ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
MUNICIPAL DEL DIA 26 DE GENER DE 2017

Identificació de la sessió:
Número: 01/2017
Data: 26 de gener de 2017
Inici: 21.01 hores
Fi: 22.22 hores
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni
Caràcter de la sessió: ordinària
Assistents:
President:
Regidors/es:

Francesc Deulofeu Fontanillas
Laura Costa Olivé
Raül García Ramírez
Mª Helena Lagarda Planas
Oscar Molés Avariento
Josep Mª García Sala
Àlex Vivancos Saludes
Josep Capote Martín
Eduard Vallhonesta Alarcón
Clemencia Gutiérrez Arriaga
Míriam Teruel Navarro
Mariona Pascual Alfaras
Jaume Turón Auladell
Enric Saurí Saula
Purificación Martín Campos

Secretari:
Interventor acctal:

Antoni Peralta Garcerá
Joan Muntal Tarragó

S’excusa:

Magalí Miracle Rigalós
Mª Carmen Montes Azcutia

CIU
CIU ( s’incorpora a les 21.07)
CIU
CIU
CiU
CiU
CiU
PSC-CP
PSC-CP
PSC-CP
PSC-CP
CUP-PC-PA
CUP-PC-PA
CUP-PC-PA
CUP-PC-PA

ERC-AM
ICV-EUiA-SCBP-E

Ordre del dia:
I.- PART DISPOSITIVA
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària del Ple de data 24.11.2016 i de
l’acta de la sessió extraordinària de data 21.12.2016.
2. Prendre coneixement del Nomenament dels membres de la Comissió Informativa
General i aprovació dels representants de la corporació en diversos òrgans col·legiats
del Grup polític municipal del PSC-CP.
3. Aprovació, si escau, del nou calendari estimatiu de sessions de la Junta de Govern
Local, per a l’any 2017.
4. Donar compte de l’informe emès per l’Interventor accidental relatiu als reparaments
efectuats des del dia 10.11.2016 fins el 13.01.2017.
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5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

Aprovació inicial de l’expedient 1/2017 de modificació de crèdit mitjançant concessió de
crèdit extraordinari.
Correcció material d’error material en la transcripció a la proposta de data 14.10.16
d’incorporació de membre al Consell de Poble de la Batllòria.
Aprovació del “Document Únic de Protecció Civil Municipal ( DUPROCIM)”, dins el
tràmit previst ( art.4 del D155/2014) i, com a pas previ per a la seva homologació final
per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.
Aprovació del “Pla Director de Franges perimetrals de baixa combustibilitat” en
compliment de l’art. 179 de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals,
administratives i financeres i del sector públic, modifica la Llei 5/2003, en relació a la
delimitació i execució de franges de protecció dels nuclis de població.
Aprovació de les bases que han de regir l’elecció dels Projectes Ajuntament Jove del
curs 2016-2017 i la distribució de la subvenció atorgada per a la seva execució.
Verificació del text refós de la Modificació puntual del Pla general municipal d’ordenació
relativa a l’àmbit de l’IES Baix Montseny de Sant Celoni.
Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació per a la
connexió a l’EDAR de les Urbanitzacions del Montnegre.
Verificació del segon text refós del Pla especial de les Masies i les cases rurals
situades en sòl no urbanitzable de Sant Celoni.
Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-CP, per al Manteniment dels preus
anteriors de la JGL de data 22.09.2016, del Programa Municipal d’Activitat física per a
la Gent Gran.
Moció presentada pel grup municipal de la CUP-PC-PA, per a l’Estudi de la
Municipalització del Servei de Neteja d’Edificis Municipals.
Moció presentada pel Grup Municipal de la CUP-PC-PA, per a la desmilitarització i
renaturalització del Parc Natural del Montseny en suport a la campanya Recuperem el
Cim.

II.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL
16. Informació de les resolucions dictades per l'Alcaldia i el regidor de Seguretat Ciutadana
en els mesos de novembre i desembre de 2016.
17. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l'Alcaldia en
els mesos de novembre i desembre de 2016.
18. Precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió:
Abans de tractar els punts continguts a l’ordre del dia, el Sr. alcalde ofereix la paraula al
públic assistent per si algú vol comentar alguna qüestió, relacionada o no amb els punts de
l’ordre del dia.
En no haver-hi cap intervenció, comencen a tractar-se els punts continuguts a l'ordre del dia
de la sessió, a les 21.01 hores.

1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE DATA
24.11.2016 I DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 21.12.2016.
El Sr. alcalde pregunta als membres de la corporació si han de formular alguna observació a
l’acta de la sessió plenària del 24.11.2016 i de l’acta de la sessió extraordinària de data
21.12.2016 els esborranys dels quals s'ha distribuït per correu electrònic a tots els regidors. En
no formular-se cap objecció, per unanimitat dels 14 regidors presents, s'acorda l’aprovació
de les referides actes.
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2. PRENDRE CONEIXEMENT DEL NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ
INFORMATIVA GENERAL I APROVACIÓ DELS REPRESENTANTS DE LA
CORPORACIÓ EN DIVERSOS ÒRGANS COL·LEGIATS, DEL GRUP POLÍTIC
MUNICIPAL DEL PSC-CP
Atès que en data 21.12.2015 el Sr. Joan Castaño Augé va presentar un escrit al registre
general de l’Ajuntament de Sant Celoni, renunciant a la seva condició de regidor municipal per
la llista del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP).
En conseqüència, el Sr. José Capote Martín, pren possessió del càrrec de regidor a la sessió
del ple municipal de data 31 de març de 2016 i s’incorpora immediatament al grup municipal del
Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal (PSC-PM).
Atès l’escrit presentat al registre general de l’Ajuntament de Sant Celoni en data 28.09.2016 per
la Sra. Montserrat Márquez López, renunciant a la seva condició de regidora municipal per la
llista del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP).
En conseqüència, la Sra. Maria Clemencia Gutiérrez Arriaga, pren possessió del càrrec de
regidora a la sessió del ple municipal de data 24 de novembre de 2016 i s’incorpora
immediatament al grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de
Progrés (PSC-CP).
Aquests canvis han modificat la composició del grup municipal del Grup Municipal del Partit
dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés ( PSC-CP). I, en conseqüència
tenen repercussió en els membres d’aquest grup que el representen a la comissió
Informativa General i a diferents òrgans col·legiats.
Conforme allò disposat a l’article 50 del Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, als articles 23.1 i 24 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i 25 i 26 del Reglament
d’organització municipal, els regidors i les regidores de les diferents candidatures s’han
constituït en grups polítics.
Per a un millor funcionament de la corporació i per aprovar els representants del grup municipal
del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés ( PSC-CP) en diferents
òrgans col·legiats, cal que el ple en tingui coneixement i adopti els acords corresponents.
A proposta de l’alcalde, la Comissió informativa general emet dictamen proposant al Ple
municipal el debat i votació dels següents ACORDS:
PRIMER.- Donar compte al Ple de la corporació de les persones que s’indiquen a
continuació, com a membres de la Comissió Informativa General, en representació del grup
municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya- Candidatura de Progrés ( PSC-CP).
COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL
Titulars: Eduard Vallhonesta Alarcón i Míriam Teruel Navarro
Suplents: Josep Capote Martín i Clemen Gutiérrez Arriaga

SEGON.- Aprovació de les persones que s’indiquen a continuació com a membres dels
òrgans col·legiats següents:

El Consell Escolar Municipal:
Titular: Eduard Vallhonesta Alarcón
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Suplent: Míriam Teruel Navarro
Comissions de Seguiment al Centre Municipal d’Expressió:
Titular: Eduard Vallhonesta Alarcón
Suplent: Míriam Teruel Navarro
Comissions de seguiment de l’Escola Bressol Municipal El Blauet
Titular: Eduard Vallhonesta Alarcón
Suplent: Míriam Teruel Navarro
Comissió de seguiment del complex Esportiu Sot de les Granotes
Titular: Eduard Vallhonesta Alarcón
Suplent: Míriam Teruel Navarro
Comissió de seguiment del Pla Local de Joventut
Titular: Eduard Vallhonesta Alarcón
Suplent: Míriam Teruel Navarro
Consell de Poble de la Batllòria:
Titular: Eduard Vallhonesta Alarcón
Suplent: Míriam Teruel Navarro
SEGON.- Notificar aquest acord als organismes respectius per al seu coneixement i als
efectes escaients.
Deliberacions:
El Sr. alcalde puntualitza que amb la baixa de la Sra. Montserrat Márquez i la nova
incorporació, s’ha reajustat les persones que estaven en els diferents òrgans.
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 14 regidors presents

3. APROVACIÓ DEL NOU CALENDARI ESTIMATIU DE SESSIONS DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL, PER A L’ANY 2017
Atès que la periodicitat de les sessions de la Junta de govern Local pot experimentar petites
modificacions durant l’any 2017, donada la coincidencia d’alguns dels dies previstos amb
festius i la correlativitat d’algunes dates amb algunes de les sessions de la Comissió
Informativa.
Atès que es proposa l’aprovació del calendari per afavorir la transferència de la informació
de les dates en que serán celebrades les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local,
amb les modificacions que permetin un millor funcionament de la corporació.
Atès que la periodicitat de les sessions ordinàries, així com el dia de la seva celebració seran
fixats per acord del propi Ple, tal i com estableix el Text Refós del Reglament d’Organització i
Funcionament de l’Ajuntament de Sant Celoni.
Fonaments de dret
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Article 8.1 de les Potestats dels ens locals, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Article 99.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
A proposta de l’alcalde, la Comissió informativa general emet dictamen proposant al Ple
municipal el debat i votació dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar el nou calendari estimatiu de sessions de la Junta de Govern Local, per a
l’any 2017.

JUNTA DE GOVERN LOCAL 2017
11 gener
1 febrer
22 febrer
15 març
5 abril
26 abril
18 maig
7 juny
28 juny
20 juliol
Agost
13 setembre
4 octubre
25 octubre
15 novembre
30 novembre
13 desembre
20 desembre

SEGON.- Facultar a l’alcalde per poder avançar o ajornar la sessió ordinària d’una Junta de
Govern Local quan motius excepcionals d’interès públic així ho requereixin.

Deliberacions
Pren la paraula el Sr. alcalde exposant que a fi i efecte que els grups disposin de tot el
calendari de tot l’any i a nivell de les agendes particulars de cadascú, pensen que és
segurament més pràctic i que els ajuda a tots a organitzar-se millor.
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 14 regidors presents.

4. DONAR COMPTE DE L’INFORME EMÈS PER L’INTERVENTOR ACCIDENTAL
RELATIU ALS REPARAMENTS EFECTUATS DES DEL DIA 10.11.2016 FINS EL
13.01.2017
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L’article 218 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (redactat pel
número tres de l’article segon de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local) estableix el següent:
El órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el
Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de
las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá
únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin
incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice.
Lo contenido en este apartado constituirá un punto independiente en el orden del día de la
correspondiente sesión plenaria.
El Presidente de la Corporación podrá presentar en el Pleno informe justificativo de su
actuación.
En conseqüència, a proposta del Regidor d’Economia, la Comissió Informativa General
emet dictamen en el sentit de DONAR COMPTE de l’informe emès per l’Interventor
accidental en data 10 de gener de 2015 relatiu als reparaments efectuats des del dia 10 de
novembre de 2016 fins el dia 13 de gener de 2017 essent les resolucions adoptades per
l’Alcaldia contràries als reparaments efectuats.
Deliberacions
El Sr. alcalde manifesta que a la Comissió Informativa es va donar informació i que han
tingut l’expedient a disposició de tots els grups municipals.
Pren la paraula el Sr. Saurí manifestant que vol fer un comentari perquè se li pugui aclarir i
és refereixen a que al plec d’informes de reparaments hi ha l’informe expedients IA- 24/2016
ECO, que fa referència a la contractació del servei de transport a la piscina per a alumnes
d’escoles concertades del municipi, curs 2016-2017, i que l’informe de reparament fa
referència a una contractació d’un contracte menor i que hauria de ser un procediment
negociat ( pel que poden llegir) i que, posteriorment també es comenta que aquesta no és
una competència delegada a l’Ajuntament de Sant Celoni, demanant l’explicació al Sr.
Interventor, ja que ell ho entèn d’aquesta manera.
Respòn el Sr. Muntal explicant que s’ha utilitzat el contracte menor quan hauria de ser un
procediment negociat o obert i que l’Ajuntament de Sant Celoni encara no té encara
delegada la competència per a aquest servei.
El Sr. Saurí es dirigeix al Sr. Muntal responent que, en aquest sentit, la competència no és
municipal. Per aquest motiu, aclareix que el seu grup ho vol posar de manifest perquè, en
un moment o en un altre acabarà apareixent, hi havia problemes en el tema del bus escolar,
que hauria d’anar al Soler de Vilardell en termes de competència municipal i que li resulta
curiós que per a algunes coses hi ha competències i per a unes altres no n’hi ha
competències i, que en qualsevol cas, el seu grup ho volia posar de manifest perquè
constés en acta.
El Sr. alcalde aclareix que aquest és un servei que es ve prestant des de fa molts anys i que
és a partir de l’aprovació de l’ARSAL, que canvia el tema de les competències municipals.
Exposa que, fins aquest moment i fruit dels moments d’aplicació de la llei, aquest
reparament no es devia d’haver produït, i que és la primera ocasió en que això és produeix.
Finalitza la seva intervenció manifestant que aquest servei es venia prestant, perquè havia
format part anteriorment de les competències que tenien els Ajuntaments, no l’Ajuntament
de Sant Celoni, els ajuntaments en general. Diu, que de fet, coneixedors d’aquesta situació,
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varen sol·licitar a la Generalitat la delegació d’aquestes competències i que, en aquests
moments estan pendents de la seva resposta i entre elles també la del transport escolar.

5. APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT 1/2017 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
MITJANÇANT CONCESSIÓ DE CRÈDIT EXTRAORDINARI
Vist l'expedient instruït per a l'aprovació de la primera modificació de crèdit en el pressupost de
l’Ajuntament de Sant Celoni prorrogat per a 2017.
Vista la memòria del Regidor d’Economia, justificativa de la necessitat de la modificació de
crèdit, corresponent a la incorporació en el pressupost de les inversions previstes per realitzar
durant l’any 2017.
A proposta de l’alcalde, la Comissió Informativa General emet dictamen proposant al Ple
municipal el debat i votació dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit mitjançant concessió de
crèdit extraordinari 1/2017, al següent tenor:
CRÈDIT EXTRAORDINARI PER AL FINANÇAMENT
D’INVERSIONS DE L’ANY 2017
Import
Esports

Partida

Projecte

342.536,00

Portes vestidors camp 11 de setembre (12)

2.200,00

07.342Z0.63203

2017.2.07.4

Fregadora industrial

4.900,00

07.340Z0.623

2017.2.07.5

Aspiradora industrial

1.200,00

07.340Z0.623

2017.2.07.5

Caixes altaveus portàtils

1.000,00

07.340Z0.623

2017.2.07.5

Fundes salt alçada

2.500,00

07.342Z0.629

2017.2.07.5

Marcador basquet
Coberta parcial pista esportiva Escola Montnegre de La
Batllòria

1.800,00

07.342Z0.629

2017.2.07.5

300.000,00

02.323Z0.62209

2017.2.02.1

28.936,00

07.342Z0.61934

2017.2.07.6

Tancament pistes de barris
Territori

919.700,00

Ampliació cementiri Sant Celoni

134.000,00

05.164Z0.63215

2017.2.05.1

18.000,00

05.164Z0.63215

2017.2.05.1

328.000,00

05.153Z0.60918

2017.2.05.2

Millora accessos zona equipament can Sans

60.000,00

05.153Z0.60919

2017.2.05.3

Quotes obres urbanització Boscos Montnegre

Enderroc capella cementiri
Urbanització plaça i carrer can Sans (Institut-Soler
Vilardell)

25.000,00

09.151Z0.60905

2016.2.09.2

Expropiació sanejament La Batllòria a Riells i Viabrea

9.000,00

02.160Z0.60901

2017.2.05.4

Armari productes químics nau colles

5.600,00

05.150Z0.625

2017.2.05.5

Eines colles obres i instal·lacions

5.000,00

05.150Z0.623

2017.2.05.6

5.100,00

05.150Z0.623

2017.2.05.6

35.000,00

06.430Z0.625

2017.2.06.1

Eines colles jardineria
Pantalla lets informativa a la sortida autopista
Redacció POUM

280.000,00

09.151Z0.64008

2016.2.09.1

Habitatge social

15.000,00

09.1521A.62220

2014.2.09.2

Policia Local

429.359,37
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Zona blava, renovació parquímetres
Videovigilancia urbanitzacions i control accessos zona
centre Sant Celoni
Nou Vehicle

112.080,00

03.134Z0.63903

2017.2.03.1

70.000,00

08.135Z0.623

2017.2.08.1

30.000,00

08.132Z0.624

2017.2.08.2

08.132Z0.63224

2017.2.08.3

04.231Z0.624

2017.2.04.1

04.231Z0.63209

2017.2.04.2

01.920Z0.623

2017.2.01.1

12.000,00

07.323Z0.63220

2017.2.07.1

5.000,00

07.323Z0.63220

2017.2.07.1

20.000,00

07.330Z0.63221

2017.2.07.2

Reforma edifici policia

217.279,37

Comunitat

338.000,00

Nou vehicle atenció domiciliaria
Obres adequació Puigdollers per àrea Comunitat

328.000,00

TIC
Centraleta telèfons centralitzada Ajuntament
Cultura/Educació
Canvi portes correderes Escola bressol El Blauet
Inversió/posada a punt cuina escola bressol
Canvi de lluminàries edifici Rectoria vella (prevenció
riscos)

10.000,00

30.000,00
30.000,00

131.940,00

Renovació 12 butaques sala petita

2.640,00

07.333Z0.635

2017.2.07.3

Equip de so bar

2.500,00

07.333Z0.623

2017.2.07.3

Projector sala petita

2.800,00

07.333Z0.623

2017.2.07.3

Tarimes bar

3.000,00

07.333Z0.63222

2017.2.07.3

Llums exterior bar ateneu

4.000,00

07.333Z0.63222

2017.2.07.3

Adequació wc bar ateneu

5.000,00

07.333Z0.63222

2017.2.07.3

Pati escola Soler de Vilardell

50.000,00

07.323Z0.63202

2017.2.07.7

Projecte ampliació Biblioteca

25.000,00

07.323Z0.63219

2017.2.07.8

RRHH

57.760,00

Inversions en Prevenció:
renovació edificis

34.850,00

01.920Z0.63223

2017.2.01.2

maquinaria i adequació maquinaria

14.200,00

01.920Z0.623

2017.2.01.2

8.710,00

01.920Z0.625

2017.2.01.2

mobiliari
TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI

2.249.295,37

euros

FINANÇAMENT DEL CRÈDIT EXTRAORDINARI
Partida 911.00 Préstecs d’Entitats Local:
Partida 913.00 Préstecs d’Entitat Financeres:

175.000,00 euros
2.074.295,37 euros

SEGON.- Exposar al públic l'expedient de la seva raó durant quinze dies hàbils a partir del
següent al de la publicació de l'oportú anunci en el Butlletí Oficial de la Província, conforme
determinen els articles 177 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes Locals. En cas que durant el referit període no es
presenti cap reclamació l'acord inicial es considerarà definitivament aprovat.
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Deliberacions:
Inicia la intervenció el Sr. alcalde manifestant que el que proposen és la seva retirada,
explicant que la modificació de crèdit que presenten és tot el paquet d’inversions previstes
per a l’any 2017, i que aquesta informació ja fa un mes que es va transmetre als grups la
informació econòmica, de la proposta del pressupost de l’any 2017, amb les seves
inversions, que hi havia la voluntat de presentar-la en aquest ple, que els grups encara
estaven treballant el tema i, que, per tant van acordar que en aquest ple no portarien el
pressupost però, a nivell d’inversions havia alguna que si que hauria anat be avançar la
seva aprovació, però els grups els hi van suggerir que les inversions anessin juntament amb
el pressupost.
Continua explicant que, una vegada revisat el calendari i, entenent que l’aprovació
d’inversions, de manera separada, també acaba generant una dificultat amb el que és la
planificació i l’organització de la feina a nivell tècnic i que segurament té un cert sentit, i és
que totes les inversions si es volen negociar conjuntament al pressupost vagin juntes,
finalment han calculat el temps que disposaven per algunes de les inversions, entenent que,
amb la previsió de presentar-ho al mes de febrer, tant pressupost com totes les inversions,
els dona temps per poder executar i per poder contractar aquelles actuacions que tenien,
dient que hauran d’anar molt ajustats en el temps, però després d’haver fet els càlculs
pensen que hi podrien arribar i, finalment han optat per retirar aquest punt i discutir-lo en el
proper ple, que la idea seria fer un ple extraordinari a finals de febrer, per tal de poder
discutir, donant-los tot aquest temps, durant tot el mes de febrer, per acabar de negociar
amb els diferents grups i aquesta és una mica la previsió i el motiu pel que retiraríen el punt.
Pren la paraula el Sr. Capote per puntualitzar que es va dir que si hi havia alguna inversió
que era molt urgent com el tema de l’educació, de l’escola i que si hi havia altre també, que
es podria parlar i que les més urgents podien passar aquest pla perfectament.
El Sr. Secretari pregunta al Sr. alcalde si tots els grups estan a favor de la retirada del punt,
perquè així constarà a l’acta i l’alcade ho afirma.
Per tot l’exposat, per unanimitat dels 15 regidors presents, el punt queda retirat de
l’ordre del dia.

6. CORRECCIÓ MATERIAL D’ERROR MATERIAL EN LA TRANSCRIPCIÓ A LA
PROPOSTA DE DATA 14.10.16 D’INCORPORACIÓ DE MEMBRE AL CONSELL
DEPOBLE DE LA BATLLÒRIA
Atès l’acord adoptat al Ple ordinari de 24 de novembre de 2016, el qual es transcriu a
continuació:
<< APROVACIÓ DE LA INCORPORACIÓ DE LA SRA MARIA CRISTINA MONTOYA
HELLIN AL CONSELL DE POBLE DE LA BATLLÒRIA, A TÍTOL INDIVIDUAL
El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya preveu expressament al seu article 61.1 la possibilitat que el
Ple municipal acordi la creació d’òrgans territorials de gestió desconcentrada.
L’Ajuntament de Sant Celoni, fent ús d’aquesta facultat, va considerar adient la creació d’un
canal de participació de les persones i entitats de la Batllòria, mitjançant la instauració d’un
consell de caràcter consultiu que enriqueixi l’activitat ciutadana i representi una via de diàleg
permanent amb l’Ajuntament.
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El Ple municipal, en sessió de 17.05.2004, va aprovar inicialment el Reglament Orgànic del
Consell de Poble de la Batllòria, als efectes de regular la seva constitució i funcionament. El
reglament es va declarar definitivament aprovat per resolució de l’Alcaldia de 21.07.2004
atès que en el termini d’exposició pública no es va presentar cap al·legació en contra.
L’article 8 del Reglament Orgànic del Consell de Poble de la Batllòria estableix que els
membres del Consell Plenari han de ser designats pel Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni,
designació que ha de recaure en:
•
•
•
•
•

Les persones a títol individual, majors de 16 anys, que voluntàriament hagin sol·licitat
formar-ne part.
Un representant de cada una de les associacions sectorials amb seu a la Batllòria designat
pel seu màxim òrgan de govern.
Un representant de la Junta de Compensació de la urbanització Royal Park, designat per
acord del seu màxim òrgan de govern.
Un representant de l’Associació de veïns de la Batllòria, designat per acord del seu màxim
òrgan de govern.
Un regidor o regidora en representació de cada un dels partits polítics amb representació
municipal, computant a aquests efectes el regidor o regidora que sigui nomenat/da
president/a.
El Reglament Orgànic del Consell de Poble de la Batllòria estableix en el seu article 5 que
tots els òrgans del Consell han de ser renovats i/o ratificats per acord del Ple, amb ocasió de
la renovació dels membres de la corporació local. Tant les persones a títol individual, com
els representants de les entitats i/o associacions i els representants polítics es renovaran i/o
ratificaran amb el canvi de mandat corporatiu.
Tal com estableix l’article 12 del reglament esmentat, per resolució de l’Alcaldia de
15.06.2015 es va nomenar presidenta del Consell de Poble de la Batllòria a la Sra. Maria
Helena Lagarda Planas, regidora del grup municipal de CiU, per ser aquesta formació
política la més votada a la Batllòria en les darreres Eleccions Municipals.
En sessió de 08.07.2015 el Ple municipal va designar, a proposta dels respectius grups
municipals, els regidors i les regidores de cada una de les formacions polítiques que
integraran el Consell Plenari.
Mitjançant fulletó informatiu distribuït porta a porta, la presidenta del Consell de Poble de la
Batllòria va convocar les persones interessades en formar part del nou Consell a una reunió
informativa. Així mateix, va contactar amb les entitats de la Batllòria per que designessin,
per acord del seu màxim òrgan de govern, els seus representants en el Consell.
A la vista de les sol·licituds rebudes, el Ple municipal en sessió de 25.11.2015 va aprovar la
nova composició del Consell Plenari del Consell de Poble de la Batllòria, tant les persones
que representen a les entitats com aquelles que actuen a títol individual.
Posteriorment, el Ple municipal en sessió de 28.01.2016 va aprovar una nova incorporació
al Consell de Poble, en representació d’una entitat.
En data 06.10.2016 s’ha rebut a l’Ajuntament de Sant Celoni una instància de la Sra. Mª
Cristina Montoya Hellin, sol·licitant poder formar part del Consell de Poble de la Batllòria a
títol individual.
A proposta de la Regidora de la Batllòria, i previ dictamen de la Comissió Informativa
General, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la incorporació de la Sra. Mª Cristina Montoya Hellin al Consell de Poble
de la Batllòria, a títol individual.
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SEGON.- Notificar aquest acord a la persona interessada als oportuns efectes i amb
expressió dels recursos a què tingui dret.>>
Atès que es constata de l’errada material per la documentació que consta a l’expedient.
Havent-se detectat aquesta errada material, i d’acord amb allò establert a l’article 109.2 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú, que permet a
l’Administració rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els
errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
A proposta de la regidora de la Batllòria, la Comissió Informativa General emet dictamen
proposant al Ple municipal el debat i votació dels següents ACORDS:
PRIMER.- Procedir a corregir l’error material comès en la transcripció de la proposta de data
14 d’octubre de 2016, a on a l’apartat d’aprovació d’acords deia el següent:
-

Aprovar la incorporació de la Sra. Maria Cristina Montoya Hellín al Consell de Poble
de la Batllòria, a títol individual.

i modificar-ho pel següent redactat:
-

Aprovar la incorporació de la Sra. Maria Cristina Montoya Hellín al Consell de Poble
de la Batllòria, en representació de l’Ampa Montnegre.

SEGON.- Notificar aquest acord a la persona interessada als oportuns efectes i amb
expressió dels recursos a què tingui dret.

Deliberacions
Pren la paraula el Sr. alcalde explicant que aqui el que es corregeix és que la persona que
va sol·licitar formar part del Consell de Poble de la Batllòria, la Sra Maria Cristina Montoya,
ho va sol·licitar com a representant de l’Ampa de l’Escola Montnegre, però per una errada
es va incorporar com a persona a títol particular, per això el que es fa és corregir i que quedi
constància que ho fa a títol de representant de l’Ampa de l’Escola Montnegre.
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 15 regidors presents.

7. APROVACIÓ DEL “DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL ( DUPROCIM)”,
DINS EL TRÀMIT PREVIST ( ART. 4 DEL D155/2014) I, COM A PAS PREVI PER A LA SEVA
HOMOLOGACIÓ FINAL PER LA COMISSIÓ DE PROTECCIÓ CIVIL DE CATALUNYA
Atès l’informe del coordinador de la comissió municipal de Protecció Civil, que es transcriu a
continuació:
<< Atès allò que disposa la normativa autonòmica a l’àmbit territorial, essencialment la llei
4/1997, de Protecció Civil de Catalunya, i el Decret 155/2014, de 25 de novembre, per el qual
s’aprova el contingut mínim per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil
municipals, i s’estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta.
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Que Sant Celoni disposa, actualment de Plans d’Actuació Municipal (PAM), pels riscos
especials del municipi, segons l’article 17 de la Llei 4/1997 de Protecció Civil de Catalunya:
-

Risc Bàsic, associat al PROCICAT
Risc d’Incendis Forestals, associat al INFOCAT
Risc Químic, associat al PLASEQCAT
Risc d’Inundacions associat al INUNCAT
Risc Sísmic, associat al SISMICAT
Risc Radiològic, associat al RADCAT

A més dels riscos Específics per:
- Festa de Reis
- Festa de Carnestoltes
- Festa Major de Setembre
Que d’acord amb el TRANSCAT 2014 (pla especial d’emergències per accidents en el
transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya), el municipi de
Sant Celoni està obligat a disposar del Pla d’Actuació Municipal associat.
Que el decret 155/2014, de 25 de novembre, estableix quin ha de ser el contingut mínim per
a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals i s’estableix el
procediment per a la seva tramitació conjunta, deroga l’anterior Decret, i modifica l’estructura
de la planificació introduint el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM).
L’objecte del nou Decret és que els municipis puguin elaborar, aprovar i incloure tots els riscos,
d’acord amb els corresponents plans o figures de planejament, en un únic document, fet que ha
de facilitar i fer més àgil l’elaboració i tramitació dels plans d’emergència municipals.
El Decret 155/2014, estableix el següent:
Art.6 Actualització i revisió de plans
6.1 Els plans de protecció civil municipal s’han d’actualitzar per adaptar-los als canvis
de circumstàncies, si es produeixen, i també s’han de revisar cada quatre anys a fi de
mantenir-ne plenament la capacitat operativa.
6.2 Pel que fa a les actualitzacions dels plans, una vegada aprovades per la corporació
municipal respectiva, és suficient una comunicació a la direcció general competent en
matèria de protecció civil dels canvis efectuats en el DUPROCIM, en la part que s’hagi
hagut d’adaptar a les noves circumstàncies. Des d’aquesta unitat directiva es trametrà
el Document modificat a la secretaria de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya
perquè en doni compte a la Comissió en la següent sessió d’aquest òrgan que tingui
lloc.
6.3 La revisió dels plans inclosos en el DUPROCIM s’ha d’aprovar i homologar,
conjuntament, amb el mateix procediment de l’aprovació i l’homologació inicials,
adjuntant un escrit de descripció de les actuacions d’implantació i manteniment dels
plans realitzades en els últims quatre anys.
Disposició transitòria Segona
Els plans homologats amb anterioritat a l’entrada en vigor del present Decret s’hauran
d’adaptar a la seva estructura en el termini de quatre anys des de l’entrada en vigor
d’aquest Decret. No obstant això, també es podran adaptar a la nova estructura en el
moment que procedeixin a la seva revisió, si ho consideren convenient, en un termini
inferior.
Pel la qual cosa des de l’Àrea de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de Sant Celoni, s’inicià
el procediment per a la contractació de la redacció de:
-

DUPROCIM del municipi de Sant Celoni, incloent tots els riscos del PAM i PEM
existents actualment,
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-

Elaboració i inclusió del risc TMP (transport de mercaderies perilloses) per Sant Celoni
i La Batllòria

Que ha estat lliurat, amb registre d’entrada núm. 2016/11270 de 5 de desembre, el
Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de Sant Celoni, redactat i signat
pel tècnic Pere Marsal, que disposa de l’acreditació per a l’elaboració de plans d’àmbit
municipal.
Vist el document del DUPROCIM se’n desprèn que és:
-

-

-

-

Complet: l’estructura conté els apartats mínims que fixa l’Annex del D155/2014, que
dona compliment a la planificació en matèria de risc municipal i la integració dins la
Protecció Civil de Catalunya.
Concret, és adir, específic per el riscos definits, i de característiques ben definides
(condicions del municipi, organització, avaluació dels riscos, mitjans material i humans
necessaris, tant des del punt de vista de quantitat com de la seva organització en front
una possible emergència).
Pràctic i viable, ajustat a la realitat, i aplicable en cas d’una emergència real, amb
suficient nivell de detall les característiques del municipi i les instal·lacions necessàries
per tal d’assegurar la detecció de l’emergència, l’alerta als equips actuants interns i
l’alarma a la ciutadania, amb identificació específica dels elements vulnerables, la
intervenció coordinada sobre l’emergència preveient les accions que siguin
necessàries (evacuació, confinament, atenció sanitària, ...).
Integrable en el sistema de Protecció Civil Municipal i de Catalunya, tant des del punt
de vista normatiu com operatiu.

Si durant el debat de la comissió per a la seva aprovació, homologació, en la implantació, o el
simulacre es detectessin deficiències que no fossin prou greus, aquestes es recolliran en els
corresponents certificats o informes, segons el cas, per tal de incorporar aquestes possibles
esmenes o millores en les futures revisions del pla, també previstes normativament.
Per tant, en mèrits de tot allò que ha estat exposat i de les competències que m’atorga la
meva funció de Coordinador municipal de la comissió municipal de Protecció Civil, proposo:
PRIMER.- Informar favorablement el DUPROCIM (Document Únic de Protecció Civil Municipal
de Sant Celoni, amb inclusió de tots els riscos assenyalats, de data NOVEMBRE de 2016,
redactat per Pere Josep Marsal Caselles en la qualitat de tècnic acreditat per a l’elaboració de
plans d’interès per a la protecció civil local..
SEGON.- Sotmetre el document a la tramitació prevista en l’art.4 del D155/2004 (Informe de la
CMPC, aprovació pel ple municipal, informació pública i posterior d’homologació per part de la
comissió de protecció civil de Catalunya).
TERCER.- Procedir a la implantació i proves necessàries (simulacres), per tal de garantir les
condicions vers una possible emergència que preveu el pla, sense la qual el pla no es pot
considerar efectiu.
QUART.- Si durant el procés d’homologació, implantació o simulacres s’observessin
deficiències o millores, es recolliran en els informes pertinents, i seran incorporades en les
actualitzacions i revisions del pla previstes normativament.>>

~~~~~~~~~~

Atès que la Comissió Municipal de Protecció Civil celebrada en data 7 de desembre de
2016, va aprovar els següents acords:
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<<PRIMER.- Informar favorablement el DUPROCIM (Document Únic de Protecció Civil
Municipal de Sant Celoni, amb inclusió de tots els riscos assenyalats, de data NOVEMBRE de
2016, redactat per Pere Josep Marsal Caselles en la qualitat de tècnic acreditat per a
l’elaboració de plans d’interès per a la protecció civil local..
SEGON.- Sotmetre el document a la tramitació prevista en l’art.4 del D155/2004 (Informe de la
CMPC, aprovació pel ple municipal, informació pública i posterior d’homologació per part de la
comissió de protecció civil de Catalunya).
TERCER.- Procedir a la implantació i proves necessàries (simulacres), per tal de garantir les
condicions vers una possible emergència que preveu el pla, sense la qual el pla no es pot
considerar efectiu.
QUART.- Si durant el procés d’homologació, implantació o simulacres s’observessin
deficiències o millores, es recolliran en els informes pertinents, i seran incorporades en les
actualitzacions i revisions del pla previstes normativament.>>
A proposta de l’alcalde, la Comissió Informativa General emet dictamen proposant al Ple
municipal el debat i votació dels següents ACORDS:
PRIMER.- Sotmetre el “ Document únic de Protecció Civil Municipal de l’Ajuntament de Sant
Celoni ( DUPROCIM)”, informat favorablement per la Comissió Municipal de Protecció Civil
Municial de Sant Celoni, a un període d’informació pública de 30 dies, per a la seva posterior
aprovació pel ple, mitjançant inserció d’anunci al BOPB i al web municipal.

Deliberacions
Inicia el debat el Sr. alcalde manifestant que l’Ajuntament té diferents plans de protecció, el
de risc bàsic, que és el Procicat, el risc d’incendis forestals, associat a l’Infocat, el risc
químic, associat al Pla Cecat, el risc d’inundacions associat a l’Inuncat, el ris sísmic associat
al Sismicat i el risc radiològic associat al Radcat.
Explica que l’Ajuntament disposa de tots aquests plans, que són documents elaborats de
manera separada i la darrera normativa al respecte, que és de l’any 2014 establia que calia
elaborar un document únic, que marqués la forma d’actuació genèrica de posada en
funcionament o d’activació de cadascún d’aquests riscos i, per tant, el que s’ha fet és
elaborar aquest document, que engloba tots els plans i, per tant, el que ara es portaria a la
seva aprovació.
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 15 regidors presents.

8. APROVACIÓ DEL “PLA DIRECTOR DE FRANGES PERIMETRALS DE BAIXA
COMBUSTIBILITAT” EN COMPLIMENT DE L’ART. 179 DE LA LLEI 2/2014, DE 27 DE
GENER, DE MESURES FISCALS, ADMINISTRATIVES I FINANCERES I DEL SECTOR
PÚBLIC, MODIFICA LA LLEI 5/2003, EN RELACIÓ A LA DELIMITACIÓ I EXECUCIÓ DE
FRANGES DE PROTECCIÓ DELS NUCLIS DE POBLACIÓ
Atès l’informe del coordinador de la comissió municipal de Protecció Civil, que es transcriu a
continuació:
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<<El ple municipal, en sessió de 3 d’octubre de 2006 va aprovar inicialment el Pla de
Prevenció d’incendis forestals a les Urbanitzacions (PPU), de BOSCOS DEL MONTNEGRE,
CAN COLL i CAL BATLLE, del terme municipal de Sant Celoni que no tenen continuïtat
immediata amb la trama urbana, que incloïa el plànol de delimitació previst a l’article 2.1 de
la Llei 5/2003, de 22 d’abril, amb aprovació definitiva per Resolució d’Alcaldia de 30 de
novembre de 2006.
Amb l’aprovació de la delimitació, i els Plans de Prevenció d’incendis forestals a les
Urbanitzacions (PPU):
- BOSCOS DEL MONTNEGRE
- CAN COLL
- CAL BATLLE
En data juliol de 2005 van ser requerides les tres urbanitzacions, per tal de donar
compliment amb les mesures contemplades en els projectes aprovats.
Amb posterioritat va ser redactat, però no aprovat el PPU,
- ROYAL PARK
Fins la data podem considerar que han estat realitzades les intervencions corresponents
l’obertura de franja a les urbanitzacions de BOSCOS DEL MONTNEGRE, CAN COLL i
ROYAL PARK, però sense cap intervenció a CAL BATLLE, la qual cosa suposa una situació
de risc, no només per ella mateixa, sinó per la resta que llinden amb ella.
Pel que fa el manteniment, la situació en les tres urbanitzacions en les que s’ha actuat ha
estat força dispar, com millor es descriu en la diagnosi, i en conseqüència actuacions a
realitzar del Pla Director de NOV.2016, objecte d’aquest informe.
Consideracions
L’art. 179 de la Llei 2/2014 de 27 de gener de mesures fiscals, administratives financeres i
del sector públic, modifica la Llei 5/2003 en relació a la delimitació i execució de franges de
protecció dels nuclis de població, per la qual cosa és necessari actualitzar la delimitació a
Sant Celoni, així com descriure i valorar les actuacions que s’hi hagin de fer.
El 14 de març de 2016 es va contractar amb Àpex Forestal i Ambiental SCP l’elaboració
dels treballs d’actualització de la delimitació de les franges perimetrals de prevenció
d’incendis forestals del municipi, document que han lliurat amb registre 2016/11281 de 5 de
desembre. Aquest document es titula Pla Director de Franges perimetrals de baixa
combustibilitat de Sant Celoni (novembre 2016) i inclou la informació següent:
1. Actualització del plànol de delimitació de FP al municipi de Sant Celoni:
a. Revisió de la documentació actual (delimitació vigent, FP urbanitzacions)
b. Proposta de zones a incloure i /o modificació de les actuals
c. Elaboració del plànol que compleix amb la Llei 2/2014 de 27 de gener.
2. Documentació tècnica per a l’aprovació de la delimitació de les FP (art. 4.2 i 4.3
del D.123/2005).
a. Relació numerada de les zones amb localització sobre mapa escala
1:40.000 de l’ICC.
b. Mapa de detall de cada zona, amb localització sobre mapa topogràfic
escala 1:5.000, amb les franges grafiades.
c. Document amb fases d’execució dels treballs per complir l’art. 3 de la Llei
5/2003, tant pel que fa al termini en què s’han de dur a terme com
respecte l’àmbit territorial afectat.
3. Projecte tècnic executiu per a la primera intervenció per al manteniment de la
totalitat de les franges de protecció perimetral de la nova delimitació proposada,
plantejat per fases executives, per zones, calendari i cost, per als propers 6 anys,
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en el ben entès que a partir del 7 i successius, la seqüència seria repetitiva (anys
5 i 6), bianualment (apartat 5, Pla d’Inversió):
Any 1 (2017)
Any 2 (2018)
Any 3 (2019)
Any 4 (2020)
Any 5 (2021)
Any 6 (2022)

60.680,19 €
59.421,33 €
64.444,45 €
68.082,43 €
54.530,32 €
48.500,25 €

Conclusions
Per tant, en mèrits de tot allò que ha estat exposat i de les competències que m’atorga la
meva funció de Coordinador municipal de la comissió municipal de Protecció Civil, proposo:
PRIMER.- Informar favorablement el Pla Director de Franges Perimetrals (PDFP), de data
novembre de 2016, redactat pel tècnic Jordi Canals Camprubí, que inclou:
-

-

Modificació del Plànol de Delimitació, en compliment de la Llei 2/2014, de 27 de gener
que modifica la Llei 5/2003.
Planificació per a l’execució i manteniment de franges de protecció perimetrals, per
donar compliment del Decret 123/2005, de mesures de prevenció d'incendis forestals
en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana; aquesta
proposta d’actuació, modifica la proposta dels PPU’s aprovats per Resolució d’Alcaldia
de 30 de novembre de 2006.
Calendari i estimació econòmica amb periodificació anual, en pla d’inversions del
document.

SEGON.- Sotmetre el document a la tramitació prevista en l’art. 2.1 de la Llei 5/2003, de 22
d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de
població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals:
Art.2.1.” .... Correspon al ple de cada ajuntament d’aprovar aquest plànol de
delimitació, el qual, un cop aprovat, s’ha de trametre al Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.”
TERCER.- Si durant el procés de debat de la Comissió Municipal de Protecció Civil (CMPC)
s’observessin deficiències o millores, es recolliran en l’acta pertinent, i seran incorporades en
les actualitzacions i/o revisions del pla.>>
~~~~~~~~~~

Atès que la Comissió Municipal de Protecció Civil celebrada en data 7 de desembre de
2016, va aprovar els següents acords:
<< PRIMER.- Informar favorablement el Pla Director de Franges Perimetrals (PDFP), de data
novembre de 2016, redactat pel tècnic Jordi Canals Camprubí, que inclou:
-

Modificació del Plànol de Delimitació, en compliment de la Llei 2/2014, de 27 de gener
que modifica la Llei 5/2003.
Planificació per a l’execució i manteniment de franges de protecció perimetrals, per
donar compliment del Decret 123/2005, de mesures de prevenció d'incendis forestals
en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana; aquesta
proposta d’actuació, modifica la proposta dels PPU’s aprovats per Resolució d’Alcaldia
de 30 de novembre de 2006.
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-

Calendari i estimació econòmica amb periodificació anual, en pla d’inversions del
document.

SEGON.- Sotmetre el document a la tramitació prevista en l’art. 2.1 de la Llei 5/2003, de 22
d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de
població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals:
Art.2.1.” .... Correspon al ple de cada ajuntament d’aprovar aquest plànol de
delimitació, el qual, un cop aprovat, s’ha de trametre al Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.”
TERCER.- Si durant el procés de debat de la Comissió Municipal de Protecció Civil (CMPC)
s’observessin deficiències o millores, es recolliran en l’acta pertinent, i seran incorporades en
les actualitzacions i/o revisions del pla.>>
D’acord amb l’article 2.1 de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis
forestals.
A proposta de l’alcalde, la Comissió Informativa General emet dictamen proposant al Ple
municipal el debat i votació dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar el “Pla Director de Franges Perimetrals de Baixa Combustibilitat”, en
compliment de l’art. 179 de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives i
financeres del sector públic, redactat pel tècnic Jordi Canal Camprubí, informat favorablement
per la Comissió Municipal de Protecció Civil de l’Ajuntament de Sant Celoni.
SEGON.- Sotmetre el document a la tramitació prevista en l’art. 2.1 de la Llei 5/2003, de 22
d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de
població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, d’acord amb el
qual, un cop aprovat el plànol de delimitació pel Ple de l’Ajuntament, aquest s’ha de trametre
al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Deliberacions:
El Sr. alcalde explica que aquesta nova llei també ve a regular de forma diferent el que són
les franges perimetrals de protecció que han de tenir els municipis, en aquest cas,
bàsicament les zones d’urbanitzacions, tant Can Coll, Boscos de Montnegre, Cal Batlle i
Royal Park de la Batllòria, eren les que fins ara estaven afectades per les lleis anteriors, i en
aquests moments, la nova normativa també estableix franges perimetrals en els propis
nuclis urbans, aclarint que el que s’ha fet és encarregar un estudi que els defineixi quines
són les zones de risc i adaptar-les a la nova normativa, també estableix un calendari
d’actuació de cadascuna d’elles i elabora el projecte executiu per tal de poder-lo encarregar.
Per tant, el que venen a aprovar és aquest pla, una part de les actuacions, la primera fase ja
s’ha posat en marxa, la contractació per la primera franja de protecció, que afecta sobretot
la zona de Boscos del Montnegre i de fet el 2017 ja s’hauria d’aprovar la segona fase que
estableix el propi pla.
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 15 regidors presents.

9. APROVACIÓ DE LES BASES QUE HAN DE REGIR L’ELECCIÓ DELS PROJECTES
AJUNTAMENT JOVE DEL CURS 2016-2017 I LA DISTRIBUCIÓ DE LA SUBVENCIÓ
ATORGADA PER A LA SEVA EXECUCIÓ
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La junta de Govern Local de 22 de juliol de 2015 es va aprovar la renovació del conveni del
Pla Educatiu d’entorn amb el Departament d’Ensenyament per als cursos 2015 - 2016, 2016
- 2017, 2017 - 2018 i 2018 - 2019.
L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre l’Administració de
la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de
Sant Celoni per contribuir, a través del Pla educatiu d’entorn, al forment de la llengua
catalana i a la millora de l’èxit educatiu per a tot l’alumnat en totes les dimensions: personal,
acadèmica, social i laboral. Així mateix es vol afavorir la convivència, la cohesió social i la
creació i/o el manteniment d’una xarxa educativa que doni una resposta global, integral i
més eficaç als reptes educatius.
El Pla educatiu d’entorn estableix com a objectius generals:
-

Ajudar a l'increment de l’èxit acadèmic (contribuint de manera especial a la superació de
l'abandó escolar i de l'absentisme, i afavorint la continuïtat dels estudis postobligatoris).
Potenciar l’equitat i la participació en el marc d’una educació inclusiva per reduir
desigualtats.
Millorar la presència i l’ús social de la llengua catalana com a llengua comuna i de
cohesió, en un marc de respecte i valoració de la diversitat lingüística.
Potenciar els espais de convivència i el compromís cívic.
Potenciar l’educació en el lleure, potenciar el treball i l’aprenentatge en xarxa de tots els
agents que operen en el territori i promoure la sostenibilitat en les actuacions.

L’Ajuntament de Sant Celoni es compromet a cooperar, coordinar i optimitzar els serveis
municipals i les actuacions de les altres regidories per tal de desenvolupar les actuacions
adreçades especialment a donar suport al Pla; a posar a disposició del Pla les instal·lacions
i les infraestructures necessàries per al seu bon funcionament; a promoure l’encaix del Pla
amb les diverses plataformes de participació ciutadana i institucional existents en el territori;
a donar prioritat a les entitats vinculades a la zona educativa del Pla per a l’organització de
les activitats, i a potenciar metodologies innovadores que garanteixin la sostenibilitat de les
actuacions.
El projecte Ajuntament jove, s’emmarca en al Pla Educatiu d’Entorn, i jove pretén donar
resposta a la missió de promoure el desenvolupament dels valors democràtics i impulsar la
participació i el compromís dels joves amb la societat.
El projecte consisteix en la utilització de l’assignatura de 4t d’ESO de “Projecte de recerca”
com una eina comuna entre tots els centres i l’Ajuntament per implicar als joves en la
dinàmica del municipi. Concretament, el projecte vol que els alumnes de 4t d’ESO centrin el
seu treball de recerca en una temàtica o problemàtica real del municipi i elaborin un anàlisi
sobre el tema, que els permeti, posteriorment, elaborar un projecte d’aprenentatge servei
per millorar la temàtica o solucionar el problema analitzat.
Al projecte “Ajuntament Jove” hi poden participar els alumnes de 4rt d’ESO dels centres
educatius de Sant Celoni que són els següents:
-

Institut Baix Montseny
Institut Escola La Tordera
Col·legi La Salle
Col·legi Cor de Maria
Escola L’Avet Roig

Cada centre només pot presentar un treball de recerca al ple extraordinari.
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Per tal de motivar als alumnes, en la necessitat que facin un bon anàlisi del tema escollit i
argumentin la viabilitat i idoneïtat de la seva proposta de millora o solució correctament, els
projectes de l’alumnat seran valorats pels mestres de cadascun dels 5 centres educatius i
un tècnic d’educació del municipi, que escolliran el millor projecte de cada centre educatiu.
Els 5 treballs seran defensats oralment pels alumnes davant el ple municipal extraordinari.
Aquest serà l’encarregat de distribuir els 6.000 € de la partida pressupostària 07 326B0 489
entre els 5 projecte presentats d’acord amb els següents criteris de valoració:
Criteri a valorar

Puntuació màxima

Projectes que fomentin la responsabilitat dels joves amb el
municipi, la millora d’algun aspecte del municipi, la cohesió social
i/o el treball conjunt amb el teixit social.

6 punts

Innovació i creativitat del projecte

8 punts

Viabilitat tècnica de la implementació del projecte

6 punts

TOTAL

20 PUNTS

Per part dels tècnics municipals s’han elaborat les bases que han de regir l’elaboració i
selecció dels treballs i la distribució de la dotació econòmica. Aquestes bases, que consten
a l’expedient, seran aprovades pel Ple de l’Ajuntament.
En aquest sentit, cada centre educatiu, conjuntament amb un tècnic municipal d’educació,
seleccionarà el projecte de recerca que presentarà el seu centre al ple municipal.
Cada centre educatiu presentarà el treball seleccionat del seu centre, a l’Àrea de Cultura de
l’Ajuntament de Sant Celoni, del 13 al 17 de març de 2017.
Cada treball s’assignarà a una àrea de l’Ajuntament i a un tècnic municipal. Cada tècnic
municipal emetrà un informe preceptiu no vinculant per a la comissió política d’ajuntament
jove.
La comissió política d’ajuntament jove composada per un regidor de cada grup municipal
s’exposaran els treballs de cada centre, es valoraran els informes preceptius no vinculants
de cada àrea i s’explicarà el funcionament del ple municipal extraordinari que tindrà lloc el 6
d’abril de 2017.
La proposta d’organització de l’estructura del ple serà la següent:
•
•

•
•
•
•

Benvinguda de l’alcalde i presentació dels grups polítics als assistents
Presentació dels treballs ajuntament jove curs 2016 - 2017 per part dels alumnes
dels centres educatius. Cada grup exposarà el seu projecte durant 10 minuts.
Després de cada presentació, un representant de cada grup municipal entregarà un
diploma d’agraïment.
Després de l’exposició dels projectes, hi haurà un torn obert de paraula per part dels
grups polítics.
Els 17 regidors i regidores que integren el ple municipal votaran en el ple
extraordinari de forma secreta per paperetes i urna i hauran de puntuar els 3 criteris
de valoració de cadascun dels projectes.
Es sumaran les puntuacions de cadascun dels criteris de cada projecte. La
puntuació total de cada projecte servirà per distribuir proporcionalment els 6.000 €
del pressupost municipal.
La proposta d’acord que es farà al ple serà:
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o

havent obtingut els següents punts
 Projecte xxxx: xx punts
 Projecte xxxx: xx punts
 Projecte xxxx: xx punts
 Projecte xxxx: xx punts
 Projecte xxxx: xx punts
es distribueixen els 6.000 € de la següent manera:
 Projecte xxxx: xx €
 Projecte xxxx: xx €
 Projecte xxxx: xx €
 Projecte xxxx: xx €
 Projecte xxxx: xx €

•

L’alcalde explicarà que, amb el pressupost de que disposa cada grup, hauran
d’implementar el seu projecte durant el 3r trimestre i ens tornarem a trobar totes les
escoles, el dia 13 de juny de 2017, per conèixer com ha anat l’execució del projecte
i celebrar l’experiència viscuda.

Com ja s’ha dit, els projectes d’Ajuntament Jove que s’hagin presentat es valorarà per part
de les àrees de l’Ajuntament referent tenint en compte els següents criteris:
Criteri a valorar

Puntuació màxima

Projectes que fomentin la responsabilitat dels joves amb el
municipi, la millora d’algun aspecte del municipi, la cohesió social
i/o el treball conjunt amb el teixit social.

6 punts

Innovació i creativitat del projecte

8 punts

Viabilitat tècnica de la implementació del projecte

6 punts

TOTAL

20 PUNTS

Posteriorment, el ple municipal extraordinari puntuarà els projecte presentats d’acord amb
els 3 criteris a valorar. El pressupost municipal per a l’execució dels projectes és de 6.000 €
i es distribuirà proporcionalment a la puntuació obtinguda per cada projecte. Aquest
pressupost servirà perquè els alumnes puguin implementar el seu projecte durant el tercer
trimestre del curs. Aquesta despesa que ha d’assumir l’Ajuntament es troba pressupostada
en la partida 07 326B0 489 del pressupost aprovat per l’any 2017.
Les quantitats atorgades a cada projecte tindran la consideració de subvencions i es regiran
per allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i es
gestionaran d’acord amb el que expressa la base 10 de les elaborades han de regir l’elecció
dels projectes Ajuntament jove del curs 2016 – 2017 i la distribució del pressupost per a la
seva execució.
La presentació dels treballs d’ajuntament jove al ple implica per part de les participants el
coneixement i l’acceptació íntegra de les presents bases. Els aspectes no previstos o
regulats, així com la seva interpretació en cas de dubte i d’altres qüestions suscitades a
resultes d’aquestes seran resoltes per la comissió política, gaudint els seus acords de la
presumpció d’interpretació autèntica de les presents bases.
Fonaments de dret
·
·

Llei 7/1985, Reguladora de las Bases del Règim Local, de 2 de abril.
D. Leg. 2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, de 28 d’abril
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Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

·
·

Vist l’informe emès al respecte pels tècnics de l’Àrea de Cultura i Educació i les bases
redactades.
A proposta del Regidor de l’Àrea de Cultura i Educació, la Comissió Informativa General
emet dictamen proposant al Ple municipal el debat i votació dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar les bases que han de regir l’elecció dels projectes Ajuntament jove del
curs 2016–2017 i la distribució de la subvenció atorgada per a la seva execució.
SEGON.- Publicar als mitjans de comunicació municipals les Bases aprovades.
TERCER.- Aprovar la despesa de 6.000 € imputable a l’aplicació 07 326B0 489 per a la
implementació dels projectes de l’Ajuntament jove, en el benentès que les quantitats
atorgades a cada projecte tindran la consideració de subvenció i es regiran per allò que
disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
QUART.- Aprovar les condicions a què queden subjectes les subvencions indicades en
l’acord anterior i que es concreten en els punts següents:







Les subvencions s’atorgaran a les escoles i es destinaran a finançar les despeses
que es produeixin durant l’execució dels projectes presentats. L’execució dels
projectes s’haurà de realitzar abans del 21 de juny de 2017.
Amb la presentació del projecte, l’escola dóna per acceptada la subvenció que li
atorgui el Ple municipal de l’Ajuntament Jove.
El pagament de les subvencions es realitzarà amb dos terminis: el primer 50% una
vegada el Ple municipal de l’Ajuntament Jove hagi aprovat la subvenció que atorga
a cada escola, i el 50% restant, quan presenti –dins els terminis establerts- la
documentació corresponent a la justificació preceptiva.
Els beneficiaris hauran de justificar, mitjançant model normalitzat, la realització del
projecte, com a màxim el dia 31 d’octubre de 2017.
Els beneficiaris s’obliguen a executar els projectes subvencionats, de conformitat
amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com
la seva justificació, en especial pel que fa als següents aspectes:
a) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi
la Intervenció General de l’Ajuntament, i aportar tota la informació que els
sigui requerida en l’exercici de les actuacions i en relació a la subvenció
atorgada.
b) Per a la justificació de la subvenció, s’haurà de presentar, degudament
justificada, la memòria de l’activitat i els annexes corresponents. És
imprescindible acreditar la despesa presentant factures originals o còpies
compulsades. No seran admesos tiquets, ni rebuts, ni tampoc factures a
persones físiques o jurídiques on els membres de la Junta de l’Entitat actuïn
com a administradors o propietaris.
c) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, per un
període no inferior a 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de
presentació de les justificacions.
d) Fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en l’execució del projecte o de
l’activitat, en tota la documentació impresa en cartells o mitjans electrònics i
audiovisuals, emprant model normalitzat que es facilitarà.
e) Donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes per mitjans
electrònics, en bases a allò establert a la Llei 19/2013.

21

f)

Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública que no
s’hagi declarat amb la sol·licitud.

CINQUÈ.- Facultar el Sr. Alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per a l’eficàcia
i execució d’aquest acord.
~~~~~~~~~~

BASES QUE HAN DE REGIR L’ELECCIÓ DELS PROJECTES AJUNTAMENT JOVE DEL
CURS 2016–2017 I LA DISTRIBUCIÓ DE LES SUBVENCIONS PER A LA SEVA
EXECUCIÓ
INTRODUCCIÓ I CONTEXT
El projecte Ajuntament jove pretén donar resposta a la missió de promoure el
desenvolupament dels valors democràtics i impulsar la participació i el compromís dels joves
amb la societat.
El projecte consisteix en la utilització de l’assignatura de 4t d’ESO de “Projecte de recerca”
com una eina comuna entre tots els centres i l’Ajuntament per implicar als joves en la
dinàmica del municipi. Concretament, el projecte vol que els alumnes de 4t d’ESO centrin el
seu treball de recerca en una temàtica o problemàtica real del municipi i elaborin un anàlisi
sobre el tema, que els permeti, posteriorment, elaborar un projecte d’aprenentatge servei
per millorar la temàtica o solucionar el problema analitzat.
Per tal de motivar als alumnes, en la necessitat que facin un bon anàlisi del tema escollit i
argumentin la viabilitat i idoneïtat de la seva proposta de millora o solució correctament, els
projectes de l’alumnat seran valorats pels mestres de cadascun dels 5 centres educatius i
un tècnic d’educació del municipi, que escolliran el millor projecte de cada centre educatiu.
Per últim, els 5 treballs seran defensats oralment pels alumnes davant el ple municipal
extraordinari. Aquest serà l’encarregat de distribuir els 6.000 € de la partida pressupostària
07 326B0 489 entre els 5 projecte presentats d’acord amb els següents criteris de valoració:
Criteri a valorar
Projectes que fomentin la responsabilitat dels joves amb el
municipi, la millora d’algun aspecte del municipi, la cohesió social
i/o el treball conjunt amb el teixit social.
Innovació i creativitat del projecte
Viabilitat tècnica de la implementació del projecte
TOTAL

Puntuació màxima
6 punts

8 punts
6 punts
20 PUNTS

BASE 1. OBJECTIU
L’objectiu d’aquestes bases és proposar els criteris que han de tenir els treballs de recerca
de 4t d’ESO del municipi de Sant Celoni que es presenten per al projecte Ajuntament Jove
en el ple extraordinari del 6 d’abril de 2017.
BASE 2. METODOLOGIA DE TREBALL
Es proposa treballar el projecte “Ajuntament Jove” a partir de la metodologia educativa de
l’aprenentatge servei.
L'aprenentatge servei és una proposta educativa que combina processos d'aprenentatge i
de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els participants es formen
tot treballant sobre necessitats reals de l'entorn amb l'objectiu de millorar-lo.
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L'aprenentatge servei és, doncs, un projecte educatiu amb utilitat social.
La relació circular que s'estableix entre l'aprenentatge i el servei genera una nova realitat
que intensifica els efectes de cada un per separat. L'aprenentatge millora el servei a la
comunitat, perquè aquest guanya en qualitat, i el servei dóna sentit a l'aprenentatge, perquè
allò que s'aprèn es pot transferir a la realitat en forma d'acció.
Les característiques principals de l’aprenentatge servei són:
-

És un mètode de pedagogia activa per a l'adquisició de coneixements i
competències: Desenvolupa processos conscients, planificats i sistemàtics
d'ensenyament i aprenentatge que relacionen tasques de servei amb continguts i
competències rellevants. L'educació formal posarà en joc continguts factuals,
procedimentals i de valor propis de les matèries escolars fins a convertir-los en
competències que permetin enfrontar-se i resoldre problemes vitals de la comunitat.

-

És un servei per aprendre i col·laborar en el marc de la reciprocitat: Concep el
servei com una resposta a necessitats reals de la societat: protecció del medi
ambient, recuperació del patrimoni cultural, ajuda a grups socials amb necessitats,
etc. El servei permetrà aplicar coneixements previs, formular interrogants
intel·lectuals i cívics, i ser font d'experiències que obrin a noves adquisicions. Serà
un esforç de cooperació, un exercici de responsabilitat i un espai de col·laboració
recíproca on totes les parts ofereixen i reben quelcom de valor.

L’aprenentatge servei és més que un treball voluntari ja que persegueix dues finalitats al
mateix temps: el servei a la comunitat i l’aprenentatge que el procès proporciona a tots els
seus participants.
BASE 3. OBJECTIUS DEL PROJECTE
El projecte “Ajuntament Jove” pretén assolir els següents objectius:




Promoure els valors democràtics dels joves mitjançant l’apropament a la realitat de
la política municipal.
Impulsar la participació i el compromís dels joves amb la societat i el seu entorn més
immediat.
Promoure la metodologia educativa de l’aprenentatge servei.

BASE 4. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
Al projecte “Ajuntament Jove” hi poden participar els alumnes de 4rt d’ESO dels centres
educatius de Sant Celoni que són els següents:
-

Institut Baix Montseny
Institut Escola La Tordera
Col·legi La Salle
Col·legi Cor de Maria
Escola L’Avet Roig

Cada centre només pot presentar un treball de recerca al ple extraordinari.
BASE 5. TEMÀTIQUES DELS TREBALLS
Els treballs de recerca del projecte “Ajuntament Jove” han d’utilitzar la metodologia
educativa de l’aprenentatge servei.
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Alguns àmbits de treball, pel desenvolupament de projectes d’aprenentatge servei, que
poden orientar l’elecció dels joves són:
Acompanyament a l'escolarització: Projectes de suport i acompanyament a
l'escolarització i la formació. Coneixement de l'entorn i reforç escolar, classes de català per
a nouvinguts, motivació per a l'estudi, classes d'adults... Exemple de projectes:
o

Apadrinament lector:

L’aprenentatge consisteix en conèixer i posar en pràctica el rol de l’ensenyant
en contextos d’aprenentatge significatiu.

El servei consisteix en ajudar a infants o a altres joves a reforçar i perfeccionar
la competència lectora.

o

Acompanyament lector a l’escola d’adults:

L’aprenentatge consisteix en conèixer i posar en pràctica el rol de l’ensenyant
en contextos d’aprenentatge significatiu.

El servei consisteix en ajudar a persones que s’estan alfabetitzant a l’escola
d’adults a reforçar i perfeccionar la competència lectora, en el context de la
classe.

o

Acompanyament digital a l’escola d’adults:

L’aprenentatge consisteix en conèixer i posar en pràctica el rol de l’ensenyant
en contextos d’aprenentatge significatiu.

El servei consisteix en ajudar en la formació de persones adultes allunyades de
les noves tecnologies, en el context de la classe.

o

Contes compartits:

L’aprenentatge consisteix en conèixer tècniques d’expressió oral.

El servei consisteix en realitzar una activitat d’explicar contes als parvularis de
les escoles i a les escoles bressol.

Ajuda pròxima a altres persones: Projectes d'ajuda directa a persones que poden
necessitar-la: col·lectius en risc d'exclusió, persones immigrades, persones amb
discapacitats físiques o psíquiques, persones amb dependència... Exemple de projectes:
o

Ajuda a persones en risc d’exclusió social:

L’aprenentatge consisteix en conèixer la realitat social de les persones més
vulnerables i reflexionar sobre quines són les causes i les conseqüències de les
desigualtats provocades pel sistema econòmic en el que vivim.

El servei consisteix en la realització d’accions de suport a persones en situació
de risc d’exclusió social.

o

Animació sociocultural amb persones amb discapacitat intel·lectual:

L’aprenentatge consisteix en conèixer la realitat de les persones amb
discapacitat intel·lectual i diferents maneres de promoure l’empoderament
social d’aquests nois i noies.

El servei consisteix en realitzar tallers animació sociocultural amb l’associació
d’infants i joves amb discapacitat psíquica “ Afadis”.

o

Suport a gent gran:

L’aprenentatge consisteix en prendre consciència, analitzar i comprendre els
reptes i problemes socials de la gent gran que té Alzheimer o malalties similars.

El servei consisteix en la realització d’uns tallers amb gent gran: suport a les
dinàmiques diàries que tenen lloc a la residència d’avis, al centre de dia o a
l’associació neurològica, acompanyament dels avis en passejades...
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Medi ambient: Projectes orientats a la cura, conservació i educació mediambiental.
Reciclatge de materials, auditories ambientals, neteja i conservació del patrimoni natural i
urbà, estalvi energètic, cura de la fauna del territori... Exemple de projectes:
o

L’hort:

L’aprenentatge consisteix en conèixer diferents tècniques d’horticultura i
compostatge.

El servei consisteix en donar suport a l’horta pública a través de diferents
activitats d’horticultura i jardinera: creació de planter, caixes de compostatge...

o

Campanya de recollida de residus porta a porta:

L’aprenentatge consisteix en conèixer les problemàtiques mediambientals dels
residus i els processos de reciclatge d’aquests residus.

El servei consisteix en dissenyar i tirar endavant una campanya informativa
porta a porta sobre la recollida selectiva dels residus.

Patrimoni cultural: Projectes de conservació i restauració del patrimoni cultural i per la
recuperació i difusió de la tradicions culturals. Exemple de projectes:
o

Creació d’una passejada històrica pel municipi:

L’aprenentatge consisteix en conèixer el patrimoni històric i cultural del
municipi.

El servei consisteix en detectar els punts més interessants del patrimoni històric
i cultural del municipi i dissenyar una ruta patrimonial (difusió, marcatge de
fites...)

o

Suport a la lectura:

L’aprenentatge consisteix en conèixer la realitat de les persones amb dificultats
socials i/o de salut i dissenyar estratègies per apropar-les a la lectura de llibres i
revistes de la biblioteca L’escorxador.

El servei consisteix en dissenyar un dissenyar i tirar endavant un projecte de
prèstec de llibres a domicili o en centres sanitaris per a persones amb dificultats
de mobilitat, de salut i/o dificultats socials.

Promoció de la salut: Projectes de prevenció en l'àmbit de la salut, promoció d'estils de
vida saludables i acompanyament de persones que pateixen malalties.Exemple de
projectes:
o

Campanya a favor de la donació de sang:

L’aprenentatge consisteix en conèixer la sang i les seves funcions, la transfusió
de sang i els medicaments derivats de la sang
• El servei consisteix en la creació dels materials d’una campanya de
conscienciació i la participació activa el dia de la campanya duent a terme les
accions prèviament establertes
El servei consisteix en la creació dels materials d’una campanya de conscienciació i
la participació activa el dia de la campanya duent a terme les accions prèviament
establertes

o

Farmaconsells:

L’aprenentatge consisteix en descobrir la importància de la promoció de la salut
i el consell farmacèutic.

EL servei consisteix preparar i desenvolupar un taller relacionat amb diferents
temes de promoció de la salut sobre: protecció solar, tractament i prevenció del
polls, alimentació saludable, higiene bucodental i ús racional de medicament
dirigit a persones amb risc d’exclusió social.

25

I tots aquells projectes que s’hagin vinculat a una millora del municipi de Sant Celoni.

BASE 6. CARACTERÍSTIQUES DELS TREBALLS
El treball de recerca “Ajuntament Jove” que es presenti al ple haurà de contenir els següents
apartats:
Introducció

Diagnosi de la necessitat
detectada

Hauria de respondre a les següents preguntes:
•
Què podem fer?
•
Amb quins companys i amb quin suport
institucional?
•
En quin lloc situar l’experiència?
•
Quines dades hem aconseguit sobre la necessitat
/ problema “real”?
•
Quines són les causes d’aquesta necessitat /
problema
•
Quins serveis es podrien dur a terme per donar
resposta a aquesta necessitat / problema
•
Quines entitats de l’entorn, compromeses amb
aquestes causes, podrien col·laborar per ajudarnos a realitzar el servei

Hipòtesi de treball

•

Establir els objectius que
ens proposem assolir amb el
projecte

•

•
Descripció del projecte

•

Aspectes organitzatius

•

Recursos

•

Temporització

•
•

Pressupost

•

Difusió

•

Avaluació

•
•
•

Quins resultats pensem que obtindrem amb el
servei realitzat?
Precisar els objectius d’aprenentatge acadèmics
implícits en el servei que serien vinculables a les
diferents matèries: llengua, matemàtiques,
ciències... i pensar com es podrien treballar a
l’aula de manera complementària a l’acció del
servei.
Precisar els objectius dels resultats de servei que
ens plantegem assolir
Descriure el què, per què, per a qui, quan, amb
qui
Com ens organitzarem per dur a terme les
tasques de planificació i execució del servei
Quins recursos necessitem per dur a terme el
servei?
Quina entitats o entitats ens poden donar suport?
Quin calendari de treball haurem de seguir per
enllestir la feina en els terminis previstos
Quin pressupost necessitem per dur a terme el
servei
Com difondrem el projecte?

Avaluació del propi rendiment
Instruments que utilitzarem per enregistrar si
s’assoleixen els objectius plantejats prèviament
Com implicarem a la comunitat en l’avaluació del
nostre servei: les entitats amb què hem estat
treballant, les persones destinatàries del servei...
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Projectar
futur

perspectives

de

•
•

Valorar la possibilitat de donar continuïtat al
projecte
Valorar en quin marc es pot continuar amb el
projecte

A nivell escrit, caldrà presentar:



Treball de recerca en format word
Treball de recerca en format powerpoint o prezi
municipal.

per a la presentació al ple

BASE 7. SELECCIÓ DEL TREBALL A PRESENTAR AL PLE
Cada centre educatiu, conjuntament amb un tècnic municipal d’educació, seleccionarà el
projecte de recerca que presentarà el seu centre al ple municipal.
Cada centre educatiu presentarà el treball seleccionat del seu centre, a l’Àrea de Cultura de
l’Ajuntament de Sant Celoni, del 13 al 17 de març de 2017.
Cada treball s’assignarà a una àrea de l’Ajuntament i a un tècnic municipal. Cada tècnic
municipal emetrà un informe preceptiu no vinculant per a la comissió política d’ajuntament
jove.
La comissió política d’ajuntament jove composada per un regidor de cada grup municipal
s’exposaran els treballs de cada centre, es valoraran els informes preceptius no vinculants
de cada àrea i s’explicarà el funcionament del ple municipal extraordinari que tindrà lloc el 6
d’abril de 2017.
La proposta d’organització de l’estructura del ple serà la següent:
• Benvinguda de l’alcalde i presentació dels grups polítics als assistents
• Presentació dels treballs ajuntament jove curs 2016 - 2017 per part dels alumnes
dels centres educatius. Cada grup exposarà el seu projecte durant 10 minuts.
Després de cada presentació, un representant de cada grup municipal entregarà un
diploma d’agraïment.
• Després de l’exposició dels projectes, hi haurà un torn obert de paraula per part dels
grups polítics.
• Els 17 regidors i regidores que integren el ple municipal votaran en el ple
extraordinari de forma secreta per paperetes i urna i hauran de puntuar els 3 criteris
de valoració de cadascun dels projectes.
• Es sumaran les puntuacions de cadascun dels criteris de cada projecte. La
puntuació total de cada projecte servirà per distribuir proporcionalment els 6.000 €
del pressupost municipal.
• La proposta d’acord que es farà al ple serà:
o

havent obtingut els següents punts
 Projecte xxxx: xx punts
 Projecte xxxx: xx punts
 Projecte xxxx: xx punts
 Projecte xxxx: xx punts
 Projecte xxxx: xx punts
es distribueixen els 6.000 € de la següent manera:
 Projecte xxxx: xx €
 Projecte xxxx: xx €
 Projecte xxxx: xx €
 Projecte xxxx: xx €
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•

 Projecte xxxx: xx €

L’alcalde explicarà que, amb el pressupost de que disposa cada grup, hauran
d’implementar el seu projecte durant el 3r trimestre i ens tornarem a trobar totes les
escoles, el dia 13 de juny de 2017, per conèixer com ha anat l’execució del projecte
i celebrar l’experiència viscuda.

BASE 8. CRITERIS DE VALORACIÓ
Els projectes d’Ajuntament Jove que s’hagin presentat es valorarà per part de les àrees de
l’Ajuntament referent tenint en compte els següents criteris:
Criteri a valorar
Projectes que fomentin la responsabilitat dels joves amb el
municipi, la millora d’algun aspecte del municipi, la cohesió social
i/o el treball conjunt amb el teixit social.
Innovació i creativitat del projecte
Viabilitat tècnica de la implementació del projecte
TOTAL

Puntuació màxima
6 punts

8 punts
6 punts
20 PUNTS

BASE 9. SUBVENCIONS ALS PROJECTES PRESENTATS
El ple municipal extraordinari puntuarà els projecte presentats d’acord amb els 3 criteris a
valorar. El pressupost municipal del projecte és de 6.000 € i es distribuirà proporcionalment
a la puntuació obtinguda per cada projecte. Aquest pressupost servirà perquè els alumnes
puguin implementar el seu projecte durant el tercer trimestre del curs. Aquesta despesa que
ha d’assumir l’Ajuntament es troba pressupostada en la partida 07 326B0 489 del
pressupost aprovat per l’any 2017.
Les quantitats atorgades a cada projecte tindran la consideració de subvencions i es regiran
per allò que disposa la LLEI 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i es
gestionaran d’acord amb el que expresa la base 10 subsegüent.
BASE 10. GESTIÓ, JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE LES SUBVENCIONS ATORGADES
La gestió de les subvencions atorgades es realitzarà de la següent manera:







Les subvencions s’atorgaran a les escoles i es destinaran a finançar les despeses
que es produeixin durant l’execució dels projectes presentats. L’execució dels
projectes s’haurà de realitzar abans del 21 de juny de 2017.
Amb la presentació del projecte, l’escola dóna per acceptada la subvenció que li
atorgui el Ple municipal de l’Ajuntament Jove.
El pagament de les subvencions es realitzarà amb dos terminis: el primer 50% una
vegada el Ple municipal de l’Ajuntament Jove hagi aprovat la subvenció que atorga
a cada escola, i el 50% restant, quan presenti –dins els terminis establerts- la
documentació corresponent a la justificació preceptiva.
Els beneficiaris hauran de justificar, mitjançant model normalitzat, la realització del
projecte, com a màxim el dia 31 d’octubre de 2017.
Els beneficiaris s’obliguen a executar els projectes subvencionats, de conformitat
amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com
la seva justificació, en especial pel que fa als següents aspectes:
g) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi
la Intervenció General de l’Ajuntament, i aportar tota la informació que els
sigui requerida en l’exercici de les actuacions i en relació a la subvenció
atorgada.
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h) Per a la justificació de la subvenció, s’haurà de presentar, degudament
justificada, la memòria de l’activitat i els annexes corresponents. És
imprescindible acreditar la despesa presentant factures originals o còpies
compulsades. No seran admesos tiquets, ni rebuts, ni tampoc factures a
persones físiques o jurídiques on els membres de la Junta de l’Entitat actuïn
com a administradors o propietaris.
i) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, per un
període no inferior a 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de
presentació de les justificacions.
j) Fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en l’execució del projecte o de
l’activitat, en tota la documentació impresa en cartells o mitjans electrònics i
audiovisuals, emprant model normalitzat que es facilitarà.
k) Donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes per mitjans
electrònics, en bases a allò establert a la Llei 19/2013.
l) Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública que no
s’hagi declarat amb la sol·licitud.
Donar compliment a qualsevol altre requisit establert a la normativa reguladora
vigent, així com a allò determinat a les bases d’execució del pressupost de la
Corporació per a l’any 2017.

BASE 11. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La presentació dels treballs d’ajuntament jove al ple implica per part de les participants el
coneixement i l’acceptació íntegra de les presents bases. Els aspectes no previstos o
regulats, així com la seva interpretació en cas de dubte i d’altres qüestions suscitades a
resultes d’aquestes seran resoltes per la comissió política, gaudint els seus acords de la
presumpció d’interpretació autèntica de les presents bases.
Per a qualsevol consulta us podeu adreçar a l’Àrea de Cultura i Educació de l’Ajuntament de
Sant Celoni a través del telèfon 83 864 12 13 o bé escrivint un correu electrònic a
educacio@santceloni.cat.

Deliberacions
El Sr. García Ramírez explica que, com tots molt be saben, el Projecte Ajuntament Jove
forma part del Pla Educatiu d’Entorn i té com a objectiu apropar la vida políticosocial del
municipi als joves de 4rt d’ESO, es basa en el seu treball de recerca, que ja fa 6 anys que el
porten a terme i que fruit dels dos últims anys de revisió del projecte amb els docents de 4rt
d’ESO, han modificat conjuntament les bases per intentar trobar un millor encaix a
inquietuds que havien anat sorgint i a problemàtiques que es trobaven als centres.
Comenta que els canvis que proposa la bases del Projecte bàsicament són, salvant-se al
Ple extraordinari, on els alumnes donen compte del seu projecte, a on són projectes que
estan basats en metodologies de servei i aprenentatge, per tant, el que interessava a nivell
de les escoles del centre, és que els alumnes també poguessin desenvolupar i que fossin
protagonistes també de la realització del projecte, que no es quedés només amb la
proposta, amb la presentació i aqui s’acaba el treball, sinó que hi hagués la fase de retorn,
d’implementar el procediment i per això es proposa avançar el ple extraordinari a mitjans de
curs, on els alumnes puguin exposar el seu treball, explicant que cada centre escull al final,
després d’aquest procés, un projecte a presentar en el ple extraordinari, i en comptes
d’haver-hi un sol guanyador i haver-hi una partida pressupostària de l’Ajuntament que es
dedica a realitzar, a portar a terme aquest treball, es canvia un sistema de puntuació, un
sistema de punts a on tots els grups seran puntuats i la partida de 6.000 € es repartirà
proporcionalment a la puntuació obtinguda, amb l’objectiu que tots els grups puguin dur a
terme el seu treball, incidint en que si que es flexiona la partida, però és cert que abans els
grups no rebien finançament directe, perquè hi havia projectes que assumia l’ajuntament, es
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desenvolupava i es desconnectava del procés educatiu de l’alumne i ara és l’alumne que
podrà tirar endavant tot allò i, per tant, tots els grups en certa manera podran rebre part
d’aquesta partida en forma de subvenció, podent realitzar el treball el que queda de curs i
està previst que al juny puguin fer un tancament per compartir com han anat els projectes,
dient que són en grans línies les que proposen les noves bases del treball.
Pren la paraula la Sra. Pascual exposant que està molt a favor del que el Sr. García
Ramírez ha comentat d’avançar i de defensar el ple jove i que puguin desenvolupar durant
el curs, però hi ha la part última que ha exposat que no l’acaban d’entendre, la del
repartiment del curs, que el fet de fraccionar els 6.000 € amb el que es dotava el Ple jove,
explicant que quan els projectes es realitzen tenen un topall, és a dir que, han de poder
realitzar-se amb aquest 6.000 € que aporta l’ajuntament i, per tant, si es va fraccionant,
entèn que tots els projectes aniran a la baixa a l’hora de valorar-ho, però en cap cas no es
podran adequar, perquè no sabran quina puntuació realitzaran, preguntant com es farà
aquesta adequació.
Continua la seva intervenció dient que quedaran projectes desenvolupats a mitges, per la
qual cosa aquesta part no l’acaben de veure clara, perquè al final no deixen de ser uns
diners públics i que la idea és poder realitzar i que hi hagi un benefici pel poble i demana al
Sr. García Ramírez que li pugui explicar.
Respòn el Sr. García Ramírez explicant que es va valorar amb els professors el repartir la
partida, que també són treballs que al ser d’aps,són de quanties menors, que no van a
projectes de l’estil de construir alguna cosa, sinó que ells duen a terme alguna cosa, i, per
tant, les necessitats són menors i d’entrada se’ls ha comentat que el topall s'hauria de
repartir, que tots els grups sortiran valorats perquè tots tindran punts, perquè uns no són
excloents, però el topall és de dividir aquest pressupost per 6, perquè tots els projectes es
puguin dur a terme.
Diu que la fòrmula acordada també és un exercici del propi grup, adequar el treball a les
opcions finals i potser que els presentin pressupostos que no arribin a aquestes quantitats i
no ho necessitin perquè és una subvenció.
Explica que la fòrmula acordada també és exercici del propi grup adequar el treball a les
opcions finals i potser que presentin pressupostos que no arribin a aquestes quantitats i no
ho necessitin perquè és una subvenció, que es justifica amb les factures o que l’escola
pugui aportar, perquè ho valora, part d’aquest finançament, explicant finalment que això és
el que es va discutir amb els docents i el que ells valoraven.
Intervé el Sr. Capote manifestant que segons el que ha dit el Sr. García Ramírez, tot anirà
en funció de la puntuació, però que aquesta puntuació la donen els regidors del ple i que no
pot ser que un grup tregui zero punts.
El Sr. García Ramírez contesta al Sr. Capote aclarint que si un regidor valora que aquell
treball, dels 6 punts que pot obtenir del projecte que fomenti la responsabilitat dels joves al
municipi, en la millora d’algun aspecte del municipi, li vol assignar zero punts o la innovació
o la creativitat li assignen zero, o l’habilitat tècnica d’implementació, de 6 li volen posar zero,
difícilment tots posaran zero, quan a més a més són projectes que han tingut un seguiment
per part de les àrees corresponents perquè aquest seguiment també és interessant que es
treballi conjuntament amb l’ajuntament i l’escola, que són projectes que una mica el tutor ha
escollit i que tenen una mínima qualitat, però també és responsabilitat de tots de ser prou
objectius i, que difícilment quan es feia la valoració tècnica dels treballs anteriorment,
perquè hi ha una valoració tècnica amb una puntuació similar, especificant que si recorden,
més o menys, hi havia uns que sortien molt més ben valorats que altres, però que no estan
parlant ni del 50% de la diferència de punts, a nivell tècnic, i difícilment creu que tindran prou
criteri, si a nivell tècnic s’arribaven a aquelles conclusions, dubta que sigui molt diferent que
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a nivell polític passin coses tant estranyes, quant a més són 17 persones que apunten el
treball i que hi ha diferents partides.
Intervé la Sra. Pascual per formular una pregunta al Sr. García Ramírez, en relació a que, fa
un moment que apuntava a la lògica de poder obrir el finançament, que potser l’escola pugui
aportar alguna cosa més però pregunta quins diners aportarà l’escola pública o si serà
l’ajuntament, manifestant que és una lògica que entra en un tema a nivell d’aportar
finançament, si s’anirà a buscar inversors privats, demanant que ho expliquin més
detalladament.
Respòn el Sr. García Ramírez manifestant que hi ha 9 grups que del Projecte Ajuntament
Jove,que van dur a terme el seu projecte amb patrocinis, i al final també és feina del grup,
d’adaptar el pressupost que hi ha, i que segurament si hi ha peça són molt més flexibles, no
és tant limitant la quantitat econòmica, perquè no és una cosa molt concreta i que
segurament pots adaptar-te molt al treball, a les teves possibilitats econòmiques, coneixent
això d’entrada i que han estat tutoritzats perquè això pugui ser d’aquesta manera i acceptat
pels tutors que era la millor fòrmula, solucions ideals no hi havia, però és cert que de valorar
un projecte i prou que després es perd i que no tenen seguiment i que de vegades del que
es proposa al que es pot arribar a fer és molt diferent i la partida també es mou, això serà
molt més fidel al projecte i al treball de l’alumne.
Pren la paraula el Sr. alcalde dient que entenen la posició del vot.
Intervé de nou la Sra. Pascual manifestant que la CUP en tot cas, tot i que valoren
positivament que s’avanci el tema del ple, i a més a més la implicació dels nens en
desenvolupar el projecte creuen que és molt interessant, però tot i així, com que hi ha
alguns punts que no veuen del tot clarament, s’abstindran.
En no fer ús de la paraula cap més regidor, l’alcalde sotmet la proposta a votació del Ple
municipal, amb el següent resultat:
-

11 vots a favor dels Grups municipals de CIU i del PSC-CP.
4 abstencions del Grup municipal de la CUP-PC-PA.

10. VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
GENRAL MUNICIPAL D’ORDENACIÓ RELATIVA A L’ÀMBIT DE L’IES BAIX
MONTSENY DE SANT CELONI
I.- El Ple de l’ajuntament en sessió de 31.03.2016 va aprovar provisionalment la Modificació
puntual del Pla General d’ordenació en endavant (MP de PGO) relativa a l’àmbit de l’IES
Baix Montseny.
II.- L’11.04.2016 l’ajuntament de Sant Celoni va trametre la MP del PGO a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona (en endavant CTUB) per la seva aprovació definitiva.
III.- El 27.05.2016 es va rebre a través d’EACAT la resolució de la CTUB de 24.05.2016, que
resolia suspendre la tramitació de la MP de PGO relativa a l’àmbit de l’IES Baix Montseny
fins que s’aporti text refós verificat pel Ple, en el que s’hi incorpori la prescripció següent :
“pel que fa a l’àmbit situat al costat oest del IES Baix Montseny, cal mantenir una franja
mínima de 3 m paral·lela a la riera de Pertegàs amb la qualificació de zona verda per
garantir una accessibilitat adequada i la funcionalitat que actualment té”.
IV.- Els redactors de la MP de PGO han redactat el text refós en el que s’hi incorporen les
justificacions oportunes per donar compliment a la prescripció establerta en la resolució de
la CTUB de 24.05.2016, que han presentat a l’ajuntament el 22.11.2016.
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Consta a l’expedient informe favorable de l’arquitecte municipal de data 20.12.2016 en el
que es fa constar que el document s’ajusta a les consideracions tècniques de la Comissió
Territorial d’Urbanisme, introduint en el document modificacions considerades no
substancials respecte de l’aprovació provisional.
L’arquitecte municipal indica que d’acord amb la prescripció de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona de data 24.05.2016 el text refós ha introduït les següents esmenes
respecte del document aprovat provisionalment relatives a l’actuació A envers la delimitació de
la franja d’espais lliures:
i.

ii.

Memòria
Es modifica l’apartat 5.A.3 de la memòria, per tal d’incorporar la justificació de l’ajust de
la geometria definida pel PGMO en base a cartografia actualitzada, fet que permet
donar compliment a la prescripció de la CTUB relativa al manteniment d’una franja
mínima de 3m paral·lela a la riera del Pertegàs.
Documentació gràfica
Es modifiquen els plànols 02 Planejament vigent i 03 Modificació de planejament atès
que s’ha ajustat la geometria del sòl qualificat com a espais lliures, P del subàmbit 1
per tal d’adaptar el criteri establert pel PGMO a la cartografia actualitzada manteniment
la superfície prevista pel Planejament general vigent.

La tècnica municipal d’Administració General en data 21.12.2016 ha informat que el text
refós no adopta nous criteris respecte de la classificació del sòl entenent que no cal un nou
termini d’informació pública per no considerar substancials les modificacions introduïdes i
indica que es pot prosseguir el tràmit per a la verificació del text refós de la present
modificació puntual del pla general d’ordenació relativa l’àmbit de l’IES Baix Montseny.
Fonaments de dret
D’acord amb l’article 94 del decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text
refós de la llei d’urbanisme, el planejament urbanístic, atès que és una disposició
administrativa de caràcter general, té vigència indefinida i és susceptible de suspensió,
modificació i revisió.
D’acord amb l’article 96 del decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’Urbanisme (en endavant TRLU), la modificació de qualsevol dels elements
d’una figura de planejament urbanístic es subjecta a les mateixes disposicions que en
regeixen la formació, i per tant s’haurà d’estar al que preveu l’article 59 pel que fa als
documents que han de formar part de la proposta.
En el document d’aprovació de la modificació puntal de planejament es raona i justifica la
necessitat de la iniciativa en els apartats 5A i 5B. Cap de les dues parts de la modificació
encaixa en el supòsits de valoració negativa de les propostes.
Pel que fa al supòsit c de l’article 97.bis, el canvi en la localització de l’equipament públic no
empitjora les condicions de qualitat o funcionament, sinó que les millora, adaptant a la
realitat urbanística els usos reals que es fan del territori concret de la modificació prevista en
l’apartat A de la modificació.
Pel que fa a l’apartat B, que nomes representa un reajust de límits de la part nord de la zona
esportiva, adaptant la classificació i qualificació urbanística al límit real de les finques, i no
representa cap afectació en relació a la situació de l’equipament.
Aquesta proposta de modificació puntual de planejament no comporta cap increment de
sostre, densitat o intensitat dels usos, i per tant, de conformitat amb l’article 99 del TRLU, no
es precisa la documentació contemplada en aquest article.
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Pel que fa a la tramitació del present text refós de la modificació puntual, i d’acord amb la
resolució d’urbanisme i l’art art. 52.2.c. del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya., correspon a
l’Ajuntament de Sant Celoni, i és competència del Ple de dita corporació municipal, la
verificació del text refós de la modificació de planejament.
En el cas que ens ocupa, i vist que el document ja ha estat aprovat inicial i provisionalment
pel Ple de la corporació, i que de conformitat amb l’acord d’urbanisme de 24.05.2016 es
sol·licita que s’aporti un text refós verificat pel ple, cal verificar pel ple aquest nou document
amb les modificacions introduïdes
De conformitat amb l’article 91.5 del TRLU, quan la tramitació d’una figura del planejament
urbanístic es produeixi un acord que requereixi la presentació d’un text refós, la resolució
subsegüent de l’òrgan que pertoqui s’ha de dictar dins el termini de dos mesos d’ençà que
aquest text s’hagi presentat. En el cas que en comptes d’un text refós s’hagi de presentar
nova documentació necessària per a analitzar el contingut del pla, la resolució s’ha de dictar
dins el mateix termini que la Llei fixa per a l’aprovació definitiva de l’instrument de
planejament de què es tracti. Si, un cop transcorreguts els esmentats terminis, no s’ha
notificat cap acte exprés, s’entén que hi ha hagut silenci administratiu positiu i que s’ha
produït l’aprovació definitiva del text refós o la compleció definitiva de l’expedient, amb la
documentació aportada.
D’acord amb l’article 106 del TRLU, les diverses figures de planejament urbanístic
l’aprovació definitiva de les quals correspon a l’Administració de la Generalitat són
executives a partir de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de
l’acord d’aprovació definitiva i de les normes urbanístiques corresponents.
A proposta de l’alcalde, la Comissió Informativa General emet dictamen proposant al Ple
municipal el debat i votació dels següents ACORDS:
PRIMER.- Verificar el text refós de la Modificació puntual del pla general municipal d’ordenació
a l’àmbit de l’IES Baix Montseny de Sant Celoni que incorpora, respecte del document aprovat
provisionalment les prescripcions de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona restant
per tant incorporades les següents modificacions:
-

Es modifica l’apartat 5.A.3 de la memòria, per tal d’incorporar la justificació de
l’ajust de la geometria definida pel PGMO en base a cartografia actualitzada, fet
que permet donar compliment a la prescripció de la CTUB relativa al manteniment
d’una franja mínima de 3m paral·lela a la riera del Pertegàs.

-

Es modifiquen els plànols 02 Planejament vigent i 03 Modificació de planejament
atès que s’ha ajustat la geometria del sòl qualificat com a espais lliures, P del
subàmbit 1 per tal d’adaptar el criteri establert pel Pla general municipal
d’ordenació a la cartografia actualitzada manteniment la superfície prevista pel
planejament general vigent.

SEGON.- Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el text refós de la
Modificació puntual del pla general municipal d’ordenació a l’àmbit de l’IES Baix Montseny
de Sant Celonijuntament amb còpia de l’expedient administratiu, a efectes de la seva
aprovació definitiva, si s’escau.

Deliberacions:
Inicia la intervenció el Sr. alcalde exposant que aquest és un punt que ja havia passat pel
Ple, que ja es va fer l’aprovació inicial, era un canvi d’una zona verda que ja estava al límit
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de l’IES Baix Montseny, pràcticament el que seria el barranc de la riera i es feia un canvi
amb espai d’equipament que tenia a la zona de la Plaça de les Illes Velles, que és un tema
molt urbanístic, molt tècnic, que permetia alliberar a l’IES Baix Montseny d’una zona verda
que tenien allà, que estava incorporada dins de l’àmbit del propi institut i que tenia poc
sentit, per tant, aclareix que ho van aprovar inicialment, es va fer l’aprovació provisional,
però la Generalitat, plantejava fer un espai que es pogués transitar al costat de la riera,
sense ser prou conscients que allà hi ha un barranc, dient que aquest aspecte era molt
difícil; de totes maneres si que recollint el suggeriment de la Generalitat, s’ha fet un ajust de
la zona verda que hi havia originalment, que ara passa a ser zona d’equipament, es va anar
a parlar amb els tècnics, se’ls hi va explicar i entenen que tal i com s’ha ajustat ara, no hi
hauria d’haver cap problema perquè la Generalitat fes l’aprovació definitiva.
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 15 regidors presents.

11. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DELPLA GENERAL
D’ORDENACIÓ PER A LA CONNEXIÓ A L’EDAR DE LES URBANITZACIONS DEL
MONTNEGRE
I.- Les urbanitzacions de Boscos del Montnegre, Can Coll i Cal Batlle amb diferents graus de
consolidació i execució del planejament vigent, constitueixen assentaments residencials de
baixa densitat, implantats entre els anys 60 i 70 que actualment presenten dèficits
d’urbanització importants que afecten principalment a la xarxa de sanejament d’aigües
residuals.
II.- La present Modificació puntual de Pla general de la infraestructura de sanejament per a
la connexió a l’EDAR de les urbanitzacions del Montnegre té per objecte establir la
ordenació de la infraestructura de sanejament necessària per connectar les aigües residuals
agrupades de les Urbanitzacions de Boscos del Montnegre, Cal Batlle i Can Coll a la xarxa
de sanejament en alta existent al municipi.
III.-La Modificació puntual de Pla general municipal d’ordenació incorpora les
determinacions necessàries per garantir l’execució i el finançament de dita infraestructura
d’acord amb els següents objectius;
i.
Qualificar com a Sistema d’infraestructures de serveis el sòl necessari per a la
implantació de la infraestructura de sanejament que preveu el “Projecte de connexió
de les aigües residuals de la Urbanització Boscos del Montnegre”.
ii.
Incorporar com a càrrega d’urbanització els costos d’execució de dita infraestructura
a les urbanitzacions que en resulten beneficiàries.
IV.- L’Ajuntament de Sant Celoni va aprovar inicialment la modificació puntual de Pla
general municipal d’ordenació en sessió de 28.01.2016, estant sotmesa a exposició pública
durant un termini d’un mes, prèvia publicació d’anuncis al BOP amb data 15.02.2016, al
DOGC núm. 7055 amb data 9.02.2016 i a una publicació d’àmbit local amb data 3.02.2016.
a. Durant el termini d’exposició pública de l’acord, no es va rebre cap al·legació o aportació
pública.
Tot i així, es fa constar que passat el termini d’exposició pública, amb data 19.05.2016 té
entrada per registre un escrit de l’Associació de veïns de Boscos de Montnegre envers el
percentatge de participació de les urbanitzacions en el cost de connexió de la xarxa de
sanejament de cada àmbit.
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b. Arran de l’aprovació inicial de la Modificació puntual es va sol·licitar informe preceptiu als
diferents organismes afectats d’acord amb les seves competències i s’han rebut els
informes següents;
b.1. Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment. Amb data 15.04.16 va
tenir entrada per registre l’informe favorable amb prescripcions.
b.2. Agència Catalana de l’Aigua. L’informe va tenir entrada el dia 22.04.2016,
indicant que informa favorablement pel que fa a la inundabilitat, les afeccions
mediambientals i l’abastament d’aigua. Respecte del sanejament indica que
s’informa favorablement i que l’Ajuntament, en exercici de les seves competències,
promourà o executarà directament les accions necessàries per garantir la recollida i
tractament dels efluents urbans.
b.3. Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental del Departament de Territori i
Sostenibilitat. Amb data 15.05.2016, va tenir entrada l’informe favorable de l’OTAAA,
amb el benentès que el projecte executiu que se’n deriva incorpori les
consideracions exposades en l’apartat d’anàlisi ambiental de l’informe, així com que
es doni compliment a la normativa ambiental que s’hi esmenta.
b.4. Direcció General d’Infraestructures de mobilitat terrestre, Subdirecció General
de Planificació de la Generalitat. Amb data 20.06.16 va tenir entrada per registre
l’informe de la Direcció General d’Intraestructures amb prescripcions.
V.- Fruit dels informes sectorials emesos, així com de l’al·legació presentada per
l’Associació de Veïns de Boscos de Montnegre, es van introduir les modificacions previstes
en els informes de la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment i de la Direcció
General de Infraestructures de mobilitat terrestre.
VI.- El fet d’estimar parcialment l’al·legació de l’Associació de veïns Boscos de Montnegre
va comportar la modificació del percentatge de participació de les urbanitzacions en la
infraestructura comuna.
L’esmena implicava un ajust dels percentatges de participació de cada àmbit en els costos
d’implantació de la infraestructura de sanejament, suposant respecte dels aplicats en el
primer document aprovat inicialment un -3,82% en el cas de Boscos de Montnegre i un
increment del 2,26% en l’àmbit de can Coll i del 1,56% en el cas de cal Batlle.
Vist que es modificaven els percentatges de participació, i per tant que la modificació del
contingut del document afectava a l’esfera dels drets i deures dels propietaris inclosos en la
modificació puntual, es va considerar que es tractava d’un canvi substancial, motiu pel qual
es va aprovar inicialment per segona vegada el document.
VII.- El 29.09.2016 el Ple de l’ajuntament va aprovar inicialment per segona vegada la
modificació puntual de Pla general de la infraestructura de sanejament per a la connexió a
l’EDAR de les urbanitzacions del Montnegre, publicant aquesta aprovació al DOGC de
13.10.2016, al BOPB d’11.10.2016 i al diari El 9Nou el 7.10.2016.
Aquest acord va ser notificat a l’Associació de Veïns de Boscos de Montnegre el dia
18.10.2016.
VIII.- Durat el segon termini d’exposició pública no s’han presentat al·legacions.
IX.- Consta a l’expedient informe tècnic de 15 de setembre respecte del document aprovat
inicialment per segona vegada. Vist que el document aprovat inicialment per segona vegada
és el mateix que es porta a aprovació provisional, serveix aquest informe tècnic per
l’aprovació provisional de la modificació puntual.
Vist l’informe jurídic emès el dia 14.12.2016 favorable a prosseguir el tràmit per l’aprovació
provisional de la present modificació puntual de pla general.
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Fonaments de dret
Pel que fa a la tramitació de la present modificació puntual, i d’acord amb l’article 85 del
TRLU correspon a l’Ajuntament de Sant Celoni, correspon a l’Ajuntament de Sant Celoni, i
és competència del Ple de dita corporació municipal, l’aprovació provisional de la
modificació de planejament per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació (art. 47.2.ll) en relació al 22.2.c) de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de
règim local i 52.2.c) del Decret legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya) que en aquesta corporació correspon a un mínim
de nou vots favorables.
D’acord amb l’article 106 del TRLU, les diverses figures de planejament urbanístic
l’aprovació definitiva de les quals correspon a l’Administració de la Generalitat són
executives a partir de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de
l’acord d’aprovació definitiva i de les normes urbanístiques corresponents
Pel que fa al contingut de la present Modificació puntual de Pla general municipal
d’ordenació de conformitat amb l’article 65 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el
Reglament del a Llei d’Urbanisme, el planejament general defineix les xarxes generals de
serveis, amb indicació de les xarxes generals existents que es mantenen i les de nova
implantació que resulten necessàries al llarg de la vigència del pla.
Al mateix temps, el planejament general pot regular l'ús del subsòl, d'acord amb allò
establert a l'article 39, per fer factibles la prestació dels serveis i la implantació de les
infraestructures necessàries per a la col·lectivitat, respectant sempre els aprofitaments
privats que hi siguin compatibles.
Els serveis tècnics, d’acord amb allò determinat en l’article 34.5 del Decret Legislatiu 1/2010
de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLUC) formen part del
sistema d’equipament comunitaris. En el mateix sentit es pronuncia l’article 33.3 del RLUC,
establint que els serveis tècnics, que formen part del sistema urbanístic d’equipaments
comunitaris d’acord amb l’article 34.5 de la Llei d’urbanisme, comprenen, entre d’altres les
de sanejament.
L’àmbit de la Modificació puntual del Pla general municipal d’ordenació ve determinat pels
àmbits de les urbanitzacions de Boscos del Montnegre, Can Coll i Cal Batlle i per la
superfície ocupada per les instal·lacionsde la nova infraestructura de sanejament fins
l’estació de bombament d’aigües residuals existent (EBAR) al sector P10.
L’àmbit de les urbanitzacions no disposa de xarxa de clavegueram en baixa, ni de la seva
connexió en alta a l’EDAR, entre altres dèficits urbanístics, que s’hauran de determinar amb
concreció en l’instrument de planejament derivat i/o projecte d’urbanització en el cas de les
urbanitzacions de Cal Batlle i Can Coll, que a dia d’avui no en disposen.
Pel que fa a la incorporació de la càrrega d’urbanització de dita infraestructura a les
Urbanitzacions que en resulten beneficiàries, es fa constar que la present modificació
puntual incorpora la càrrega.
La present Modificació puntual no comporta increment de sostre edificable ni de densitat o
intensitat, i per tant la seva aprovació no comporta increment dels deures de cessió ni
tampoc cap dels requisits previstos a l’article 99 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
Vistos els informes favorables obrants a l’expedient.
A proposta de l’alcalde, la Comissió Informativa General emet dictamen proposant al Ple
municipal el debat i votació dels següents ACORDS:
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PRIMER- Aprovar provisionalment la Modificació puntual del pla general d’ordenació per a la
connexió a l’EDAR de les urbanitzacions del Montnegre.
SEGON- Trametre còpia de l’expedient i de la Modificació puntual del pla general
d’ordenació municipal a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a la seva
aprovació definitiva.
TERCER- Notificar aquests acords a l’Associació de veïns de Boscos de Montnegre.

Deliberacions:
Pren laparaula el Sr. alcalde exposant que aquest també és un punt de la modificació del pla
general, que ja s’havia fet l’aprovació inicial i que, durant el període d’exposició pública de
l’aprovació inicial va haver-hi unes al·legacions per part del col·lectiu de veïns de Can Coll,
es varen estimar les al·legacions i per tant, es va fer una nova exposició pública per si hi
havia alguna persona afectada que no hi estigués d’acord i que pogués també presentar les
al·legacions que corresponguessin. Diu que no hi ha hagut cap al·legació en aquest període
i, per tant, el que farien ara és fer l’aprovació provisional, per poder enviar-ho a la
Generalitat.
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 15 regidors presents.

12. VERIFICACIÓ DEL SEGON TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE LES MASIES I
CASES RURALS SITUADES EN SÒL NO URBANITZABLE DE SANT CELONI
I.- Amb l’entrada en vigor de la Llei d’urbanisme, l’Ajuntament de Sant Celoni es va plantejar
la redacció d’un Pla especial urbanístic del catàleg de masies, per a la identificació i la
regulació de les masies i cases rurals susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació atès
que el municipi no disposava ni disposa encara de planejament general adaptat a la Llei.
D’acord amb aquest objectiu amb data 22.01.2007 es va signar un conveni de col·laboració
entre la Federació de Municipis de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Celoni per a la redacció
del Pla especial urbanístic i catàleg de masies i cases rurals, amb vigència d’un any.
II.- Posteriorment la Direcció General d’Urbanisme a gener de 2009 va publicar el document
de Directrius de contingut per al catàleg de masies i cases rurals, amb indicació que el
document era una síntesi de les conclusions de diferents sessions de treball dutes a terme
entre serveis tècnics i jurídics de la Direcció General d’Urbanisme i de la Direcció General
d’Arquitectura i Paisatge, així com de la participació de representants polítics i tècnics de
l’Associació Municipis de Catalunya i de la Federació de Municipis de Catalunya i de forma
que aquests criteris de contingut i documentals serien aplicables per als nous catàlegs i per
aquells que en l’actualitat estiguessin en un tràmit inicial.
III.- Tenint en compte les esmentades Directrius i en base a la documentació lliurada per la
Federació de municipis els serveis tècnics de l’Ajuntament de Sant Celoni van redactar una
proposta de Pla especial del catàleg de masies, en endavant PEMC, instrument que es va
aprovar inicialment amb data 23.07.2010.
Durant el període d’exposició del text aprovat inicialment es van presentar 12 al·legacions, i
el document redactat per l’aprovació provisional recollia el resultat d’aquestes al·legacions,
juntament amb les determinacions dels informes sectorials emesos.
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IV.- El Ple de l’ajuntament el 24.02.2011 va aprovar provisionalment el Pla especial de
masies i cases rurals, que es va trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona
(en endavant CTUB) el 25.02.2011 per la seva aprovació definitiva.
V.- La CTUB en sessió de 12.05.2011 va resoldre suspendre l’aprovació definitiva del pla
especial de les masies i les cases rurals situades en sòl no urbanitzable fins que mitjançant
text refós s’hi incorporessin determinades prescripcions. Contra el referit acord el
18.07.2011 l’ajuntament va presentar requeriment previ a la interposició de recurs
contenciós administratiu, que fou estimat en part pel Conseller de Territori i Sostenibilitat el
24.01.2012.
VI.- L’ajuntament, amb el tècnics de l’àrea, va redactar un text refós del Pla especial del
catàleg de les masies i les cases, introduint les prescripcions de la resolució de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de 12.05.2011 amb els matisos que es determinaven en la resolució
del conseller de Territori i Sostenibilitat de 24.01.2012.
VII.- Aquest Text refós es va verificar pel Ple de la corporació el 24.09.2015 i es va enviar a
la CTUB el 29.09.2015 per la seva aprovació definitiva.
VIII.- El 12.11.2015 la CTUB va acordar aprovar definitivament el Pla especial de les masies
i les cases rurals situades en sòl no urbanitzable de Sant Celoni i supeditant-ne la publicació
al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós que incorporés unes
prescripcions descrites en aquest mateix acord.
IX.- El 26.01.2016 l’Ajuntament de Sant Celoni va interposar el requeriment previ a la via
contenciosa administrativa contra l’acord adoptat per la CTUB de 12.11.2015, ampliant la
documentació aportada per part de l’ajuntament mitjançant escrit de 3.05.2016
X.- El 29.06.2016 el Conseller de Territori i Sostenibilitat va resoldre estimar en part el
requeriment previ a la interposició de recurs contenciós administratiu contra l’acord de la
CTUB de 12.11.2015.
XI.- L’ajuntament, amb el tècnics de l’àrea, ha redactat un nou text refós del Pla especial del
catàleg de les masies i les cases, introduint les prescripcions de la resolució de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de 12.11.2015 amb els matisos que es determinen en la resolució
del conseller de Territori i Sostenibilitat de 29.06.2016, als efectes de que el document
esdevingui executiu.
XII.- Consta a l’expedient informe tècnic de 15.12.2016 emès per l’arquitecte municipal
respecte del contingut del segon text refós del Pla Especial del catàleg de les masies i cases
rurals de Sant Celoni.
L’arquitecte municipal ha emès informe favorable envers el Text refós del Pla especial del
Catàleg de masies i cases rurals.
XIII.- La tècnica d’administració general ha emès informe el dia 23.12.2016 favorable envers
la verificació del text refós del Pla especial de masies i cases rurals.
Fonaments de dret
De conformitat amb la resolució de la CTUB de 12.11.2015 es va acordar aprovar
definitivament el Pla especial de les masies i les cases rurals situades en sòl no urbanitzable
de Sant Celoni supeditant-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la
presentació d’un text refós que incorporés unes prescripcions descrites en aquest mateix
acord.
Les prescripcions relacionades a l’acord d’aprovació definitiva de la CTUB s’han modificat
de conformitat amb la resolució del requeriment previ a la via contenciosa estimat en part
pel Conseller de Territori i Sostenibilitat el 29.06.2016.
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Les modificacions introduïdes al text refós i que és el resultat de la incorporació al text refós
aprovat provisionalment pel ple el 24.09.2015 d’aquelles prescripcions relacionades a la
resolució d’aprovació definitiva de la CTUB de 12.11.2015, matisada per la resolució del
Conseller de Territori i Sostenibilitat de 29.06.2016 es troben relacionades a la memòria del
text refós.
Per tant amb el present text refós únicament es pretén el compliment estricte del relacionat
a la resolució de la CTUB i a la resolució del Conseller, als efectes de que el pla especial de
les masies i les cases rurals, ja aprovat definitivament el 12.11.2015, esdevingui executiu.
A proposta de l’alcalde, la Comissió Informativa General emet dictamen proposant al Ple
municipal el debat i votació dels següents ACORDS:
PRIMER.-Verificar el text refós del Pla especial de les masies i les cases rurals situades en
sòl no urbanitzable de Sant Celoni, promogut per l’Ajuntament de Sant Celoni, el qual
incorpora les prescripcions de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió
de 12.11.2015, matisada per la resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat de
29.06.2016.
SEGON.-Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el text refós del Pla
especial de les masies i les cases rurals situades en sòl no urbanitzable de Sant Celoni per
a la seva publicació al DOGC i consegüent executivitat.
Deliberacions:
El Sr. alcalde manifesta que aquest és un punt que ha passat pel Ple, creu que la sisena
vegada, ja en el seu moment la Generalitat va suggerir una sèrie de modificacions que, des
de l’ajuntament, els serveis tècnics, van incorporar en la mesura del que creien que era
adeqüat i correcte, més coneixedors del territori i de les necessitats del que es volia fer,
malgrat tot i les propostes que es presentaven a l’aprovació feta al ple, la Generalitat el que
ha fet és aprovar de manera definitiva el document, condicionat a una prescripció d’una
sèrie de modificacions que suggeria en algunes de les masies, en algunes perquè eren
ruïnes, que el pla preveia la possibilitat de que es pogués fer alguna actuació, i per tant
alguna edificació.
La Generalitat alguna d’aquestes ha considerat que no i després de presentar més
documentació, algunes no han estat acceptades, d’altres si que han acceptat la
documentació presentada i, per tant, s’han incorporat i el que porten ara és l’adeqüació de
les prescripcions fetes per part de la Generalitat després d’haver-ho treballat juntament amb
els tècnics de territori de la Generalitat, especificant que el que es porta a aprovació és el
Text refós per tal d’enviar-ho a la Comissió d’Urbanisme.

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 15 regidors presents.

13. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP PER AL
MANTENIMENT DELS PREUS ANTERIORS DE LA JGL DE DATA 22.09.16, DEL
PROGRAMA MUNICIPAL D’ACTIVITAT FÍSICA PER A LA GENT GRAN
L’equip de govern va aprovar l’augment de les quotes del programa municipal de l’activitat
física per la gent gran a la junta de govern del 22 de setembre de 2016.
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El grup municipal dels socialistes s’ha reunit en diverses ocasions amb aquest col·lectiu per
recollir les seves inquietuds. Els temes que ens van plantejar els hi vam traslladar a l’alcalde
i a l’equip de govern sense tindre cap èxit,continuant amb la negativa de tornar als preus
inicials.
Tanmateix aquest grup va assistir al ple ordinari anterior, exposant les seves reivindicacions
davant del ple, i el resultat va ser el mateix, la negativa de l’equip de govern.
El grup municipal del PSC de Sant Celoni i la Batllòria considera que l’increment de preus
de les quotes que paga el col·lectiu de la gent gran per la realització de l’activitat física del
pavelló es un increment desproporcionat, ja que suposa un augment d’un 150% del preu
que es pagava anteriorment.
El col·lectiu de la gent gran ha estat afectat per les conseqüències de l’actual crisi
econòmica. La majoria cobren pensions baixes i aquestes únicament s’han incrementat un
0.25%, en molts casos als pensionistes o no els hi arriba la pensió o han d’ajudar els seus
descendents.
La gent gran es un col·lectiu actiu i amb ganes de fer activitats, implicats en diferents
entitats ja sigui de caire cultural o social. Aquesta activitat els hi aporta millorar la salut,
evitar el sedentarisme i alhora poder dur a terme una vida social activa.
Tenint en compte aquests aspectes i sabent que aquest tema no es una qüestió econòmica,
sinó de voluntat política.
A proposta del Grup Municipal del PSC-CP, la Comissió Informativa General emet dictamen
proposant al Ple municipal el debat i votació dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar que els preus del programa municipal d’activitat física per a la gent gran
siguin els anteriors als aprovats a la Junta de Govern del 22 de setembre de 2016.
SEGON.- Retornar l’increment cobrat decidit per l’equip de govern a la Junta de Govern
anteriorment esmentada i que el retorn sigui en un termini màxim de 3 mesos.
Deliberacions:
Inicia la intervenció el Sr. Vallhonesta exposant que el seu grup ha presentat una moció d’un
tema que ja porten un parell de mesos parlant, que és la moció que presenta el Partit dels
Socialistes de Sant Celoni i la Batllòria per mantenir els preus anteriors de la JGL de data 22
de setembre de 2016 del Programa Municipal d’Activitat física per a la Gent Gran.
El Sr. Vallhonesta fa lectura de la moció que es transcriu a l’inici del punt.
Diu que té entès que el punt 2 no es podria realitzar i que, per tant hi haurien problemes,
referent al retorn de l’increment cobrat.
El Sr. Vallhonesta, diu que la proposta seria retirar el punt 2 i que només quedés el punt 1,
referent a l’aprovació dels preus del programa municipal d’activitat física per a la gent gran i
que siguin els anteriors als aprovats a la Junta de Govern del 22 de setembre de 2016, és a
dir treure l’increment del 150%.
Comenta que aquest col·lectiu els hi ha fet arribar signatures de la gent que realitza aquesta
activitat com a suport a la moció que han presentat.
Pren la paraula el Sr. Molés manifestant que abans de començar el debat vol facilitar les
dades econòmiques d’aquest servei perquè tothom les conegui i que siguin públiques.
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Explica que quan fan l’estudi del servei per a aquest any, amb els preus que anaven venint,
veuen que és un servei que apareix un servei deficitari, d’uns 5.800, prop de 6.000€, el
servei deficitari. L’any anterior va ser superior perquè van tenir baixes de la persona que
dona aquest servei l’han tingut que cobrir, sense comptar que això no és previsible, podria
ser un servei d’uns 6.000 € deficitari.
Manifesta que en veure això també s’adonen que tenien unes tarifes a Sant Celoni centrantse també en tarifes de 2 hores, de 3 i de 5 hores, però la més utilitzada i que altres pobles
també tenen és la tarifa de 2 hores setmanals. En el cas de Sant Celoni tenien unes tarifes
de 6,45 €, quan a la Batllòria el mateix servei tenien una tarifa de 12,90 €.
En veure això es plantejaven que els semblava lògic que el mateix servei al mateix municipi
es pogués igualar. Per poder veure com l’igualaven, van mirar els pobles que també presten
aquest servei, i entre ells tenen una comparativa entre Sant Celoni, les tarifes 2016 i les
tarifes que han proposat per a aquest any, Lliçà, Les Franqueses, Igualada, Cervelló,
Cardedeu, Granollers, Parets i la Garriga.
Com que donen a diferents hores, el que han fet és passar-ho tot a preu hora per poder fer
una comparativa. Sant Celoni, amb els preus que tenien fins ara sortia un preu hora de
0,36€ l’hora del servei, quan en altres municipis, com a la Garriga, sortia a 0,50, Parets 0,51,
Granollers 0,53, Cardedeu 0,91, Cervelló 1, Igualada 0,73, Les Franqueses 1,03, Lliçà de
Vall 0,76 i Sant Celoni amb les noves tarifes 0,63. Això vol dir que aquests municipis, amb
les tarifes anteriors era molta diferència al municipi que menys cobrava per aquest servei i
amb les noves tarifes Sant Celoni està just darrera de Granollers ja que a Parets i a la
Garriga, no incorporen les sortides que es fan cada quadrimestre amb la Diputació.
Exposa que al veure aquests preus els hi va semblar lògic, ja que dins de l’estudi tenen uns
ingressos de la Diputació, que són uns 2.200 euros, els va semblar lògic que l’ajuntament
aportés una quantitat similar i d’aqui van sortir les tarifes actuals de 15 €. Al passar l’estudi
amb aquests números, amb els 15 euros, quedaria que el servei és deficitari de 2.237 €, el
que els ha suposat fins ara i el que preveien, 15€ trimestrals.
L’aprovació del preu, tot i que ha parlat de preus hora, aproven el preu trimestral. Tot això
suposa, del que seria els preus que tenien al que han fet, que a l’ajuntament tindrien uns
ingressos addicionals, han tingut o tindrien a disposar pel proper pressupost, d’uns 3.500
per a fer front a partides que es vulguin incrementar. Amb tot això ha volgut facilitar les
dades.
Pren la paraula el Sr. Vallhonesta manifestant que per ell un servei que es dona, se li pot dir
deficitari o que és un servei que acosta l’ajuntament per donar un servei a la ciutadania,
però que deficitari per ell no ho és.
Referent al tema de la Batllòria exposa que ell no diu si a la Batllòria estigui més cara o més
barata, sinó que afirma que s’ha incrementat un 150%, que estan jugant amb comparatives.
El Sr. Molés interromp per dir que és un 132%, que és igual, que hi ha un increment i que
això està clar.
El Sr. Vallhonesta reprèn la paraula dient que hi ha un increment molt important, i que si
creu que no és adequat que a la Batllòria es pagui més, es podria baixar, perquè si ell veu
que un increment de 132%, (que ell creu que és d’un 150), no és elevat, per ell si que ho és.
Si ell vol equiparar els preus de la Batllòria als de Sant Celoni, s’haurien de baixar, ho
comenta per si vol equiparar-lo, seria una proposta que es podria treballar i si s’ha de
negociar pressupost ell ho proposa.
Continua explicant que ell és regidor de Sant Celoni, que ell treballa per a Sant Celoni, que li
sembla molt bé Lliçà o Les Franqueses o a altres municipis, però que ell treballa per Sant
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Celoni i s’interessa per Sant Celoni, que ho va manifestar a l’anterior ple i que ara ho torna a
dir. Diu que Lliçà potser té altres serveis que Sant Celoni no té i potser aquests serveis els hi
costa més car. Com que treballen per Sant Celoni, l’interessa Sant Celoni i a la moció ho
deixen ben clar, desitgen que tornin a ser els preus inicials a aquest increment del 150%.
Diu que per a un pressupost de 18 milions d’euros de l’ajuntament de Sant Celoni, que és el
que representa un 0,63 cèntims. Continua dient que es pot jugar amb xifres, que es pot
jugar d’una manera o una altre, però que al final els diners són els diners i que ell creu que
63 cèntims és més complicat per una persona corrent que per a un ajuntament com és Sant
Celoni, però cadascú pensa de la seva manera i torna a repetir que això no és un tema
econòmic sinó una voluntat política.
Respòn el Sr. Molés explicant que en principi ha facilitat les dades, que facin les valoracions
que creguin i que com a equip de govern van considerar que es podrien ajustar a aquests
preus, una mica a la mitjana dels municipis per a disposar d’aquests ingressos, estant
totalment d’acord amb el que ha exposat el Sr. Vallhonesta, que és una voluntat política de
decidir que sigui més amunt o més avall.
Intervé el Sr. Capote per manifestar que ell no entrarà en si els números han d’anar més
amunt o més avall, que el que si que va amb la seva persona és quan es parla de drets, o
problemes de les persones, va per davant del diners, perquè si es parla de diners, podrien
parlar que quan s’obren els llums del camp de futbol cada vegada que van a entrenar, i que
si ara es diu que s’està fent un estalvi de 3.500€ a l’any, al col·lectiu de la gent gran,
preguntant si això és l’estalvi que ha de fer l’ajuntament de Sant Celoni de 3.600 €, a costa
de la gent gran, referint-se a col·lectius que són molt sensibles, com el de la Gent gran i
aquest és un i que encara no entèn que estiguin discutint per 3.600€ per al col·lectiu de gent
gran.
Pren la paraula la Sra. Pascual explicant que, després d’haver estat llegint la moció, volia
comentar que és cert que en temes percentuals, hi ha un increment molt elevat, que en
termes absoluts veuen que són relativament baixes evidentment.
També volen deixar constància que al final els serveis deficitaris si que ho són, però que
també pensen que la funció pública hi ha d’haver-hi serveis deficitaris econòmicament, però
que evidentment amb proporció i sabent quins objectius estan buscant.
Manifesta que el que si poden posar de relleu és que una vegada més s’ha fet això i, que
per més irrisori que sigui, si que és cert que no hauria costat massa parlar amb el col·lectiu
prèviament, perquè és cert que s’han bellugat, que s’han sentit molestos i no han acabat
d’entendre-ho.
Acaba la seva intervenció dient que votaran a favor d’aquesta proposta, per tant, que
retornin els preus d’abans de la Junta de Govern anterior al 22 de setembre, però que el que
si que demanarien és que igualment es revisi, que es parli amb aquesta gent, que s’intenti
explicar i que a la vegada que, segurament que els preus s’han d’anar equiparant però com
una vegada més, i com sempre han anat defensant des de la CUP, no posen a tothom al
mateix sac, que és cert que hi ha pensions que són molt baixes i que hi ha gent que
realment a nivell de recursos 15 euros trimestrals pot semblar ridicul, però que molta gent
gran, mesura molt bé els diners que té al moneder cada mes, cada setmana, però en canvi
si que hi ha altre gent que segurament pot permetre’s pagar 15 € trimestrals. En aquest
sentit, el que demanarien seria tornar els preus, parlar amb el col·lectiu i a la vegada anant
incrementant els preus equiparant-los a la vegada amb els de la Batllòria, que no hagin
greuges, però establint aquestes bonificacions per la gent de que realment sigui un servei
que creuen que és positiu que la gent gran, que l’ajuntament ofereixi aquest servei d’activitat
física, que al final no deixa també de ser un espai relacional que s’ha de poder mantenir,
que segurament continuarà sent deficitari i que ho ha de ser, que s’ha de poder assumir i
després veure com se surt d’aqui, que hi hagin aquestes bonificacions possibles a la gent
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que realment tingui una dificultat en constejar-ho i a la vegada fer-ho conjuntament amb
aquest col·lectiu que se sentin partícips del procés. Torna a manifestar que votaran a favor
de la moció.
Pren la paraula el Sr. alcalde manifestant que creu que una mica s’han exposat les dades
perquè fossin conegudes per part de tothom, que cadascú fa el matís de la valoració que
pertoca. Explica que el seu grup va fer l’anàlisi que ha explicat el Sr. Molés, que entèn que
una mica tots tenen la responsabilitat plegats d’aquells serveis que presten molts, que tots
ells cofinanca l’ajuntament, que alguns d’ells es financen al 100%, sobretot els que estan a
l’àmbit més social, més de necessitat i que de fet hi ha recursos molt importants com
ajuntament i d’altres es financien amb percentatges diferents, i que a l’ajuntament es troben
exemples molt diversos, a l’àmbit educatiu, a les escoles, a l’escola d’adults, activitats
diverses, lúdiques, algunes d’elles que s’han de finançar els cursos o les formacions, ho
entenen d’aquesta manera, i d’altres que entenen que són formacions més necessàries, a
on el finançament arriba a ser d’un 80 o d’un 90%.
Continua la seva explicació dient que, en aquest cas, entenien que la quantia econòmica era
petita, l’increment en percentatge és important, però amb diners a final del mes era petita,
entenien que aquelles persones que per la seva situació econòmica tenien dificultats, van
oferir la possibilitat de buscar ajudes que poguessin solventar-ho i, en qualsevol cas,
entenen el debat que ha generat, que entenen el posicionament de tothom i que el seu grup
no votarà a favor, perquè la decisió presa és una decisió que van reflexionar, però que de
totes maneres, s’abstindran, i que recullen els comentaris fets per part de tothom i , en tot
cas, tornaran a revisar el tema, per veure quines opcions i quines possibilitats tenen de
trobar una situació més intermitja o una situació que sigui més ajustada al que potser és
lògic que sigui, però que no tingui un increment tant important d’una sola atacada.
Finalment diu que queda sobre la taula, que ja ho treballaran i que ho parlaran amb el
col·lectiu que, els acompanya algun dels seus representants i ho parlaran amb els grups.
Acaba la seva intervenció dient que el seu grup s’abstindrà i els altres serien vots
favorables.
A proposta dels grups municipals, s'acorda la retirada del punt 2, quedant, per tant,
aprovada la moció amb el contingut del punt 1, que és el següent:
PRIMER.- Aprovar que els preus del programa municipal d’activitat física per a la
gent gran siguin els anteriors als aprovats a la Junta de Govern del 22 de setembre de
2016.
En no fer ús de la paraula cap més regidor, l’alcalde sotmet la proposta a votació del Ple
municipal, amb el següent resultat:
-

8 vots a favor dels Grups Municipals del PSC-CP i la CUP-PC-PA.
7 abstencions del Grup Municipal de CIU.

14. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC-PA PER A L’ESTUDI
DE LA MUNICIPALITZACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA D’EDIFICIS MUNICIPALS
A hores d’ara tota la neteja de les dependències municipals es realitza a través d’una
empresa privada. Aquesta decisió presa fa molts anys partia de la convicció que la gestió
privada era millor que la pública, però els anys i les experiències han anat tombant aquest
dogma, el qual havia servit a grans interessos econòmics fins al punt d’haver creat un grup
de grans empreses que han arribat a controlar l’economia espanyola.
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Actualment hi ha una onada municipalista que intenta capgirar les lògiques que fins ara
havien predominat en la gestió dels serveis. En són alguns exemples el conveni signat entre
diversos ajuntaments per avançar i compartir experiències en la municipalització o jornades
formatives d’alt prestigi com les del Col·legi de Secretaris i Interventors, o les de la
Federació de Municipis de Catalunya.
Aquesta onada ja està donant els seus fruits i alguns ajuntaments ja han aconseguit
municipalitzar alguns dels servei que tenien externalitzats. És el cas de Sabadell amb la
grua municipal o el de Berga amb el servei de neteja d’edificis municipals. En tots aquests
casos s’ha demostrat que l’externalització comporta una despesa superior, un allunyament
del servei de la ciutadania i unes condicions de treball deteriorades.
Tot plegat fa que les municipalitzacions no només siguin una opció ideològica (hi ha
ajuntaments com el de Sant Cugat, amb majoria absoluta de CiU, que també aposten per
municipalitzar serveis), sinó que també és una opció d’estalvi econòmic i de millora dels
serveis. Concretament, en el cas del servei de neteja d’edificis municipals l’estalvi pot
superar el 10% del cost.
Fa uns mesos enrere es va tramitar una nova licitació del servei de neteja dels edificis
municipals, amb un cost de sortida de 1.480.647,77 € pels 4 anys ( 2anys + 2 anys).
L’oportunitat perduda ens situa al voltant dels 150.000€.
En mandats anteriors, de diferents colors polítics, s’ha demanat replantejar el model actual i
sempre s’ha respost que tècnicament no era possible, i malgrat les reiterades peticions, en
cap ocasió s’ha realitzat un estudi seriós sobre les diverses possibilitats de gestió existents i
els beneficis o prejudicis tant a nivell econòmic com de qualitat del servei i de condicions
laborals que ofereix cada modalitat de gestió.
A dia d’avui, diferents ajuntaments ja han demostrat que el canvi de model és possible i que
aquest comporta grans millores.
A proposta del Grup Municipal de la CUP-PC-PA, la Comissió Informativa General emet
dictamen proposant al Ple municipal el debat i votació dels següents ACORDS:
PRIMER.- Assumir el compromís d’apostar per la municipalització de serveis públics,
prioritzant la gestió directa en el moment de finalització de contractes.
SEGON.- Fer un estudi sobre la viabilitat de prestar els serveis de neteja d’equipaments
municipals de l’Ajuntament a través d’alguna de les fórmules de gestió directa previstes per
la llei o via una encomana de serveis a una entitat 100% municipal.
TERCER.- Fer un estudi que determini quins serveis municipals actualment externalitzats
són candidats a ser municipalitzats.
QUART.- En aquells casos que quedi demostrada aquesta viabilitat, iniciar els tràmits per a
la municipalització dels serveis.
Deliberacions
Pren la paraula el Sr. Turón exposant que la moció que presenten és l’Estudi de la
Municipalització del Servei de Neteja en Edificis Municipals. Actualment expressa que hi ha
una onada municipalista, estant havent-hi una sèrie de canvis que fins ara era molt reticents
dur a terme, com per exemple, el cas de Sabadell, amb la grua municipal o a Berga amb el
servei de neteja dels Edificis Municipals i recentment també a Cardedeu amb el servei de
neteja dels Edificis Municipals.
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Continua explicant que, fins ara això només era només un concepte que es prenia com a
ideològic, però ara s’adonen que a la majoria dels casos el concepte és també econòmic i
de qualitat del servei. Recentment, han tramitat la licitació del servei de neteja per als
propers 4 anys d’un 1.480.000€ i que això suposaria un estalvi aproximadament d’un 10%,
que en diuen d’un 150.000€ al llarg d’aquests 4 anys, per això els acords que el seu grup vol
prendre són:
1. Assumir el compromís d’apostar per la municipalització dels Serveis públics, prioritzant la
gestió directa en el moment de finalització de contracte.
2. Fer un estudi sobre la viabilitat de prestar el servei de neteja d’Equipaments municipals de
l’Ajuntament, ja sigui per les formes de gestió directa o via encomanar a una entitat cent per
cent municipal.
3. Fer un estudi de quins serveis municipals actualment externalitzats són viables de
municipalitzar.
4. En aquells casos en què aquesta viabilitat quedi demostrada, iniciar els tràmits per a la
municipalització d’aquests serveis.
Intervé el Sr. alcalde manifestant que aquest és un tema que al Ple potser no en forma
d’una moció concreta com aquesta, però coincidint amb l’aprovació d’algun punt d’alguna
contractació, hi ha hagut debat i han exposat el posicionament, almenys en el seu cas, i que
pel seu grup la gestió directa o la gestió indirecta, no és el tema, però de fet, l’experiència
d’altres municipis ( repetint el que s’ha anat comentant per part d’un altre grup), que cada
municipi faci allò que cregui i al final té una estructura interna i una organització territorial
peculiar i especial i, per tant, un històric diferent, explicant que hi ha municipis que potser
estan municipalitzant algun servei i que d’altres el tenen externalitzats i potser a Sant Celoni
el tenen municipalitzats.
Comenta que s’hauria d’analitzar tot per a poder fer una valoració. Després la dimensió dels
municipis tampoc és el mateix, no és mateix Sabadell que tingui grua pròpia a un municipi
com Sant Celoni i creu que aquestes coses s’han de valorar en el seu just terme, com a
exemples i que, després hi ha municipis que alguns tenen empreses municipals i, per tant, a
través de l’empresa municipal en aquests moments podrien fer-ho, d’altres no el tenen, i ho
dificulta per les normatives que, en aquests moments els marca l’acció municipal i la
possibilitat d’incorporar nous treballadors.
Explica que en aquest moment, l’Estat no els permet incorporar nous treballadors, això una
mica com a terme general, després tenen serveis com poden ser l’Escola de Música en
gestió externa, que valoren molt positivament el funcionament o serveis amb gestió interna
que també valoren molt positivament, com per exemple l’Escola d’Adults, però serveis que
probablement tenen un cost econòmic alt, pel fet de ser propis i un cop externalitzats, el seu
cost i la prestació de serveis millora o al menys ells ho interpreten així, un exemple
d’aquests seria, per exemple, l’atenció domiciliària, que històricament el prestava el propi
ajuntament i la capacitat d’atenció, el nombre d’hores prestades i de persones ateses per
cost econòmic o pel professional que tenien, era molt inferior al que en aquests moments es
pot prestar i entenen que amb una bona qualitat i amb un bon servei; per tant, aqui es poden
trobar totes les versions.
Manifesta que per al seu grup el fet d’adquirir el compromís que tots els serveis es
municipalitzaran o es gestionaran de manera directa, entèn que no poden assumir aquest
compromís, aquells serveis que els sembli raonables i vegin beneficis, bé siguin econòmics
o siguin pel propi servei, dient que hi ha molts a l’ajuntament i que no és una cosa que
molesti, sinó al contrari, però que hi ha serveis que per la seva especialització o pel seu
volum a la gestió, per diferents motius, la gestió externalitzada, entèn que ofereix avantatges
i que el seu grup és partidar-hi de mantenir-ho. També la pròpia estructura organitzativa de
l’ajuntament, amb determinat volum de professionals, requereix segurament estructures de
recursos humans, de gestió superiors al que tenim en aquests moments i creu que tampoc
no es poden minimitzar i que tot això cal posar-lo molt en valor i, en tot cas ajustar-ho.
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Finalitza dient que entèn que cada vegada que es planteja un servei, això s’analitza i es
valora i que aquest és el seu posicionament com a grup.
Pren la paraula el Sr. Turón explicant que entèn que dels 4 punts, el que genera el conflicte
és el punt número 1, a on es parla d’apostar per la municipalització dels Serveis públics.
Referent als altres tres, d’Estudi de viabilitat, valorar quins serveis s’estan oferint, quins
poden ser municipalitzats i si estarien a favor dels altres tres.
Intervé el Sr. alcalde explicant que si, que no tindrien cap inconvenient, i que una altre cosa
és quina disponibilitat tècnica tenen per fer estudis de tots els serveis que es puguin estar
prestant, que en aquests moments, no tenen les hores dels professionals per a fer aquest
estudi, però que ara bé, es pot concentrar i es pot dir d’estudiar aquest servei en concret,
podent analitzar quin d’ells pot tenir un cert sentit de fer-ho, aclarint que, en aquest sentit no
serien contraris, però que el problema és que sovint es simplifica, és a dir, la gestió del dia a
dia, però que a vegades passats uns anys, l’anàlisi econòmic és absolutament diferent i
aquesta és una realitat que és així, molts elements que formen part de la gestió d’aquests
serveis, de la gestió de les persones, dels responsables que han de gestionar i portar els
equips i que hi ha molts elements que no sempre es poden mesurar en números.
Pren la paraula el Sr. Vallhonesta manifestant que el grup del PSC en el primer punt dels
acords, que és el d’assumir el compromís d’apostar per la municipalització dels serveis
públics, no estarien d’acord, però fer un estudi sobre la viabilitat no ho descartarien. El tema
és que el primer punt de l’acord, el tema d’assumir el compromís no estan d’acord, si en el
de fer l’estudi de viabilitat, però no en assumir el compromís sense tenir cap estudi.
Intervé el Sr. Turón preguntant si, en el suposat cas que es retirés el primer punt la moció
quedaria aprovada.
Pren la paraula la Sra. Martín dirigint-se al Sr. alcalde per manifestant-li que ella encara té
dubtes, en aquest servei puntualment, no sap quin problema té l’ajuntament per a
municipalitzar-lo, quin problema té el govern que hi ha actualment en municipalitzar-lo,
perquè parla que hi ha problemes de personal, i que ha dit tantes coses que, concretament
en aquest, no li veu explicació alguna.
El Sr. alcalde respòn dient que quin problema hi ha a externalitzar el servei.
Intervé de nou la Sra Martín, explicant que hi ha un percentatge elevat de coses que pots
estalviar-te, per exemple si tu fas la feina de casa teva, l’IVA que aquella empresa pagui, el
tant per cent que aquella empresa guanyi per a mantenir l’empresa, aclarint que l’empresa
que fa el servei guanya uns diners, a part de pagar als treballadors, per tant, aquests diners
se’ls estalvia l’ajuntament, potser l’Iva no l’ha de pagar l’ajuntament, tornant a preguntar quin
problema hi ha.
El Sr. alcalde respòn a la Sra. Martín dient que les empreses tenen una estructura que els
permet gestionar tot un col·lectiu de professionals, que no són pocs, que l’ajuntament
l’hauria de crear, perquè no la té i que haurien de crear aquesta estructura, que això també
té un cost econòmic i que al final cal gestionar persones, nòmines; per tant, l’estructura de
l’ajuntament no està dimensionada, en aquests moments, per fer això i caldria fer aquest
esforç i precisament aquest esforç s’ha de comptabilitzar, perquè també en forma part.
Continua explicant que, segurament, vist des d’un punt de vista econòmic, podrien agafar i i
algun dels serveis que, en aquests moments, tenien amb gestió pròpia, fer un anàlisi
econòmic de quins costos, intentar fer una comparativa de la gestió que estigui fent
externalitzada algun altre municipi del mateix servei o al revés, i fer una comparativa a on
s’adonarien que sovint els números, sense comptar tots aquests altres elements, no sempre
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quadren, creient que a l’estudi aquest aspecte s’hauria de valorar perquè no és menor i és
una realitat.
Fa ús de la paraula la Sra. Martín manifestant que quan tu crees una empresa, tens un cost
i fins a l’any següent no comences a guanyar i arribes a cobrir aquest cost. Li sembla que és
posició i voluntat de qui està governant.
Respòn el Sr. alcalde dient que si, que segurament i que ho veuen diferent.
Pren la paraula el Sr. Turón exposant que la moció quedaria de la següent manera:
-

Retirar el primer punt, que llegeix textualment: “ Assumir el compromís d’apostar
per la municipalització dels serveis públics, prioritzant la gestió directa en el
moment de finalització de contractes”

Deixar els punts segon, tercer i quart a on diu textualment:
SEGON.- Fer un estudi sobre la viabilitat de prestar els serveis de neteja
d’equipaments municipals de l’Ajuntament a través d’alguna de les fòrmules de gestió
directa previstes per la llei o via una encomana de serveis a una entitat 100%
municipal.
TERCER.- Fer un estudi que determini quins serveis municipals actualment
externalitzats són candidats a ser municipalitzats.
QUART.- En aquells casos que quedi demostrada aquesta viabilitat, iniciar els tràmits
per a la municipalització dels serveis, en el cas que aquest informe sigui positiu.

Pren la paraula el Sr. alcalde dient que ell afegiria el matís d’en funció de la dotació tècnica
per fer tots aquests estudis.
El Sr. Turón afegeix que entèn que quan es parla de la viabilitat és tècnica o econòmica.
Pren la paraula el Sr. Saurí puntualitzant que el Sr. alcalde ha fet un speech sobre la lògica
de la municipalització, que caldria puntualitzar un seguit d’elements. En primer lloc, la lògica
de les municipalitzacions apunta a dues dimensions, una dimensió que és la vocació de
servei públic, és a dir, a l’Administració pública, en tant que gran, s’ha d’encarregar de dotar
uns serveis públics eficients i de qualitat a la ciutadania, s’encarrega de donar aquest servei
públi i, per tant, les municipalitzacions han de tenir present aquesta lògica de servei públic;
òbviament també ha de tenir present la dimensió de la despesa i del cost econòmic.
Manifesta que, no obstant, també caldria tenir present que bona part de les
municipalitzacions que darrerament estan tenint damunt les taules els venen a dir que els
costos econòmics, l’estalvi econòmic que es produeix en el procés de municipalització és
considerable, posant com a exemple un cas que segurament coneixen molt bé, com és el
cas de l’ajuntament de París, quan fa uns anys va municipalitzar l’aigua, que la
municipalitzen per dues raons: la primera perquè no sabien què pagaven, que això
acostuma a passar en molts dels casos dels serveis que no estan externalitzats, per
exemple, si miren la factura de l’aigua o de la llum, en aquests casos, dient que ell
personalment desconeix com funcionen els pagaments, perquè tenen cànons per un lloc,
impostos i IVA per un altre; per tant, hi havia molta opacitat en la factura de l’aigua i, per
tant, una de les condicions que l’ajuntament de París,( que estava governat en aquells
moments per un partit de dretes), un dels elements que volien descobrir era la resolució de
saber què pagaven, però més enllà d’això van descobrir que un any després d’aquesta
municipalització del servei d’aigua, el cost econòmic per a la ciutadania va ser d’un estalvi
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d’un 8% a la factura de l’aigua, potser no és molt, però un 8% d’estalvi de les factures de
l’aigua anual, ell ja ho signaria ara mateix.
Continua la seva explicació dient que, en el cas de l’aigua, que és un dels exemples que es
podria donar de municipalització, hi ha diferents ajuntaments que en aquest país estan
treballant en aquesta dinàmica, l’ajuntament de Terrassa, que està treballant i intentant
lluitar contra un pes pesat de l’aigua, com seria Mines públiques de Terrassa, que no són
públiques òbviament, però que curiosament té aquest nom, també hi ha el cas de
l’Ajuntament de Barcelona, que està treballant amb aquesta línia i si tot va bé, i els
companys de Barcelona en Comú ho assoleixen, dons tindran l’aigua de Barcelona
municipalitzada i, per tant, gestionada directament per l’ajuntament de Barcelona i també hi
ha el cas de l’ajuntament de Badalona, que està treballant en aquesta dinàmica o el cas de
l’ajuntament de Ripollet.
Explica que, en tots aquests casos, es dona la coincidència, que els estudis econòmics
avalen que l’estalvi és considerable per tota la ciutadania i, per tant, per reincidències, si que
algun dia es poden trobar que els estalvis són considerables. Més enllà d’això, es refeix a un
comentari fet per l’alcalde i que és el següent: “ els papers se’ls fa dir el que es vol”,
expressió que li fa gràcia i que ell ha dit en moltes ocasions, que des de l’equip de govern,
per quan es vol s’utilitzen els estudis i per quan es vol, aquests estudis no serveixen, sense
acabar d’entendre com funcionen aquests estudis.
Finalment es refereix a una altre de les qüestions que posava damunt de la taula l’alcalde i
en això si que està d’acord amb ell, que és els costos de transacció que se’n diuen per
l’ajuntament, a l’hora d’activar un servei públic com pot ser la municipalització. Afirma que si
que és cert que això requereix una infraestructura i uns costos pel que fa als tècnics, a on
està absolutament d’acord, però també, com ha apuntat abans en un determinat moment, hi
ha la possibilitat de la creació d’empreses municipals ( referint-se a l’Arsal), i que podrien, si
volen, (el seu grup es posaria a disposició de l’equip de govern), a seure’s damunt de la
taula per explicar-los i posar en comú diferents possibilitats que tindrien a l’hora de crear
empreses municipals públiques, que poguessin gestionar serveis com la neteja, serveis com
una escola de música, una recollida d’escombraries, una municipalització de l’aigua i serveis
funeraris.
Al·lega que, evidentment que no estan demanant la internalització de serveis com el SAD o
internalitzar segons quins serveis d’autobús i que és evident, torna a repetir que, des de la
CUP no es pretèn realitzar una municipalització absoluta de tos els serveis, és una obvietat i
creuen que la resta de grups polítics creuen, que si ho deien, i comenten que el que ells
posen damunt de la taula és la possibilitat de municipalitzar aquells serveis bàsics, que
entenen que són bàsics per a la ciutadania, per tant, corresponen a aquesta dimensió de
servei públic, a criteri de l’ajuntament i que, a la vegada podien dotar-los d’uns beneficis
econòmics i d’un estalvi per a la ciutadania.
Per tant, torna a repetir, amb tota la bona voluntat i predisposició, havent parlat en el seu
moment amb el regidor d’Economia i Hisenda, que estan disposats a parlar, sempre que faci
falta, de municipalitzacions, a seure’s damunt de la taula, posar-los alternatives, posar-los
exemples i possibilitats, a fi i efecte de poder reeixir en aquestes municipalitzacions.
Finalitza la seva intervenció dient que només volien puntualitzar aquests punts, perquè les
municipalitzacions no són inòqües o la voluntat de municipalitzar no és inòqüa, és a dir, que
la voluntat de municipalitzar és, en aques sentit, de servei públic, d’estalvi per a la
ciutadania i benefici per al propi ajuntament.
Pren la paraula el Sr. alcalde manifestant que, potser no es van entendre, i sense voluntat
de fer un speech, sinó d’exposar el que ell pensa.
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Explica que, ell ha començat dient que el seu grup no vol fer de la gestió directa o la gestió
indirecta, l’únic element de discussió, perquè hi ha serveis gestionats de manera directa i,
per tant, municipalitzats, que funcionen molt be i probablement hi ha d’altres que no
funcionen tant bé a molts municipis i a l’inrevés, serveis externalitzats que funcionen molt bé
i d’altres que no funcionen bé i , per tant, al final, no és un tema exclusivament de ser gestió
directa o gestió indirecta, sinó de com es controla el servei, com es fa la feina, i entenen que
la responsabilitat que tenen tots plegats, és de donar bon servei a la nostra ciutadania, i ferho amb el cost econòmic més ajustat i més eficient possible i, des d’aquest punt de vista
defensen molts dels serveis que el propi ajuntament està prestant en aquests moments,
com d’altres que tenen externalitzats, que pensen que estan oferint precisament això,
qualitat de servei a un cost econòmic molt correcte i molt eficient.
Exposa que el primer punt, tots creuen que no s’han de municipalitzar, que faran els estudis,
matissant la capacitat tècnica que tenen, perquè són conscients que hi ha molta activitat el
dia a dia i, a vegades els propis tècnics no arriben a poder desenvolupar tota la feina que,
en aquests moments, tenen sobre la taula i a vegades van afegint elements, però miraran
de prioritzar i estarien d’acord en estudiar alguns d’aquests serveis i acabar d’analitzar-ho
amb detall el més bé possible, per l’objectiu d’oferir servei a la ciutadania i que comparteix
amb tots plegats que això és important i que cap govern, ni anterior no s’hagi plantejat que
el que realment estava fent era oferir un bon servei a la seva ciutadania, en fer la
contractació externa o la gestió indirecta que diuen moltes vegades.
Finalment el Sr. Alcalde manifesta que entén que es retiraria el primer punt i la resta de
grups votarien tots a favor.
A proposta dels grups municipals, s'acorda la retirada del punt 1, quedant, per tant,
aprovada la moció amb el contingut dels punts 2, 3 i 4, que són els següents:
PRIMER.- Fer un estudi sobre la viabilitat de prestar els serveis de neteja d’equipaments
municipals de l’Ajuntament a través d’alguna de les fórmules de gestió directa previstes per
la llei o via una encomana de serveis a una entitat 100% municipal.
SEGON.- Fer un estudi que determini quins serveis municipals actualment externalitzats són
candidats a ser municipalitzats.
TERCER.- En aquells casos que quedi demostrada aquesta viabilitat, iniciar els tràmits per a
la municipalització dels serveis.

El dictamen proposat s’aprova d’acord amb el següent resultat de la votació:
- Per unanimitat dels 15 regidors presents.

15. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC-PA PER A LA
DESMILITARITZACIÓ I RENATURALITZACIÓ DEL PARC NATURAL DEL MONTSENY
EN SUPORT A LA CAMPANYA RECUPEREM EL CIM
L’any 1978 va ser aprovat el Pla Especial de protecció del Montseny, any en que la
UNESCO va qualificar el parc natural com a reserva de la Biosfera. El territori del massís del
Montseny i en concret l'espai del parc natural està sotmès a una sèrie de pressions en els
seus punts més sensibles, entre elles les carreteres i construccions existents, i d'amenaces
com són l'asfaltatge de noves carreteres i la construcció de noves edificacions.
El turó de l’Home i el puig Sesolles es troben dins l’àrea qualificada com a reserva natural
dins del Pla especial de protecció del Parc Natural del Montseny. Aquest sector del massís
es troba també inclòs dins l’àmbit del Decret 105/1987 que reconeix com a parc natural,
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d’acord amb la Llei 12/1985, tota l’àrea definida com a parc pel Pla especial, i dins l’espai
inclòs en el Decret d’aprovació del Pla d’espais d’interès natural 328/1992. Segons l'estudi
«El Pla director del turó de l’Home: un projecte de restauració del paisatge», realitzat el
2002 pel Servei de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, els impactes més
importants que es produeixen a l’entorn natural del turó de l’Home són atribuïbles a
l’existència de la carretera [que arriba fins a coll Pregon], que provoca processos d’erosió i
esllavissades; a l’ocupació del cim de puig Sesolles per la base militar, amb l’heliport,
antenes, pantalles parabòliques, tanques, etc., i a l’ocupació del propi cim del turó de l’Home
per l’estació meteorològica i habitatge dels seus responsables, a més del conjunt d’antenes i
instal·lacions exteriors. Atès que el mateix estudi afirma que sens dubte l’existència del
conjunt d’instal·lacions i edificacions que es troben al turó de l’Home i al puig Sesolles, així
com també la d’una carretera d’accés, van evitar que també aquest sector fos qualificat com
a zona de reserva natural qualificada. Atès que entre els objectius del Pla director
d’actuacions al turó de l’Home i el seu entorn hi trobem la restauració i preservació del medi
natural; la reducció de l’artificialització i dels impactes ambientals, suprimint tots els
elements innecessaris i naturalitzant les àrees afectades; així com concentrar al màxim les
instal·lacions tècniques i edificis al puig Sesolles.
Atès que la base militar de l'exèrcit espanyol, que es va instal·lar al Puig Sesolles l'any
1975,situada a 1.667 metres i d'un total de 3,47 ha, només manté en ús (de forma
automatitzada), les instal·lacions de telecomunicació, instal·lacions que avui seria
tècnicament possible traslladar fora de l'àmbit del Parc Natural. Atès que avui, 41 anys
després de l'expropiació i ocupació del puig Sesolles, part del cim continua urbanitzat i
protegit amb tanques i filats que envolten el perímetre del centre de comunicacions militar.
Atès que la presència de l'exèrcit a casa nostra és majoritàriament rebutjada, motiu pel qual
el passat 14 de juliol el Parlament de Catalunya va aprovar la moció 55/XI que recull entre
els seus acords fer totes les accions necessàries davant del Ministeri de Defensa i de
l’Institut d’Habitatge, Infraestructura i Equipament de la Defensa per a reclamar el traspàs a
la Generalitat, o a l’ens local que correspongui, i mitjançant els instruments jurídics
pertinents, del patrimoni militar de tipus immobiliari que es trobi en desús, per a destinar-lo a
usos públics de caràcter civil; així com prohibir les maniobres militars en espais no
estrictament militars.
A proposta del Grup Municipal de la CUP-PC-PA, la Comissió Informativa General emet
dictamen proposant al Ple municipal el debat i votació dels següents ACORDS:
PRIMER.- Reclamar el tancament definitiu i el desmantellament de la base militar de
comunicacions, la retirada de les tanques i els filats, la renaturalització del cim i el retorn de
la titularitat del puig Sesolles a la Generalitat o a l'ens local que correspongui.
SEGON.- Reclamar a l'òrgan gestor, pels danys que pot ocasionar en un entorn natural
protegit i d'acord amb el principi de precaució, que prohibeixi les maniobres militars en tot
l'àmbit del Parc Natural del Montseny.
TERCER.- Notificar aquests acords a l'òrgan gestor del Parc, a la Comissió Territorial
d'Urbanisme, al Departament de Territori i Sostenibilitat, i a la Generalitat de Catalunya.

Deliberacions:
Pren la paraula la Sra. Pascual exposant que, per no anar directament als acords, posant en
valor que al final el Montseny és una reserva de la biosfera, està dins del pla especial de
protecció del Parc Natural del Montseny, i que hi ha una base militar, des de l’any 1975,
quan es va expropiar, i a dia d’avui hi ha unes instal·lacions de telecomunicacions que estan
automatitzades, que ni tan sols no necessiten un manteniment constant ni presència militar
allà i de la mateixa manera potser tècnicament és possible traslladar fora de l’àmbit del Parc
Natural aquestes mateixes instal·lacions i, a la vegada renaturalitzar aquesta zona, que ara
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mateix està tancada amb filats i tanques, donant enblema que tots el fan seu, que és el
Montseny i, a més a més, hi ha un altre element, que és que l’exèrcit de casa nostra és una
presència que majoritàriament és rebutjada i, en aquest sentit, el Parlament de Catalunya va
aprovar la moció 56/11, que el que ve a dir és que demanen al Ministeri de Defensa i a
l’Institut d’Habitatge, Infraestructures i Equipaments de defensa, reclamar el traspàs a la
Generalitat de tots aquells elements que encara tenen a Catalunya i en aquest cas a Puig
Sessolles, la titularitat hauria de passar en mans i que el seu grup demana, que és el que
diu específicament la moció és que passi a ser gestionat pel Parc Natural.
Especifica que, per tant, als acords, el que demanen en primer lloc seria:
1. El tancament definitiu i el desmantellament de la base militar de comunicacions, la
retirada de les tanques i els filats per poder possibilitar la renaturalització del cim i el retorn
de la titularitat de Puig Sessoles a la Generalitat o a l’ens a qui correspongui perquè tampoc
és del tot clar.
2. Reclamar a l’òrgan gestor, pels danys que pot ocasionar en un entorn natural protegit i
d’acord amb el principi de precaució, que prohibeixi les maniobres militars, en tot l’àmbit del
Parc Natural del Montseny.
3. Notificar aquests acords a l’òrgan gestor del Parc, a la Comissió Territorial d’Urbanisme,
al Departament de Territori i Sostenibilitat, i a la Generalitat de Catalunya.
Finalitza la seva intervenció indicant que aquest seria bàsicament, en resum, de la moció
que es presenta i que porten a votació en aquest ple.
El Sr. alcalde diu que votaran a favor de la moció.

El dictamen proposat s’aprova d’acord amb el següent resultat de la votació:
- 11 vots a favor dels grups municipals de CIU i la CUP-PC-PA.
- 4 abstencions del grup municipal del PSC-CP.

16. INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCADIA I EL REGIDOR
DE SEGURETAT CIUTADANA ELS MESOS DE NOVEMBRE I DESEMBRE DE 2016.
El Ple municipal PREN CONEIXEMENT de les resolucions dictades per l’Alcaldia i pel
regidor de Seguretat Ciutadana en els mesos de novembre i desembre de 2016, una còpia
de les quals ha estat a disposició dels regidors i regidores a la Secretaria municipal, a
efectes de la seva consulta.
17. DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS URGENTS DE PERSONAL
REALITZADES PER L’ALCALDIA EN ELS MESOS DE NOVEMBRE I DESEMBRE DE 2016.
Durant el mesos de novembre i desembre de 2016, i per cobrir necessitats urgents i
inajornables, l’Alcaldia va contractar el personal que es descriu a continuació:
-

1 Educadora Escola Bressol
5 contractes pràctiques programa Garantia Juvenil
6 Tècnics auxiliars docents
1 Auxiliar administrativa Àmbit Economia

Atès el que estableix l'article 291 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, sobre contractació urgent de
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personal, l'Alcaldia INFORMA al Ple de les contractacions temporals del següent personal,
efectuades durant el mesos de novembre i desembre de 2016:
NOVEMBRE
Judith Gázquez Anglada
Gerard Ventura Castelló
Jordi Muñoz Llovera
Melania Navarro
Jordi Clemente Pascual
David Muñoz Ricart
Mª del Rocío Molina Sánchez
Antoni Martínez Rovira
Remei Deulofeu Salvador
Alba Montané Collet
Anna Harder Relat
Carme Gonzalvo de Blas
Luz Maria Gálvez Magallón

Educadora Escola Bressol El Blauet
Enginyer tècnic
Tècnic auxiliar TIC
Tècnica auxiliar Participació
Tècnic auxiliar Comunicació
Jardiner/ Mantenidor
Tècnic auxiliar docent
Tècnic auxiliar docent
Tècnic auxiliar docent
Tècnic auxiliar docent
Tècnic auxiliar docent
Tècnic auxiliar docent
Auxiliar administrativa Economia

DESEMBRE

18.PRECS I PREGUNTES.
Inicia el debat el Sr. Saurí exposant que tenen un parell de preguntes:
La primera pregunta fa referència a quan té pensat l’ajuntament deixar l’actual local de
Comunitat, per quan seria més o menys.
Respòn el Sr. alcalde dient que quan tinguin el nou local per ocupar l’àrea de Comunitat i
que no s’atreveix a fer una previsió de temps.
El Sr. Saurí pregunta si es té pensat continuar amb el lloguer de l’actual local per a una altre
área o equipament de l’ajuntament o s’abandonarà l’actual local.
Respòn el Sr. Alcalde dient que l’objectiu és deixar-lo i que de manera transitòria l’ocupi
alguna àrea, però que també s’han de fer actuacions, que están treballant en aquests
moments i que s'han de fer obres.
El Sr. Saurí contesta dient que bàsicament tenien un dubte que és que davant la possibilitat
d’abandonar en breu, a mig termini el local que, en aquest moments, hi ha de Comunitat,
tampoc entenien massa bé la inversió que es va fer de 20.000 ó 30.000€, per raons de
seguretat fa uns mesos, si ja es pensava abandonar aquest local en breu i que no acaben
d’entendre com ha anat bàsicament l’ajust i que davant d’aquesta manca d’entesa per part
del seu grup, voldrien fer dues demandes, esperant que aquestes demandes no arribin
d’aqui a 1 any, com ha passat en un altre cas. En primer lloc, voldrien demanar l’expedient
de la contractació des d’un inici i, en segon lloc volen demanar l’informe de costos del local,
de costos imputats d’arranjament, lloguer i obres, si és possible.
Intervé el Sr. García Sala manifesta que, com a regidor de Recursos Humans, bàsicament el
que es van trobar és que al local de Comunitat des de feia temps es patien certes patologies
que, en alguna auditoria de prevenció de riscos laborals, es van fer paleses i que,
bàsicament, els treballadors patien nivells de CO2 més alts dels que corresponien.
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Explica que es van fer diversos estudis, que finalment s’ha fet una inversió de 6.000€, amb
l’objectiu de pal·liar aquests problemes, tenint en compte, que evidentment es pretenia
marxar d’aquí, que per aquesta raó no s’ha fet la millor de les accions posibles, però si que
resolgués les problemàtiques que estaven patint els treballadors, es va parlar amb ells, es
va quedar amb quina opció es podía anar i els treballadors van ser els primers que van
considerar que, evidentment es podia provar d’anar amb la versió més econòmicament
reduïda i els resultats que s’están obtenint fins ara semblen bons, perquè el mateix sistema
en temps real està valorant-se si el nivell de CO2, és el correcte o no i de moment no han
tingut cap queixa per part dels treballadors.
Finalment puntualitza que, en aquest sentit, la preocupació per haver de marxar era la raó
per la qual no es va fer una obra més enllà del que es considerava necessari per resoldre el
problema.
Intervé el Sr. Saurí agraint la seva explicació, però demana que li puguin fer arribar tant
l’expedient de contractació com el de costos.
El Sr. Saurí formula una segona pregunta en relació amb el servei de bus escolar. En primer
lloc, voldrien celebrar la demanda que ha fet l’ajuntament al Departament d’Ensenyament de
la Generalitat i celebrar la predisposició que hi ha per part del Consell Comarcal a l’hora
d’oferir ajut a l’ajuntament i, fins i tot, de gestionar el propi bus com a gestionar la
contractació i el propi rebut, i també voldrien agrair públicament al Consell Comarcal
aquesta bona predisposició.
Demana saber com està, en aquests moments, la qüestió técnica, perquè a la reunió de la
semana passada, se’ls va comunicar que, justament aquesta semana se’ls convocaría per a
una reunió, per a parlar d’aquesta qüestió i tractar el tema a nivell tècnic, però que no han
rebut cap mena d’avís o resposta i, per tant, voldrien saber com està aquesta situació, si
està tirant endavant i, si de cara a les portes obertes tindríen una comunicació clara i
fefaent.
Pren la paraula el Sr. García Ramírez manifestant que s’està treballant amb el que es va
comentar a l’última reunió, contactant amb el Consell Comarcal, també el tema de la
competència amb Governació i amb Ensenyament, i a nivell més tècnic i encarat als
autobusos, si que s’ha contactat directament amb la companyia, s’està estudiant el tema de
les parades, de la ubicació i no han convocat reunió perquè tenien resultats, finalment diu
que també ha sigut impossible compaginar l’agenda, però molt properament ho compartiran
sense cap problema.
El Sr. Saurí ho diu bàsicament perquè és una qüestió que urgeix, perquè en un mes i mig hi
hauran les jornades de portes obertes i seria convenient tenir clara aquesta qüestió per part
de les famílies i les escoles.
Respòn el Sr. García Ramírez explicant que les preinscripcions és el termini màxim per a
donar una resposta clara i, evidentment si pot ser abans, que aquest és l’objectiu.
Pren la paraula el Sr. Vallhonesta manifestant que el seu grup té una pregunta en relació a
quin punt està el camp de futbol de la Batllòria.
Respòn el Sr. Molés explicant que el camp de futbol de la Batllòria està ara en contractació,
creu que el dia 31 acaba el termini de presentació d’ofertes i a partir d’aquí es començarà tot
el procediment per adjudicar l’obra, i fins que no acabi tot el procés no poden explicar res
més, perquè tot està en funció de qui surti i ho comentava també amb el secretari,
preguntant-li abans quin era el procediment que havien de seguir i, que si no hi ha
inconvenients, en un mes i mig ó dos seria el termini correcte per a l’adjudicació a nivell
formal.
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Intervé el Sr. Vallhonesta aclarint que els estranyava, perquè si no recorda malament, es
pagava 6.000 euros trimestralment a Riells per a fer servir el camp i per aquest motiu
pensaven que seria molt més ràpid, ja que es pagaven 6.000€ trimestrals per a poder
entrenar al camp de Riells, tornant a repetir que creuen que s’agilitzaria tot una mica més,
perquè ja ha passat un trimestre, ara ve un altre i mínim será una temporada segur sense
haver començat a fer absolutament res.
Respòn de nou el Sr. Molés afirmant que si, que creu que han fet tot el projecte nou, la
licitació i amb un temps rècord per aquest tipus d’obres, perquè han de pensar que quan es
va començar hi havia un projecte que no era construible, que van estar un temps per a
poder anul·lar el contracte que hi havia amb l’empresa que estava realitzant el projecte i a
partir d’aquell moment, s’ha començat a fer el projecte nou i creu que per aquestes
dimensions és un temps rècord pel que és l’Administració, amb la máxima voluntat d’anar al
més ràpid possible.
El Sr. Vallhonesta aclareix que el tema no és que es vagi lent o no, sinó que quan s’arriba a
un acord de 6.000€ trimestrals, creu que això vol dir que s’iniciaran els tràmits en breu.
El Sr. Molés manifesta que l’acord, i la voluntat que tots van tenir perquè poguessin tenir
aquesta temporada amb un camp de gespa, l’entitat tenia dificultats, es va anunciar que
molts nois podien marxar, perquè hi havia molta competència a prop per a poder jugar i el
que volien era salvar l’entitat i ho van decidir entre tots i en aquests moments li costa que va
molt bé i que el primer equip sembla ser que va destacat i aquesta era la voluntat que
puguin seguir i que la gent que estava jugant no hagués marxat a altres municipis. Diu que
si que és un esforç econòmic important i creu que l’havien de fer.
Pren la paraula de nou el Sr. Vallhonesta dient que estan totalment d’acord amb el camp de
gespa de la Batllòria, que l’equip vagi el millor possible i que només era un dubte.
Intervé el Sr. alcalde per manifestar que si s’haguessin fet les coses tal i com calia
anteriorment, això ja estaría acabat. Diu que es van trobar un projecte inassumible perquè el
cost del projecte doblegava la dotació pressupostària que hi havia i sense que s’hagués
assumit els problemes urbanístics que tenia aquell aplaçament, per tant, no s’havia fet cap
gestió per donar-li solució i, per tant, es va tenir que parar, refer, començar a refer tot el
projecte i això ha generat una situació de tensió important dins del club i d’aquí ha vingut les
decisions que s’han près per intentar donar la millor resposta possible al club, s’ha fet
l’esforç màxim per accelerar tot el procediment de contractació, l’obtenció del finançament i
creu que estan al punt òptim de poder iniciar les obres en el moment que les adjudiquin, el
procediment de contractació acaba el dia 31 i, per tant, ja tindran les empreses que es
presenten i que estan en un bon camí perquè aquest any tinguin fet, a l’estiu creu que pot
estar acabat el camp, i creu que podran gaudir de ben segur la propera temporada.
Pren la paraula la Sra. Pascual manifestant que volen efectuar un prec, que ho han demanat
en reiterades ocasions quan han estat parlant amb el Regidor d’Economia, quan negociaven
l’anterior pressupost, i és que els agradaría molt tenir l’inventari patrimonial i conéixer els
usos que s’estan donant als diferents espais que té l’ajuntament.
Diu que tenen entès que s’haurien d’actualitzar a mesura que es va fent, en tot cas, encara
que sigui un esborrany, no que estigui en brut o que sigui a mà, però tenir una mica el tema.
Respòn el Sr.alcalde dient que no tenen inventari actualitzat i que creu que ja els hi consta
perquè s’ha explicat, es va contractar una empresa, que era qui estava actualitzant
l’inventari, però la feina que han fet no és del grat de l’ajuntament, hi havien moltes errades,
el secretari està gestionant la situació, se’ls hi ha donat un ultimàtum a l’empresa i ja veuran
com s’acabarà, per tant, no el tenen actualitzat, explicant que la última informació que tenen
creu que data del 2002 ó 2003, ell l’ha vist físicament amb uns documents que desconeix si
se’ls ha facilitat als diferents grups, però que hi són físicament i que fa uns dies va demanar

54

que fessin recerca per veure si eren capaços de localitzar un document en format electrònic,
del que es va trobar un esborrany i del que va demanar que es comprovés si realment
coincidia amb els documents físics que tenen. Si tot això es pot confirmar, que amb format
electrònic es correspon amb el que tenen físicament, els hi podran facilitar els documents
físics. Ell creu que són 4 blocs, que estan a secretaria i que els poden consultar, i que és un
document molt important.
Exposa que si aconsegueixen que aquest format electrònic es correspongui realment amb la
realitat, no tenen cap problema per facilitar-ho.
Intervé de nou la Sra. Pascual manifestant que si que tenien coneixement que hi havia
hagut aquest problema amb l’empresa i que, en tot cas, quedaven pendents de que si és
possible se’ls hi doni una perspectiva de l’informe.
El Sr. alcalde respòn dient que té errades i que no poden entregar un document a on han
detectat errades.
La Sra. Pascual diu que d’acord i que, en tot cas, esperen i desitja que trobin l’arxiu en
digital i que sinó vindran a fer hemeroteca aqui a l’ajuntament.
El Sr. alcalde finalitza dient que és el mateix document que tenen la resta de grups i que no
tenen cap altre.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22.22 hores i s’estén la
present acta de la que jo, el secretari municipal, en dono fe.

L’alcalde
Francesc Deulofeu Fontanillas

El secretari,
Antoni Peralta Garcerá
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