulofeu Fontanillas                               Antoni Peralta Garcerá 
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