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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE  
MUNICIPAL DEL DIA 8 DE MARÇ DE 2017  
 
 
 
 
Identificació de la sessió: 
 
Número: 02/2017 
Data: 8 de març de 2017  
Inici: 20 hores 
Fi:  21.04 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
Caràcter de la sessió: extraordinària  
 
Assistents:  
 

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

Ordre del dia: 

I.- PART DISPOSITIVA 
 
1. Aprovació inicial, si escau, del projecte de pressupost general per a l'exercici de 2017, 

les seves bases d'execució i la plantilla orgànica d'aquesta corporació.   
2. Moció presentada per l'equip de govern d'Adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum.    
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Desenvolupament de la sessió: 
 
 
Inicia la sessió el Sr. alcalde manifestant disculpes perquè la regidora, la Sra. Carmen 
Montes no ha pogut assistir. 
 
Abans de tractar els punts continguts a l'ordre del dia, el Sr. alcalde ofereix la paraula al 
públic assistent per si 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 continguts a l'ordre del dia 
de la sessió, a les 20.00 hores.  
 
El Sr. alcalde manifesta que, sent conscients que avui és el Dia Internacional de la Dona, li 
cediria la paraula a la Regidora, a la Sra. Miracle per a què faci un petit comentari. 
 
Inicia la seva intervenció la Sra. Miracle per a donar lectura al Manifest que s'ha redactat pel 
8 de març, coincidint avui amb el dia de la Dona, explicant que encara hi ha bastant feina al 
darrera que resta pendent. Llegeix textualment: 
 
<<Avui, en el marc del 8 de març de 2017, necessitem de nou reivindicar la necessitat de 
ser visibles, d'acordar que les dones són la meitat de la població que han estat i són agents 
actives en la construcció de la societat, l'impuls de l'economia i la innovació social i que si 
perdem aquest potencial, estem perdent la meitat de les oportunitats del món, abocant 
l'advocada i feminista irania sirin evadi. 
 
Ja, a principis del segle XX, les obreres de la fàbrica tèxtil Cotton a New York, reclamaven la 
igualtat de sou i millors condicions laborals. Avui al segle XXI seguim veient que les dones 
del nostre país cobrem un 26 menys que els homes, segons un estudi recent presentat per 
la Generalitat de Catalunya. Ocupem la majoria dels contractes a temps parcial i dediquem 
el triple d'hores que els homes a les tasques no remunerades de la llar. De fet, un estudi 
recent de la cambra de comerç de Barcelona, conclou que el PIB català s'incrementa un 
23,4 % si es tingués en compte el treball domèstic i de la cura. 
 
Des del món municipal, expressa que porten més de 25 anys treballant per fer efectives 
polítiques que els ajudin a recuperar el llegat de totes elles, per assegurar a totes les dones i 
per assegurar un present i un futur més equitatiu, una feina que es dota de marc legal 
general amb l'aprovació de la llei d'igualtat efectiva de dones i homes, la Llei 17/2015. 
 
Tots i els avanços fets, el dia a dia en els municipis i els estudis sobre la temàtica, mostren 
que encara existeixen desigualtats en els diferents àmbits de la vida com en els treballs, la 
cura, l'educació, les cultures i les famílies, els estereotips, la banalització dels espais de 
poders femenins, la falta d'oportunitat en les esferes de poder i els espais públics i el 
sexisme exigent amb molts espais professionals; per això manifesta que encara falta fer un 
pas endavant perquè les polítiques de les dones adquireixin la centralitat necessària dins 
dels ajuntaments respectius, per poder incidir proactivament sobre les causes de les 
desigualtats i no només fent front a les seves conseqüències, revisar des de la perspectiva 
de gènere les intitucions o organitzacions a nivell extern i intern, identificar aquelles 
pràctiques que contribueixen a reproduir el sexisme a la nostra societat. És fonamental per 
superar les desigualtats existents, alhora cal que els pressupostos públics de les 
Administracions reforcin la seva aposta i inversió a les polítiques d'igualtat de gènere, 
implementin el desplegament de les lleis d'igualtat i violència masclista.  
 
Avui, 8 de març, reforcem l'aposta del món local per la igualtat efectiva sota el rastre del 
paper històric i pioner dels grups feministes perquè puguin estirar del mateix fil i per teixir un 



3 
 

horitzó comú, on la diversitat i la solidaritat sigui un únic reclam contra les desigualtats i el 
patriarcat i aquest camí s'ha de fer plegats, dones i homes en la mateixa direcció. 
 
Tots saben que una societat no es completa si no es reconeix ni es reparteix la riquesa 
simbòlica i material amb l'altre meitat en totes les esferes de la vida.>> 
 
Per últim, desitja convidar aquest cap de setmana a la PIEG, que és la Plataforma 
d'Iniciatives per Equitat de Gènere, fa diversos actes, que ja van començar el divendres 
passat a la Batllòria i que acabaran el diumenge al matí, que estan penjats a la web i que li 
agradaria que tothom pogués participar i que tothom faci un front comú.  
 
  
1. APROVACIÓ INICIAL, DEL PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL PER A 
L'EXERCICI DE 2017, LES SEVES BASES D'EXECUCIÓ I LA PLANTILLA ORGÀNICA 
D'AQUESTA CORPORACIÓ.    
 
Vist que el text presentat i enviat juntament amb la convocatòria del Ple extraordinaria 
als diferents grups municipals, que es va aprovar en la sessió extraordinària de la 
Comissió Informativa General de data 2 de març de 2017, per a debatre i sotmetre a 
consideració del Ple, és el que es transcriu a continuació:  
 
Vist l'expedient instruït per a l'aprovació del pressupost de la Corporació per a l’any 2017, les 
seves bases d'execució i la plantilla orgànica. 
 
Atès que el mateix s'ha elaborat conforme les directrius establertes al Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, i demés legislació aplicable. 

A proposta de l’Alcaldia, la Comissió Informativa General emet dictamen proposant al Ple 
municipal el debat i votació dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.-  Aprovar inicialment el projecte del pressupost general per a l'exercici de 2016, les 
seves bases d'execució i la plantilla orgànica d'aquesta Corporació, que amb la seva aprovació 
resten elevats a pressupost, conforme han estat redactats i que resumits donen el següent 
resultat: 

ESTAT DE CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2017 
 (ART. 166, 1, c) Reial Decret Legislatiu 2/2004) 
 
 AJUNTAMENT DE SANT CELONI 
 ------------------------- 
 PRESSUPOST  ECONÒMIC DE DESPESES 
 
 RESUM PER  CAPITOLS 
    
   I     Despeses de personal                              8.129.402,80  
           II     Despeses en béns corrents i serveis           7.014.024,64 
 III   Despeses financeres                   335.807,56 
   IV   Transferències corrents                          1.199.321,82 
 V    Inversions reals     2.274.295,37 
 IX   Passius financers                        1.208.872,26                  
 
                                                   ------------- 
 
          TOTAL DEL PRESSUPOST PREVENTIU       20.161.724,45 
           ===================================================== 
 



4 
 

                            AJUNTAMENT DE SANT CELONI 
 ------------------------- 
 PRESSUPOST ECONÒMIC D'INGRESSOS 
 
 RESUM PER CAPITOLS 
 
    I      Impostos directes                                             9.119.298,07 
  II     Impostos indirectes                                              279.789,71 
  III    Taxes i altres ingressos                                     3.632.661,30 
   IV    Transferències corrents                                    4.655.624,47 
   V     Ingressos patrimonials                                         200.055,53 
 IX    Passius financers            2.274.295,37                                                 
 
                                                   ------------- 
 
          TOTAL DEL PRESSUPOST PREVENTIU         20.161.724,45 
           ====================================================== 
 
 
Plantilla Orgànica del personal Funcionari 
 
 
 
Escala / Subescala / Classe Grup N. Places Sense propietari 
 
 
Hab. Nacional  3  2 
 
 Subescala Secretaria  1  1 
   Classe Primera   
        Secretari A1  1  1 
 
 Subescala Intervenció-Tresoreria  2  1 
 Interventor A1  1 0  
  Tresorer                                                                 A1                  1                            0
  
 
  
Administració General  28  0 
 
 Subescala Tècnica  9  0 
 TAG A1  2  0 
 Tècnic de gestió A2  7  0 
 
 Subescala Administrativa  8  0 
 Administrativa C1  8  0 
 
 Subescala Auxiliar   11  0 
 Auxiliar C2    11  0 
 
Administració Especial  38  0 
 
 Subescala Tècnica  11  0 
 Tècnic superior A1  5  0 
 Tècnic mitjà A2  6  0 
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 Subescala Serveis Especials  27  1 
 
 Classe Policia Local  27  1 
 Sots-inspector C1  1  0 
 Sergent C1  2  0 
 Agent C2      20  1 
 Caporal C2  4  0 
 
 
TOTAL   69  3 
 
 
 
Plantilla Orgànica del personal Laboral 
 
 
 Categoria Grup N. Places Sense propietari 
 
 Arquitecte A1  1  1 
 Tècnic superior A1  1  0 
 Professor escola d'adults A2  8  0 
 Tècnic mitjà A2    24  5 
 TM escola bressol A2  4  4 
 Administratiu C1  4  3 
 Tècnic auxiliar C1  9  1 
 TGS escola bressol C1  7  7 
 Auxiliar administratiu C2  16  1 
 Oficial C2  8  1 
 Treballador familiar C2  4  0 
 Monitor escola bressol AP  4 4 
 Peó AP  28  3 
 
TOTAL   118  30 
 
 
SEGON.- Que el pressupost inicialment aprovat i la plantilla orgànica s'exposin al públic durant 
quinze dies, termini durant el qual qualsevol habitant del terme o persona interessada podrà 
presentar contra aquest i davant el Ple les reclamacions i suggeriments que estimi convenients. 
En el supòsit que no sigui presentada cap reclamació, l'acord d'aprovació inicial serà elevat a 
definitiu sense necessitat d'adopció d'un nou acord. 
 
 

~~~~~~~~~~ 
 
 
Deliberacions: 
 
Pren la paraula el Regidor d'Economia, el Sr. García Sala per exposar que, a l'hora de 
presentar el pressupost, abans de fer qualsevol valoració política, el que si desitjarien fer és 
donar les dades principals, sobretot explicant aquest pressupost, el qual dins del que són els 
ingressos es passa de 17.800.000,00 € a 17.900.000,00 € i a l'hora de parlar d'inversions 
passaran d'1 milió a 2,3 milions aquest any. 
 
Explica que la raó per la qual hi ha hagut aquest increment de 100.000,00 € en els 
ingressos, bàsicament s'explica per dos moviments que són molt rellevants, dient que, 
evidentment, hi ha la partida de l'IBI que creix d'una manera rellevant de 400.000,00 € i aqui 
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hi han dos afectes, un primer que és que les bonificacions que teníen les autopistes que 
passen pel municipi tenia una bonificació del 95% i aquest any, en principi, deixa de tenir 
vigència i finalment l'impacte en el canvi de les ordenances. 
 
Continua exposant que aquest increment s'ha menys tingut per un impacte molt negatiu del 
que esperen que pugui passar amb les sentències judicials que han revisat el concepte, pel 
qual es merita l'impost de les plusvàlues i això fa que els prevegin que aquests ingressos es 
quedin per sobre d'aquests 17.900.000,00 €. 
 
Especifica que, sobre la resta d'ingressos han estat molt prudents a l'hora d'aplicar les 
noves ordenances que es van aprovar, a on esperen no tenir cap tipus de problema a l'hora 
de poder cobrir les despeses que han previst. 
 
Repecte a les despeses, si que volien manifestar que quan es presenta el pressupost i les 
inversions, remarcar que ja porten dos mesos i mig de treball i que, de fet, la primera reflexió 
que volien fer des del govern és el fet del compromís que han tingut els diferents grups que 
hi han representats, a l'hora que cadascú dóni la seva òptica des del seu signe polític i la 
seva sensibilitat que representa, i quines han sigut les seves prioritzacions. 
 
Manifesta que pel seu grup ha estat molt rellevant el fet de que tothom hagi participat en 
aquesta feina i sobretot volen donar-li molt valor. Des del 15 de desembre, en el qual es van 
traslladar tot el primer projecte de pressupostos, hi ha hagut evidentment diferents 
modificacions i moltes d'elles són resultat de les converses que han tingut amb els diferents 
grups municipals i esmenta algune, com per exemple, l'interès de l'ocupació que han tingut 
els grups d'Iniciativa o PSC o la piscina, que ha sigut un tema que ha tocat a tots els grups a 
l'hora de parlar. També fa referència al tema de la CUP, posat sobre la taula, per exemple, 
el tema de les ajudes a l'IBI, el bus de l'Escola Soler de Vilardell, el tema dels estudis de les 
persones sense recursos, la pobresa o l'envelliment de la població i finalment el fet de poder 
crear una nova empresa pública, propostes que recullen del grup municipal de la CUP i 
finalment des d'Esquerra els han traslladat la necessitat de millorar, com està funcionant 
l'àrea social, amb el qual no només s'han abocat recursos, sinó que s'ha acabat 
d'estructurar amb una persona més, una educadora social que pugui ajudar a autoritzar 
aquests recursos d'una millor forma. 
 
En aquest sentit, volien posar de rellevància el fet que s'han sentit molt acompanyats i que, 
en qualsevol cas volen agrair les aportacions, perquè pensen que han de servir per millorar 
les situacions de la gent que està vivint al poble. D'aquesta manera, el govern ha fet tot el 
que ha pogut per encabir totes aquestes propostes dins del pressupost, aquest ha sigut el 
cas i que en un cicle pressupostari que s'iniciava amb les ordenances del mes d'octubre, pel 
seu grup era inevitable aquesta col·laboració i si van rebre el seu suport en aquell moment 
era realment impossible plantejar-se un pressupost que no es tingués en compte les 
aportacions dels grups municipals.      
 
Afirma que, es veritat que el govern ha proposat un pressupost a on hi ha tot una sèrie de 
temes a tractar, sobretot capítol 1, a on malgrat les restriccions que els imposen les lleis 
estatals, es contracten 4 persones, es consoliden dos llocs de treball que també són mot 
importants per l'activitat de l'ajuntament. També els obliguen a incorporar a una tresorera 
perquè una habilitat de l'estat pugui agafar aquest lloc, però bàsicament els increments de 
capítol 1 s'expliquen per aquests moviments. 
 
Fent referència al tema de l'ocupació, explica que Promoció econòmica disposarà de més 
recursos, sobretot per a programes tant importants com ha sigut aquest any el Marmi, els 
integrals de la Fundació Gentís pels col·lectius de més de 50 anys i el Centre de noves 
oportunitats pels Joves. Tots aquests programes consideren que donen molts resultats i que 
abocaran el seu esforç tant com sigui possible. 
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Aquest any especifica que serà l'any en que tindran més Plans d'Ocupació gestionat per 
l'Ajuntament els darrers anys. 
 
Volen fer esment el fet que han tingut de posar molts recursos a l'Àrea d'Entorn i a Espai 
públic, que pràcticament estan incrementant uns 70.000,00 € més, l'interès que té sobretot 
la realització de totes les inversions que tenen en cartera, des de l'ampliació del cementiri a 
la urbanització de la zona de Can Sants, el Passeig de Francesc Fullà, les obres del 
Puigdoller, la comisaria i la piscina d'estiu serien exemples d'obres de gran envergadura, 
que exigiran aquests recursos tècnics, després la preocupació per la seguretat ciutadana, 
que aquesta vegada és donar-li unes eines per millorar el seu dia a dia, renovar-ho amb 
vehicle i unes dependències que cada cop han de ser més dignes. 
 
Finalment a Educació hi ha un creixement d'uns 50.000,00 € que, bàsicament van destinats 
a com millorar tots els programes de suport a les Escoles i a les Ampes, amb recursos pels 
busos, les piscines, els llibres, els Tea, que es puguin fer aquest proper any. En relació a 
Cultura, s'han incrementat tots els vessants culturals. A Esports s'està fent un esforç 
especialment important en millorar els equipaments, amb un exemple clar com és l'Escola 
del Montnegre i finalment hi ha una preocupació general per millorar les infraestructures i les 
condicions de treball dels treballadors, que tindrà com a conseqüència evidentment millor 
servei als ciutadans, des de les dependències de la policia al parc de vehicles, traslladar 
Comunitat a una localització definitiva, sobretot tots els temes de millores de seguretat 
laboral que portaven anys esperant el seu torn i finalment la implementació de la Fibra 
òptica i actualitzar els serveis que fan servir per a donar servei als ciutadans a través de la 
informàtica. 
 
Referent a la part d'inversions, exposa que hi ha uns imports importants per eines que seran 
per les Brigades i per altres cossos de l'ajuntament però, evidentment el que de nou queda 
com a molt rellevant dins de l'increment d'aquest pressupost, és la inversió en l'aspecte 
social,  a on tots els grups han fet la seva aportació, a on estan parlant que es gestionaran 4 
habitatges més aquest proper any, hi haurà més personal i sobretot més recursos. 
 
De fet, el govern hi havia previst inicialment tenir un 61.000,00 € per a un Fons de 
Contingència que anaven a acompanyar els 83.000,00 € que ja s'havien proposat dins el 
mateix pressupost. 
 
Manifesta que, pel seu grup els hi sembla raonable donar-los suport en aquests 
pressupostos, bàsicament perquè en aquest cicle pressupostari s'ha incrementat la 
disponibilitat de recursos a les ordenances i, per tant, no poden deixar que acabin aquests 
recursos utilitzant-se per amortitzar deutes en lloc de fer front a necessitats dels ciutadans 
del poble. 
 
El segon tema que ells no han refusat en cap moment i que és portar a terme qualsevol de 
les demandes que els hi han demanat els altres grups, malgrat no puguin estar dins del que 
eren les prioritats de l'equip de govern, els hi sembla que han sigut molt proactius en donar 
resposta a qualsevol de les peticions que s'hagin fet. 
 
Acaba la seva intervenció manifestant que en aquesta legislatura s'estan preparant per fer 
projectes que són molt rellevants, com per exemple, la implementació porta a porta o les 
tarificacions socials, per tant, manifesta que estan intentant fer un treball que reculli la 
sensibilitat de tothom i que li agrairia comentar, que sent tots coneixedors que el PSC 
presentarà una esmena, vol anunciar que l'equip de govern li donarà suport perquè es pugui 
presentar i l'aprovarien en cas que fos així, sobretot per acabar de donar-li forma al 
pressupost que tindrien aquest any. 
 
Pren la paraula el Sr. alcalde manifestant que, entèn que formalment, de cara a obrir el 
debat de tots els grups, s'ha presentat una esmena per part del Partit Socialista, que és una 
esmena fruit d'aquest debat que explicava el regidor d'Economia amb tots els grups, en 
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aquest cas, amb el Partit Socialista, en el que s'ha buscat aquells elements que es podien 
incorporar per les disponibilitats econòmiques i per les diferents sensibilitats que hi ha hagut 
i que, en aquest sentit, aquest reconeixement a la tasca de tots plegats, de tots els grups, 
perquè han tingut treball i reunions amb tots, de manera especial amb el Partit Socialista a 
on han arribat a aquest acord d'aquesta esmena i aquesta incorporació de propostes que 
creu que els portaran a una millora dels serveis que es prestaran als ciutadans de Sant 
Celoni i la Batllòria. 
 
El Sr. alcalde es dirigeix al Sr. Secretari per apuntar que el que ara han de fer és l'explicació 
de l'esmena per part del Partit Socialista i entèn que votarien l'esmena i que, a partir d'aqui 
es faria el debat del pressupost i es votaria després el pressupost. 
 
D'acord amb el text de l'esmena presentat pel Grup municipal del PSC-CP a l'acord 
d'aprovació del projecte del pressupost general per a l'exercici de 2017, les seves 
bases d'execució i la plantilla orgànica d'aquesta corporació, que és el que es 
transcriu a continuació:  
 
 
ESMENA QUE ES PRESENTA A L’ACORD D’APROVACIÓ DEL PROJECTE DE 
PRESSUPOST GENERAL PER A L'EXERCICI DE 2017, LES SEVES BASES 
D'EXECUCIÓ I LA PLANTILLA ORGÀNICA D'AQUESTA CORPORACIÓ.   
 
 
MODIFICACIÓ DESPESES CORRENTS 

    
        
        Partida  04.231D0.480 Ajuts urgència social 

   
        
 

Augment de 41.200,00 euros amb les següents finalitats: 
 

        
  

       20.000,00    Beques menjador 
   

  
       20.000,00    Ajusts urgència social 

   
  

         1.200,00    Ajuts servei teleassistència 
  

        Partida 04.231D0.22799 Servei Assistència Domiciliària 
  

        
 

Augment de 18.500,00 euros 
    

        Partida 06.241A0.22706 Promoció de l'ocupació 
   

        
 

Augment de 50.000,00 euros 
    

        TOTAL 
AUGMENTS: 

 
      109.700,00    euros 

   
        
        FINANÇAMENT: 

      
        Partida  00.929A0.50000 Disminució de 61.300,00 euros del fons de contingència 
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Partida  07.342I0.22706 Disminució de 20.000,00 euros d'esports (projecte piscina) 
Partida  00.231D0.48000 Disminució de 25.000,00 euros ajuts IBI 

 Partida  00.011A0.31000 Disminució de 3.400,00 euros de la partida d'interessos 

        TOTAL DISMINUCIONS:       109.700,00    euros 
   

        MODIFICACIÓ DESPESES D'INVERSIÓ 
    

        
        Partida 07.342Z0.64002 Piscina Municipal descoberta 

  
        
 

Es dota de consignació per import de 230.000,00 euros 
  

        Partida 05.1533Z.60919 Passeig Francesc Fullà (Xumbo) 
  

        
 

Es dota de consignació per import de 125.000,00 euros 
  

        TOTAL AUGMENTS: 
 

      355.000,00    euros 
   

        
        FINANÇAMENT: 

      
        Partida 06.430Z0.625 Supressió d'aquesta inversió, d'import 35.000,00 euros 

   
corresponent a  Pantalla lets informativa a la sortida autopista 

Partida 09.151Z0.64008 Supressió d'aquesta inversió, d'import 280.000,00 euros 

   
corresponent a redacció del POUM 

  Partida 01.920Z0.623 Supressió d'aquesta inversió, d'import 30.000,00 euros 

   
corresponent a adquisició de centraleta de telèfons 

Partida 04.231Z0.624 Disminució de 10.000,00 euros de la inversió d’adquisició 

   
d'un vehicle elèctric per l'àrea de comunitat 

 
        TOTAL DIMINUCIONS:       355.000,00    euros 

   
         

~~~~~~~~~~ 
 
 
 
El Sr. alcalde cedeix la paraula al Sr. Vallhonesta per explicar les modificacions que 
inclouen aquesta esmena.  
 
El Sr. Vallhonesta exposa que procedirà a explicar les modificacions que inclou aquesta 
esmena: 
 
1.- Hi ha ajuts d'urgència social, que hi ha un augment de 41.200,00 € en les següents 
finalitats, 20.000,00 € en beques de menjador, 20.000,00 € en ajuts d'urgència social i 
1.200,00 € en ajuts de serveis de Teleassistència. 
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2.-  Hi ha servei d'assistència domiciliària que s'augmentaria uns 18.500,00 €. 
3.-  En Promoció de l'ocupació, l'augment seria de 50.000,00 € i en aquesta partida hi hauria 
un increment de 109.700,00 €. 
 
Detalla que amb la modificació de despesa d'inversió, hi hauria la piscina municipal 
descoberta, amb una partida de 230.000,00 € i el Passeig Francesc Fullà, el Passeig del 
Xumbo, amb una consignació per import de 125.000,00 €, amb un augment total de 
355.000,00€. 
 
Pren la paraula la Sra. Pascual manifestant que només aquesta esmena semblava que 
havia de ser coneguda per tots, però en tot cas, pel Grup municipal de la CUP sabíem que 
hi hauria una esmena perquè així ens ho faria saber el regidor d'Economia, però fins fa pocs 
segons no han pogut saber el contingut, amb la qual cosa formula una pregunta en relació a 
saber amb quins objectius es persegueixen els percentatges i les xifres totals, perquè són 
20.000,00 € en beques i no 25.000,00 € ó 10.000,00 €, aclarint que és un tema 
precedimental, entenent que la part que votaran del pressupost ja és amb l'esmena 
incorporada, perquè entén que ja han comentat que votarien a favor,  perquè el seu grup ara 
va a votar un pressupost que, no tenien coneixement i que no sap com funciona. 
 
Intervé el Sr. Secretari per explicar que el mecanisme quan es presenta una esmena abans 
de la part deliberativa, és vota l'esmena i després es vota l'acord, i que el que a vegades 
passa és que amb l'esmena ja s'està votant l'acord. En aquest cas, seria l'aprovació de 
l'esmena, si es vota, i després seria l'aprovació del pressupost, en aquest ordre. 
 
Explica que, han de tenir present que estan parlant d'una esmena concreta i que no estan 
parlant d'un vot particular de la Comissió Informativa, que és una cosa diferent. 
 
Continua la seva explicació la Sra. Pascual manifestant que començaran amb les reflexions 
que volia fer el seu grup municipal, a l'inici del pressupost que es presentava abans d'questa 
esmena i que, tot i així, no creuen que ho canviïn massa i que ara procediran a exposar el 
perquè.  
 
Comença dient que, des de la CUP, aposten per Sant Celoni i per un Sant Celoni obert al 
Montseny i al món, on Sant Celoni recuperi la capitalitat i l'impuls necessari per capitanejar 
aquest espai geogràfic, cultural i humà que és el Baix Montseny i pensen que ho han de fer 
liderant projectes, apostant per noves formes de gestionar els recursos públics, parlant de tu 
a tu amb el teixit associatiu, mantenint un diàleg obert i permanent amb els barris que 
conformen el poble, des de la diversitat de cada un d'ells i des d'un punt de vista en comú i 
és que tots ells conformen el Sant Celoni que volen. 
 
Explica que aquest diàleg també s'ha de mantenir obert i constant amb els pobles veïns, 
teixir el Baix Montseny i crear aliances i cooperar per un objectiu comú.  
 
Fent referència al resultat de les passades eleccions municipals, es van traduir amb en 
equip de govern en minoria i aquesta minoria la celebraven entenent que hi hauria la 
necessitat constant, no només de parlar sinó també d'escoltar i perquè també entenien que 
no hi havia un projecte per Sant Celoni que fos el guanyador, sinó que aquest projecte havia 
de ser debatut i compartit pels diferents grups municipals i que com a grup de la CUP també 
s'inclouen. 
 
Manifesta que, el que s'han trobat és que a vegades ha estat un govern amb dues cares, 
una cara a fora encarat a la participació i al treball conjunt, melós a a l'hora d'aprovar les 
ordenances fiscals o els projectes d'inversió, però que no sempre escolta com al seu grup 
municipal els agradaria. 
 
Comenta que, des de l'oposició no tenen més eines que el Ple municipal i dels compromisos 
que aqui s'adopten, que tampoc és poc però que no sempre és suficient. L'experiència els hi 
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ha anat ensenyant que això de la paraula donada a vegades no és garantia. Fora de la 
paraula o del compromís polític no tenen cap eina per executar les decisions del Ple, ni 
tècnics ni recursos per portar-los a terme. Amb això vol dir que treballen sempre sobre el 
terreny de la confiança,  a esperar que l'altre part compleixi els compromisos adquirits amb 
bona fe i diligència. Consideren que fan una oposició propositiva, si veuen l'oportunitat de 
portat qüestions o donar tocs d'atenció al govern per incorporar millores al Pla de mandat, 
ho fan,  que no han deixat mai de fer aquestes propostes i, més quan creuen que el govern 
està obert a complementar el seu projecte polític.  
 
Aclareix que han presentat propostes com ara accelerar el procés de decisió i construcció 
de la piscina municipal descoberta destinada a l'oci, buscar solucions per a l'etern problema 
de pas per vianants i bicicletes a la C-35, estudiar la forma de gestió directe pel servei de 
neteja als edificis municipals o donar resposta a un compromís d'aquest ple amb el tema del 
Bus del Soler de Vilardell. Han tingut la sorpresa que aquest tipus de govern, igual que el de 
les anteriors legislatures, tot i que si que es fan moltes de les propostes, i al final si es 
despisten, aquestes propstes queden en res, per tant, no es poden despistar perquè sovint 
es troben que aquesta és la pitjor cara de la política, pretendre contentar a tothom quan 
saben que això no és possible i són dels que prefereixen la veritat encara que siguin menys 
amables.   
 
Entenen que moltes de les seves propostes no són compartides per l'equip de govern de 
CIU, ni ho esperen, les diferències ideològiques, de principis, formes d'entendre Sant 
Celoni, el projecte de futur que es treballa, són clarament diferents. Com deien, les urnes no 
els hi van donar carta blanca per fer i desfer sense en tenir en compte l'altre projecte de 
poble, perquè avui en aquest Ple, es tornarà a posar en evidència que el projecte que porta 
l'equip de govern de Convergència no es diferencia massa en res del que portava l'equip de 
govern anterior liderat pel PSC. 
 
Explica que avui s'escenifica amb un ball de xifres a l'alça, com fa un moment s'acaba de 
veure i frases que portaran les paraules segurament per responsabilitat. És el que passa 
quan no es comparteix el projecte de " Qui dia passa any empeny" deixant-se arrossegar 
per la inèrcia. 
 
Creuen que l'actual equip de govern, com l'anterior saben que quan han fet apostes 
decidides, la CUP els ha acompanyat, malauradament aquest tipus de propostes consideren 
que no abunden i que ni les troben en aquest de pressupost. Creuen que per responsabilitat 
amb els seus electors i amb ells mateixos han de defensar el seu projecte polític i avui ho 
continuen fent perquè continuen creient en ell, sense voler que per això se'ls malinterpreti, ja 
que després de 13 anys fent política a Sant Celoni, dins i fora de la moqueta, coneixen els 
límits del municipalisme, saben que el marge per treballar més enllà de l'Arsal, de les 
limitacions, de les competències municipals, d'un pressupost limitat i en bona part decidit 
sobretot pel capítol 1, de l'Estat central i el seu control administratiu, el marge per treballar 
no és abismal, són conscients i ho saben i no deixaran de denunciar l'infrafinançament dels 
municipis imposat per l'Estat espanyol, però aquest equip de govern com l'anterior el troben 
mancat d'idees, entre els marges cal saber buscar les escletxes, les oportunitats i que avui 
els deien que han trobat una d'aquestes escletxes pel que fa al capítol 1, aprofitar-les i tenir 
sentit d'arriscar-se i saben del cert que aquestes escletxes hi són i que quan les han vist les 
han assenyalat. 
 
Continua exposant que quan posen damunt la taula municipalitzar serveis bàsics com ara 
l'aigua, cosa que ja van fer al 2008 quan el PSC i Convergència van votar a favor d'una 
concessió a Sorea per 25 anys ho fan des del convenciment que existeixen les capacitats 
tècniques i de gestió per fer-ho de la millor manera, tant o més que Sorea i, a més saben 
que només així aconseguiran saber que paguen els veïns i veïnes a la factura de l'aigua i 
que a dia d'avui no ho saben. 
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Explica que també han posat damunt la taula internalitzar un servei com el de neteja 
d'edificis municipals, econòmicament i de gestió, fer-ho com s'està fent ara, és més senzill, 
és per pura inèrcia, però tal i com es fa ara, l'Ajuntament de Sant Celoni contribueix a 
continuar precaritzant el treball eminentment femení que avui justament es posa de relleu, 
perquè a hores d'ara,  a l'hora de contractar serveis, l'element que té més pes és el del 
millor postor, al final qui rebaixa més. 
 
Han treballat per tal que aquestes altres formes de gestió, com ara les cooperatives, tinguin 
més opció de poder guanyar els concursos públics i així que l'economia pública, la dels 
diners de tots i totes, contribueixi amb el seu granet de sorra, a capgirar el funcionament 
d'un sistema profundament injust. Aquestes qüestions són conscients que no formen part 
del Pla de mandat d'aquest equip de govern, però que com deien fa un moment la lectura no 
els va donar un xec en blanc per fer i desfer al seu gust, per aquest motiu proposaven, s'han 
trobat amb dos interlocutors diferents, uns les compra i l'altre no, dient que sempre hi ha 
qüestions de responsabilitat, de complicació tècnica i de gestió, de que no és tant fàcil, 
sabent que les coses que proposen no sempre són fàcils, de fet no són aqui perquè les 
coses siguin fàcils sinó per fer-les possible i, a més a més, confien plenament en la plantilla 
d'aquest ajuntament per tirar-les endavant. 
 
En referència al marc d'inversions dins el marc municipal, les inversions en Espai públic 
configurat pels carrers, places, parcs, camins, els seus arranjaments, enllumenat, neteja, és 
la part més important del patrimoni compartit pels celonins i és aqui on veiem que les 
inversions han d'anar repartida d'una forma més equitativa entre els diferents barris. 
Pregunta que si se sap quina és el percentatgela inversió que s'ha fet dels diferents barris 
de Sant Celoni els últims anys i si s'han analitzat les seves necessitats, la seva geografia 
d'inversió, les seves possibilitats, perquè es troben que cada cop es presenten inversions 
amb els mateixos privilegiats que reben el gruis més important d'aquestes mentre que 
d'altres barris segueixen un estancament històric. 
 
Per altre banda, manifesta que no entenen com el mes de gener se'ls presentaven unes 
inversions separades del pressupost, perquè hi havien moltes que anaven per urgència i en 
el seu moment el que els van demanar després d'estudiar-les és que els donarien el vot a 
favor d'aquelles que realment eren urgents i que les demés es debatessin al pressupost. 
Sembla ser que no corrien tanta pressa, perquè finalment es van retirar i han esperat dos 
mesos avui a presentar-les conjuntament amb el pressupost. 
 
Finalment diu que el seu vot, tot i les esmenes que han agafat al vol del que proposava el 
Partit Socialista, serà un no als pressupostos que presenta aquest equip de govern, un no al 
full de ruta atrasat i un no a les formes de liderar. Estan al punt que ni tan sols confien en 
que s'arribin a fer les coses que conté aquest pressupost. De fet, al 2012, es va aprovar una 
partida extraordinària al govern dels socialistes, a on s'incrementava la partida de l'Àrea de 
Comunitat en més de 100.000,00 €. El que es van acabar trobant és que aquest pressupost 
no es va arribar a executar ni tan sols un 50 % perquè de fet, sovint no és tant el nivell, la 
renda que acabes posant allà, sinó com pots acabar distribuint diners i si això no ho canvies, 
tampoc no canvies la resta. 
 
Per últim acaba la seva intervenció dient que aquest pressupost és deixar un xec en blanc a 
un equip de govern que dóna llargues a les seves propostes, que juga amb les cartes 
marcades, que si es compromet no sempre compleix i que continua demanant-nos 
confiança que ara mateix no tenim. 
 
Pren la paraula el Sr. alcalde manifestant que potser podrien votar ara l'esmena i després 
com que han de votar el pressupost doncs fan les intervencions. 
 
D'aquesta manera, s’acorda incorporar la present esmena.  
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Pren la paraula el Sr. Vallhonesta manifestant que primer de tot volen donar les gràcies tant 
als tècnics de l'ajuntament com als regidors que els han atès, per resoldre els dubtes i per 
poder debatre les diferents discrepàncies. Després de treballar molt aquests pressupostos, 
el grup municipal socialista, va entregar un seguit de propostes a l'equip de govern, per a 
poder introduir i així poder-les tirar endavant, amb una intenció clara millorant el poble i 
treballar pels vilatans. 
 
Segon, puntualitza que, creuen important, donada la situació econòmica que es continua 
vivint des de fa gairebé 10 anys, un increment en els plans d'ocupació, ja que és una eina a 
on la gent que ho està passant més malament es pot beneficiar. Tanmateix, creuen 
important un augment a la partida d'ajuts d'urgència social i també una aposta ferma per una 
oferta educativa i àmplia on s'estudiï implantar cursos com l'OPQ, Curs d'operador de Planta 
química, com les matèries específiques de modalitat Química i Tecnològica de la prova 
d'accés al Grau superior i Universitat.  
 
En tema d'inversions van creure que seria imprescindible posar aquest any el Passeig del 
Xumbo, amb el pas soterrat de la C-35, que permeti travessar aquesta via de manera digna i 
segura i de la piscina municipal descoberta. Després de diverses reunions amb l'alcalde i 
amb el regidor d'Economia van arribar a l'acord introduir les seves demandes, i cert és que 
els hagués agradat una quantia superior en plans d'ocupació i en ajuts socials, però també 
creuen que aquest augment serà molt positiu per les persones que ho necessitin. 
 
Com poden veure finalment, hi ha un augment de 50.000,00 € per promoció de l'ocupació i, 
a més a més, al capítol 1 hi haurà la incoporació de 4 persones més, Educadora social, 1 
Tècnica de Promoció Econòmica, Tècnica d'OAC i Tècnica de Formació Ocupacional. 
 
També exposa que hi haurà un augment de 41.200,00 € en ajuts d'urgència social, on seran 
destinats 20.000,00 € en beques menjador, 20.000,00 € més en ajuts d'urgència social i 
1.200,00 € en ajuts de serveis de Teleassistència i un increment de 18.500,00 € en serveis 
d'Assistència domiciliària. 
 
Hi ha el compromís també de l'Ajuntament de treballar amb les propostes de formació que 
els hi han exposat, com ja ha dit abans, com per exemple, l'OPQ i les modalitats 
específiques de Química i Tecnologia. 
 
En inversions, han acordat una partida de 230.000,00 €  per començar a treballar perquè la 
piscina municipal sigui una realitat a l'estiu del 2019 i que aquesta inversió tingui una 
Comissió de Seguiment, perquè així ho faci possible i també s'ha introduit una partida de 
125.000,00 € per fer el Passeig del Xumbo, on també han acordat que hi hagi una Comissió 
de Seguiment i alhora sigui un procés participatiu per a tots els veïns. També van considerar 
prioritari les següents inversions: 
 
- Millora accessos zona equipament de Can Sants 
- Urbanització Plaça i carrer de Can Sants 
- Tancament de pista de Dos Barris 
- Coberta parcial de Pista Esportiva de l'Escola Montnegre de la Batllòria 
- Projecte ampliació Biblioteca l'Escorxador 
- Ampliació Cementiri 
- Pati Escola Soler de Vilardell 
- Un Pla de Millora per Barris 
 
Exposa que, amb tot i això i perquè creuen que aquests temes, com el Bus del Soler de 
Vilardell, un tema que han treballat molt tots els grups municipals, l'increment d'un 2% a 
subvencions d'Entitats, un increment a les subvencions de l'Ampa per poder fer front a les 
despeses de llibres i busos, han de tirar endavant i també perquè s'ha de saber que si no 
s'aprovessin els pressupostos, l'increment de 40.000,00 € de l'IBI anirien a amortització del 
deute, per tots aquests motius al·leguen que el seu vot serà favorable. 
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Pren la paraula el Sr. alcalde explicant que per aclarir algunes de les coses que s'han 
comentat, creu que els pressupostos és una eina que els situa econòmicament a com es 
donarà resposta a les diferents necessitats, però evidentment el pressupost no marca totes 
les línies estratègiques ni totes les actuacions i les directrius que té un govern o un 
ajuntament en general. 
 
En relació al que mencionava el Grup Municipal de la CUP, el Baix Montseny, feia referència 
a un tema que han discutit en aquest ple en diferents ocasions, del que és el sistema de 
gestió de determinats serveis, parlen de municipalització, ell parla més de gestió directa o 
gestió indirecta, perquè els serveis són municipals, independentment de qui sigui i faci la 
gestió. 
 
Ells, com a Grup Municipal creuen que el Baix Montseny, aquest entorn diferenciat del 
Vallès requereix una dinamització política i des d'aquest punt de vista van fent tasques de 
col·laboració amb els ajuntaments al seu entorn, amb els diferents àmbits socials, culturals i 
els propis alcaldes, en aquests moments, estan treballant la possibilitat de fer un petit Pla 
Director de Desenvolupament del Baix Montseny, per tant, hi ha feines al darrere, i potser no 
fan prou difusió però hi són i, per tant, hi ha una tasca darrere i són una de les coses que 
sempre han defensat, no d'ara sinó de fa molts anys, el treball del Baix Montseny. 
 
Manifesta que li sap greu que es faci el comentari com que hi hagi barris privilegiats o 
entorns privilegiats, en fi, comentant que aquest equip de govern de ben segur com 
probablement molta gent que governa intenta fer-ho igual per tothom, s'analitzen les 
necessitats, els problemes i, a partir d'aqui, s'orienten les inversions, per tal d'anar-hi donant 
resposta i així, per exemple, a la Batllòria, un nucli urbà que queda molt allunyat del poble, 
amb inversions que s'han fet al llarg dels anys de forma important, ara properament en 
aquest any es faran diferents actuacions a la via pública en el ferm de reasfaltatge, que 
afectarà grans eixos d'utilització global per a tothom, però també alguns barris, en concret, 
al barri de Sant Ponç, al carrrer Jaume I, està previst fer tot un asfaltatge perquè no està en 
massa bones condicions, recordant que no fa gaires anys es va fer a l'Avinguda de la Pau, i 
per tant, estant parlant d'un altre barri, que aquest any es va fer al carrer Sant Josep, que és 
cèntric, però que realment estava en molt males condicions, i per tant, tenia necessitats i 
s'han anant fent actuacions de millora de l'accessibilitat. 
 
Exposa que també en barris diferents aquest passat any, es va fer cap al final del carrer 
Jaume I, ara està previst fer tot una sèrie d'actuacions afectant barris diferents del municipi, 
a l'entrada del municipia, a la zona propera a l'hospital i s'intenta donar resposta a diferents 
barris, en funció de les necessitats que en cada moment es van presentant i, en qualsevol 
cas, escoltar quines necessitats els puguin arribar i, per tant, van donant resposta, es 
reuneixen amb els representants dels barris que els fan arribar les seves demandes i les 
seves necessitats a on no fa gaire dies es reunien, per exemple, amb l'Associació del Barri 
del Turó per una sèrie de necessitats que es plantejaven i, per tant, van donant resposta 
sempre que els hi arriba i estan atents a poder-ho fer, de la mateixa manera que han estat 
atents i alerta a demandes que els han arribat des dels grups municipals i des de fora i no 
sempre comparteixen cent per cent les propostes, estan en minoria i creu que és positiu 
escoltar el plantejament que fan tots els grups, en el cas del Bus del Soler de Vilardell, la 
posició que tenia l'equip de govern era una mica diferent de la dels altres grups, però han 
entès que s'havia d'escoltar la pluralitat i han anant incorporant les diferents propostes i han 
treballat des dels equips tècnics per donar resposta i creu que, en aquests moments, la 
resposta que s'ha donat és molt adequada a la demanda que hi havia i que, segurament ni 
ho han fet exactament com ho hauria fet la CUP o com ho hauria fet el Partit Socialista o ho 
hauria fet Iniciativa, aclarint que el seu grup ho ha fet com ha cregut més adequat, pensant 
que el resultat final és com s'havia plantejat des d'un primer moment. 
 
Les estrategies, els objectius del municipi són clars, hi ha una aposta clara i decidida per 
l'educació i la formació de les persones i fruit d'aquesta aposta, que en aquests moments 
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s'està fent les obres de la nova Escola Soler de Vilardell, s'esta fent l'edifici de Formació 
professional, que és fruit de l'aprovació d'una dotació econòmica que l'ajuntament ha fet 
directament a aquests dos edificis, que es va aprovar a la legislatura anterio,r amb els vots 
precisament del Partit Socialista i de Convergència i Unió, perquè fos una realitat i per això, 
en aquests moments, s'està acabant de fer aquesta construcció, el poder utilitzar-ho els 
ciutadans i que és una aposta clara per la Formació, sense cap mena de dubte, de la 
mateixa manera que estan treballant en millorar als diferents cicles formatius, explicant que 
un cicle de Grau superior de Mecatrònica, que tenien dificultats per omplir en quant a 
alumnes i s'ha fet tota una tasca de divulgació a les diferents escoles, per promocionar i 
estimular i aquest any el curs escolar està ple i han garantit la viabilitat de futur, per tant, si 
que tenen línies clares de cap a on volen anar, l'existència de Sax Sala és un clar exemple 
de que han apostat sempre per la formació continuada, per la formació d'adults, i això ara fa 
uns anys quan el seu grup municipal governava van apostar clarament per la inversió de 
l'actual edifici de Sax Sala, que fa que, en aquests moments, passin més de 800 persones a 
fer formació de diferent tipus, persones adultes, formació ocupacional, estímul de l'ocupació 
amb la relació amb les empreses, per tant, creu que és una inversió, està donant uns bons 
resultats, pèro es va fer perquè hi havia una línia clara i tenien ben definit quin eren els 
objectius i el que pensaven que podia ser bo pel municipi i tenen clar aquesta línia, la de 
l'educació i la de formació de les persones i creu que amb els exemples que posava es posa 
molt en evidència.          
 
De la mateixa manera que l'àmbit social, l'àmbit de l'atenció, aquelles persones, famílies 
amb una situació de més dificultat, l'increment fruit també dels acords pressupostaris que 
van fer l'any passat amb el Partit Socialista en el que també han incorporat propostes que 
els han fet el Grup municipal de la CUP, perquè entenien que enriquien i milloraven aquest 
pressupost i aquest servei que ells donaran als ciutadans, significant que en aquests 
moments, el pressupost, en l'àmbit social d'aquest ajuntament és el més alt que mai ha 
tingut a la seva història, fruit també de la crisi, de les dificultats i, per tant, en resposta a les 
necessitats que els plantejava la societat, s'incrementa amb 107.000, 00 € diferents 
situacions en diferents ajudes aclarint que perquè són 20.000,00 € enlloc de 22.000,00 o no 
són 18, va determinat pels ingressos i les quanties econòmiques de les que disposen, 
intentant que sigui un pressupost que reforci aquelles estratègies, per tant, la social és una 
estratègia important, han incorporat la majoria de les propostes que se'ls han fet, no amb la 
quantia que els hi han fet, certament han hagut d'ajustar a la capacitat econòmica de 
l'ajuntament, ho han fet amb coherència, representa un 9% del total del pressupost 
municipal, però de la despesa corrent, representa gairebé un 13% i a l'àmbit d'educació 
representa un 12% i , per tant, aqui, gairebé una quarta part del pressupost de despesa 
corrent, el formen educació i serveis socials i és una aposta clara que la marca aquest 
pressupost i al mateix temps pensa que l'esforç inversor, no a qualsevol tipus d'actuació 
perquè al final es pot pensar que les inversions puguin tenir un interès polític, associal, 
aposten per dues inversions molt importants com són l'espai per als Serveis de Comunitat, 
els Serveis Socials, amb un cost no petit, amb més de 300.000,00 € i al mateix temps també 
per les instal·lacions de la Policia local, que no compleixen aquells requisits necessaris 
laborals que se'ls exigeixen, sent dues actuacions d'àmbit intern que milloren les condicions 
de treball dels propis treballadors i en alguns milloren les condicions dels ciutadans que els 
utilitzen, però aclareix que aqui no es genera un interès polític, sinó un bon funcionament de 
la pròpia administració i han d'apostar per la millora dels equipaments i les instal·lacions 
pels serveis que han de prestar. Les inversions en educació són importants, en el cas de la 
urbanització del que és la plaça, de l'Institut, de l'Escola Soler de Vilardell, de la millora dels 
accessos al mateix, dient que és una aposta clara i decidida en aquesta línia. 
 
El tema a diferents barris, que es comentava a proposta del Grup Socialista del Passeig 
Francesc Fullà, que tenien previst per l'any que vé i que han decidit avançar-lo per donar 
sortida a aquesta necessitat que està afectant al Barri de les Borrelles. 
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En relació al tema de seguretat, i vigilància a les urbanitzacions i als accessos a Sant 
Celoni, pensant que són elements que aportaran major seguretat a la ciutadania i, per tant, 
clarament un servei. 
 
Finalitza exposant altres inversions més petites com el cas del Blauet, el canvi de les portes, 
l'escola, inversions amb l'enllumenat, amb prevenció laboral, una partida prou important de 
57.000,00 €, amb un increment també de la despesa corrent amb seguretat laboral, perquè 
s'ha de pensar que aqui s'ha de fer una aposta important, una aposta a Tecnologies de la 
Informació per incorporar i connectar totes les seus en fibra òptica i poder posar en 
funcionament l'administració electrònica, creient que és un pressupost que certament marca 
quines són són les directrius, quins són els objectius que tenen, treballar per l'equitat, 
l'igualtat i ajudar a qui està passant per més dificultats, estimular la formació i l'educació de 
les persones, perquè això segurament és el que els ajudarà a desenvolupar-se millor, 
treballar en la promoció laboral, en la ocupació i la formació de les persones que, en 
aquests moments, estan sense feina i, per tant, els han d'orientar i aqui, Plans d'ocupació 
utilitzen aquells recursos que els arriben des d'altres administracions, una partida de 
50.000,00 €, que han incorporat a partir d'aquesta esmena per potenciar aquesta 
incorporació al món laboral, i creu que estan tractant allò que preocupa al ciutadà, allò que 
és necessari per a donar un millor servei a la ciutadania i entenen que, per això és el millor 
pressupost que entenen que és pot presentar en aquests moments per aquest municipi. 
 
Intervé la Sra. Pascual manifestant que no ho dubtaven que en relació al que ha comentat el 
Sr. alcalde pensessin que fos el millor pressupost que es pot presentar i que celebren la 
defensa, però que tanmateix hi ha qüestions que els sobta i és que celebren moltíssim que 
per fí s'hagi incorporat una de les demandes de la CUP, que és aquest estudi sobre la 
pobresa i que anava conjuntament amb un altre estudi sobre l'envelliment de la població 
celonina, que s'incorpora al pressupost del 2017 i que és una demanda que fa la CUP des 
del 2007 i que quan preguntaven a què es deuen els increments,  és que creuen que el 
procés de formació professional, aquest estudi per radiografiar el poble els ha de permetre 
saber realment a on s'han d'invertir aquests recursos, sent una cosa que fa molts anys que 
estan demanant des de l'àrea de Comunitat, i més quan ja va impactar el 2008, i l'impacte 
de la crisi va ser molt bèstia per al nostre poble, de que sovint el que es troben és que 
constantment estan apagant els foc i que saben que des dels municipis, com deien abans, 
dels marges són limitats i que les escletxes són curtes. Es parlava d'ocupació i que d'acord 
que evidentment inverteixen en ocupació però que saben que, des del municipi, des del 
propi ajuntament, també són curtes les coses que es poden fer en termes d'ocupació, no ho 
està fent el SOC i una mica també a vegades per contradir-nos en la seva defensa del 
municipi que també saben que hi ha aquesta limitació, les celebren però que, ara bé, 
impacta que ara es parli de gran increment en les qüestions socials i a les emergències 
socials i quan encara avui no hi ha aquest estudi de saber quina és la població a on han de 
recaure aquestes ajudes. 
 
Referent a la qüestió del Soler de Vilardell, justament van posar damunt la taula, que les 
bases per a concedir les ajudes, que es van aprovar fa poc en Junta de Govern Local, totes 
aquelles famílies que tot just són mileuristes i que molt sovint els hi costa molt arribar a final 
de mes, no poden accedir en cap cas a cap tipus d'ajut, la qual cosa si parlen d'emergència 
social, hi ha una part de la població que continua quedant al marge i a més es va a cegues i, 
que evidentment que l'equip de Comunitat que coneix el tipus de personal i d'usuaris que 
rep preguntant que com coneixen els que no reben i això és una de les coses que estan 
reclamant, com preguntant pel tema de les beques, dient que si no es modifica la forma de 
donar beques, com arribaran a més gent, que seran els mateixos i que enlloc de cobrar 20 
dies en cobraran 4 i creuen que cal anar molt més enllà i que no és ni el primer ni el segon, 
ni el tercer cop que demanen justament això, però quan parlen de l'àrea de serveis socials i 
de les ajudes a les persones, afirmant que cal afinar i que celebren que per fi aquest any 
s'incorpori, creient que serà molt interessant conéixer la radiografia de la pobresa, del 
patiment de saber la vila de Sant Celoni, com fa poc sabien els nivells de rendes i realment 
la classe mitjana en aquest poble ha patit i pateix encara ara. Per això, justament el tipus 
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d'ajudes que s'estan donant des de l'ajuntament i des de l'àrea de Comunitat, no arriben a 
aquest tipus de famílies i això és una realitat, i que quan feien esment a si els 1200.00, 00 € 
per la Teleassistència i els 20.000,00 € per les beques, ho celebren però també creu que val 
la pena posar-ho de relleu. 
 
Continua la seva explicació dient que, d'altre banda, hi ha una qüestió de forma i és si s'ha 
informat d'aquesta esmena, si es compleix amb l'equilibri pressupostari i si realment el voten 
i això podrà tirar endavant,desconeixent si és una qüestió més de forma, però que en tot cas 
creu que s'ha de fer, preguntant al secretari si això abans  ho ha de contestar ell o 
l'interventor, aclarint que això està informat perquè han anat i han mirat un pressupost i ara 
hi ha una esmena en un pressupost i no ho saben. 
 
Respòn el Sr. García Sala explicant que bàsicament aquestes esmenes s'han introduït en 
base a unes dades que ja estaven determinades, que és el nivell de despesa i el nivell 
d'inversió i l'únic que s'ha fet és canviar els recursos de lloc i en principi compliríem els 
matexos criteris que complia el pressupost, tal i com l'havia presentat el govern. 
 
Intervé la Sra. Pacual manifestant que, una altre cosa que es volia posar damunt la taula és 
que entenen que s'hagi fet en format d'esmena perquè el PSC pugui posar damunt la taula 
totes les coses que ha demanat i que ha aconseguit, però que en tot cas, la resta dels grups 
tampoc no podien valorar-ho, avui estan sols, no hi ha la Sra. Montes, no ha pogut estar 
present per motius de salut, però es troben debatent aquesta part i una mica potser és 
punxagut tornar-ho a posar damunt la taula, tampoc els sorpren, i al final sempre apel·lant 
sempre la responsabilitat i els pressupostos van tirar endavant i, per tant, són aquelles eines 
que els permeten incidir més en el Pla de mandat i, com a oposició tenen clar que cada 
vegada van quedant més sols i amb les qüestions que comentaven abans del tema de la 
Municipalització o de les gestions indirectes que pel seu grup són qüestions problemàtiques, 
evidentment que ho poden veure diferent, però les qüestions com deien abans de confiança, 
que això sobretot requereix de confiança, els que capitanegen l'equip tècnic i d'execució 
d'aquestes idees i una de les qüestions que els ha fet reviure aquesta desconfiança ha sigut 
justament el tema de la qüestió del Bus del Soler de Vilardell i evidentment que ha arribat a 
bon port, però ha costat moltíssim i això també és cert. 
 
Manifesta que el seu grup s'ha sentit que, com a grups de la oposició es van haver d'unir en 
un ple que es va aprovar una moció i celebren com s'ha acabat resolent, però com a grup 
de la CUP, valoren que ha sigut un procés molt tràgic d'haver hagut de fer trucades al Sr. 
alcalde i, que si tots els grups poguéssin participar a les reunions, i això quan s'està parlant 
de desconfiança no estan parlant d'una altre cosa que d'aquest tema, aclarint que si que 
han arribat, però com a grup de la oposició, quan estan parlant de la creació d'una empresa 
municipal per gestionar diversos serveis, saben que seran incapaços de fiscalitzar en aquest 
nivell, per auest motiu tirar endavant això requereix d'un diàleg i d'una confiança que crec 
que no l'han trebada, sinó molt al contrari. 
 
Pren la paraula la Sra. Miracle exposant que ella voldria fer diferents comentaris en relació a 
un comentari de la Sra. Pascual referent als 100.000,00 € del que no recorda si va ser al 
2012,  on ella era regidora del PSC i en el moment en que el seu grup ho va plantejar, ells 
van estar totalment d'acord i, a més, també van ser uns diners que els van ajudar moltíssim 
a poder fer front a moltes de les necessitats de moltes famílies i realment no ha entès ben 
bé el comentari que havia fet relacionat amb aquest tema, però van ser uns diners molt ben 
destinats i que van donar suport a moltes famílies. Es va pujar moltíssim la partida d'ajudes 
socials, beques de menjador i van arribar a molta gent, sent d'agrair aquesta col·laboració 
que van fer i que el grup de la CUP va proposar. Des de llavors, els diferents governs que hi 
han hagut han anat per aquesta línia de donar suport a les famílies i de poder arribar a 
tothom. 
 
Continua explicant que l'estudi de pobresa els aniria molt bé, que ha estat plantejat diverses 
vegades i que esperen que aquesta vegada amb aquest pressupost es pugui tirar endavant 
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però que si que cal dir que la radiografia que tenen a serveis socials els ajuda molt a 
abordar tot el que estan fent i que cal veure com han anat incrementant els ajuts i les 
beques, el tema dels pisos de lloguer social també han anant incrementat, disposant ara 
mateix d'un total de 15 i que pensen que han fet molta feina i la plantilla sempre han apostat 
per tenir-la, de poder treballar i encarar, i que pensa que tant quan es va estar al PSC com 
ara, amb el govern i amb Esquerra, per a ells és fonamental tot l'àmbit social, ja no només el 
fet de poder tenir recursos econòmics, sinó de poder tenir aquests recursos professionals 
que els ajuden a treballar amb aquestes famílies, a buscar-los el suport perquè puguin tirar 
endavant, a donar suport als infants amb el SAM, al CDIAP, amb totes aquestes eines, i no 
només donar suport econòmic sinó també donar eines a les famílies per tirar endavant i 
pensa que això és prioritat tant pel Partit Socialista, per PDCat i pel seu grup mateix, aclarint 
que si que a vegades voldries arribar a més coses, però és més difícil i més complicat i que 
han passat dos anys complicats a serveis socials, amb papers, havent de refer bases i 
moltes més coses dient que seran el primer municipi de Catalunya que tindran bases pels 
pisos socials, aportant molta feina perquè realment pocs municipis estaven treballant 
afirmant que han d'arribar més enllà i que desitgen fer moltes més coses, però estaran allà i 
arribaran a on puguin, explicant que és evident que s'hauran de canviar tants per cent i 
bases, per a poder arribar a moltes famílies, però estan al camí i el més important és que 
s'ho creguin i per una altre banda, com a regidora de l'àrea de Comunitat, vol agrair totes 
aquestes aportacions que fan i tot el que han pogut treballar plegats, pensant que entre tots 
és molt més fàcil treballar.    
 
Intervé la Sra. Pascual per aclarir aquest punt perquè creu que potser no s'ha sabut 
explicar. Explica que al 2012, juntament amb el PSC, que estava el govern, es va pactar 
aquest augment de 100.000,00 € per l'àrea de Comunitat, i el que ha comentat és que 
d'aquests 100.000,00 €, el pressupost és una previsió de despeses i d'ingressos que al final 
de l'any es veu quins diners s'han gastat, en què s'han gastat i aquesta partida de 
100.000,00 €, quan va finalitzar l'any, s'havien gastat 50.000,00 € i com a grup de la CUP 
van descobrir que no només importava la quantitat, l'alça d'incrementar una partida sinó que 
si no modifiques bases, si no modifiques com reparteixes, per més diners que es tinguin, 
continues no arribant a un sector de la població que no està contemplat, i aquest fet és el 
que reclamava, això és el que estan dient avui, que evidentment que celebren, que saben 
que des de l'ajuntament de Sant Celoni es fan i es continuen fent esforços per ajudar a les 
famílies, no ho neguen, però el que diuen és que potser caldria ser més eficients i que 
celebren i creuen que a partir de segurament aquest any es podrà ser més. 
 
Respòn la sra. Miracle per explicar que en el seu moment es van modificar bases i que 
després, tot és un camí, és un procés, que aquests 100.000,00 € van anar molt bé i que 
aquests 50.000,00 € ja el van tenir pel pressupost següent, amb l'experiència d'aquell any i 
es van modificar bases, es van treballar i es van passar als grups municipals, explicant que 
ara s'han tornat a modificar bases, pensant que tot és un camí i que tu un any proposes 
100.000,00 €, s'accepta i després ho tornes a canviar perquè te'n adones que alguna cosa 
ha fallat i per altre banda, pot dir que estan molt contents i aqui pot parlar també pel PSC i 
pel PDecat de la feina que han estat fent Comunitat aquests anys, per les treballadores i per 
tot el volum que s'està gestionant, és el que ella pensa, que potser hi han discrepàncies, 
tots pensen diferent i que aquesta és la seva percepció. 
 
Intervé la Sra. Pascual dient que sembla com si el grup de la CUP hagués al·legat que no 
s'ha fet feina, però que és tot el contrari, ja que el que han estat reclamant constantment 
han sigut eines perquè no només s'hagi de fer una feina assistencial que és l'habitual, no a 
Sant Celoni, a la majoria de municipis, que no s'arriba a més i que si et donen un full de 
ruta, amb una bruixola, a vegades és molt més fàcil arribar a port volent dir que té molt de 
mèrit que, sense aquesta bruixola s'hagi pogut fer tanta feina i que, en cap moment estan 
desmereixent aquesta feina, tot el contrari, sinó que sembla que posant-la en valor hagin dit 
el contrari.    
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Pren la paraula la Sra. Miracle de nou i posa l'exemple que es comença un projecte, a 
treballar, que comences amb un pressupost de 100.000, 00 € i després veus que has d'anar 
modificant coses, de canviar paràmetres, bases i que aquest és un camí d'aprenentatge i 
més amb la crisi que va agafar a tothom molt desprevinguts i sobretot a Serveis Socials. 
 
Intervé el Sr. Saurí per manifestar que prenent aquesta darrera frase que ha dit la Sra. 
Miracle del camí de l'aprenentatge, de que aniran aprenent, i referent a canviar les bases, 
que és curiós que les darreres bases aprovades fa una setmana a la Junta de Govern, el té 
el càlcul de la valoració econòmica i social que es fa a l'atorgació d'ajuts i són exactament 
els mateixos que els del 2014, i que els convida a que retoquin aquestes taules, que molt bé 
han dit abans, no s'està arriban a les famílies. 
 
En no fer ús de la paraula cap més regidor, l'alcalde sotmet la proposta a votació del Ple 
municipal, amb el següent resultat:   
 
- 12 vots a favor dels Grups municipals de CIU, PSC-CP i i ERC-AM 
- 4 vots en contra de la CUP-PC-PA 

 
 
2. MOCIÓ PRESENTADA PER L'EQUIP DE GOVERN D'ADHESIÓ AL PACTE 
NACIONAL PEL REFERÈNDUM.   
 
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El passat 
mes de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en el Pacte 
Nacional pel Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada per Joan Ignasi 
Elena, Maite Arqué, Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar 
González, Francesc Pané i Carme Porta.  
 
El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el manifest, els 
objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest expressa el següent:  
 
Manifest Pacte Nacional pel Referèndum  
 
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té indubtables 
arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al llarg del temps.  
 
Avui, Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per innegables raons d’història, 
lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que les seves estructures polítiques no el 
reconeguin així.  
 
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident davant 
del món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui recull la voluntat 
d’una gran majoria de la seva població.  
 
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el de 
decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una majoria de 
ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant un referèndum.  
 
Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans mitjançant un 
referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació cívica, pacífica i 
democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada 
a favor del seu dret a decidir.  
 
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret 
constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat.  
Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política dels 
Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha de ser 
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entès com un instrument per trobar solucions democràtiques als problemes polítics i no per 
crear-ne de nous o per agreujar els existents.  
 
Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST entenem 
el referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que permet el debat 
polític plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords eficaços.  
 
Per tot això :  
 
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats polítiques i els 
apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les garanties justes i 
necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la comunitat internacional, 
el resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu.  
 
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la 
voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que hi 
sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum.  
 
Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure 
expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han 
expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol.  
 
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics. I ho 
fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats modernes: el 
coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que s’expressa amb el vot.  
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això és 
necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre les 
legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.  
 
Aquest Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari de data 24 de novembre de 
2016, llur adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als objectius que perseguia el 
mateix.  
 
En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de manifestar 
l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya decideixi llur futur, 
aquest Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb la ciutadania de Catalunya i als valors 
expressats en el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum.  

A proposta de l'equip de govern de l'Ajuntament de Sant Celoni ( Partit Demòcrata PDeCAT 
i ERC-AM), la Comissió Informativa General emet dictamen proposant al Ple municipal el 
debat i votació dels següents ACORDS:  
 
PRIMER.- Manifestar l'adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum.    
 
SEGON.- Subscriure el contingut del Manifest Pacte Nacional pel Referèndum.   
 
TERCER.- Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin al 
Pacte Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest.  
 
QUART.- Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 
Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).  
 
QUART.- Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 
Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l'Associació de Municipis per la 
Independència ( AMI) i a l'Associació Catalana de Municipis ( ACM). 
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Deliberacions:  
 
Pren la paraula la Sra. Costa exposant que aquesta moció fa referència al Pacte Nacional 
pel Referèndum, tal i com han anunciat, i que el sque si que val la pena dir, ja que només 
llegirà els acords, donat que està per internet i que ha sigut enviat a tots els grups 
municipals, és que el Pacte Nacional pel Referèndum ve del Pacte pel Dret a Decidir que es 
va constituir ja al 2013, que hi havia moltes entitats adherides i persones a nivell individual i 
que aquest es va acordar al desembre de 2016. El 23 de gener de 2017 es va formalitzar i 
es va fer el Manifest, a on les conclusions del Manifest les llegirà textualment a continuació: 
 
<< Instem als Govern de Catalunya i de l'Estat espanyol a superar les dificultats polítiques i 
els apriorismes i assolir finalment l'acord que estableix les condicions i les garanties justes i 
necessàries per a la celebració d'un Referèndum reconegut per la Comunitat Internacional, 
el resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu. 
 
Reconeixem el Parlament de Catalunya com a Institució democràtica que manifesta la 
voluntat popular del país, per això donem suport a les iniciatives i acords que sorgeixin per a 
l'articulació d'aquest Referèndum. 
 
Manifestem la convicció que el Referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure 
expressió als diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han 
expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l'Estat espanyol. 
 
Afirmem que la Cultura democràtica reclama solucions polítiques a problemes polítics i ho 
fem apel·lant al mecanisme fonamental de que disposen les societats modernes, el 
coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que s'expressa amb el vot. 
 
Aquest Referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi, per això és 
necessari un debat escrupulosament democràtic, plural i en igualtats de condicions entre les 
legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.>> 
 
Exposa que aquest ajuntament ja va manifestar per acord del seu plenari, el 24 de 
novembre del 2016, l'Adhesió al Pacte del Dret a Decidir, i per tot això, proposen aquests 
acords d'aquesta moció que són manifestar l'Adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum, 
subscriure el contingut del Manifest al Pacte Nacional pel Referèndum, del qual  ja han llegit 
les conclusions, promoure el municipi que entitats, associacions i agents econòmics es 
sumin al Pacte Nacional pel Referèndum i subscriguin el seu Manifest i enviar aquesta 
moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Pacte Nacional 
pel Referèndum, a l'Associació de Municipis per la Independència i a l'Associació Catalana 
de Municipis. 
 
Explica que, en aquest ajuntament sempre han tingut compromís amb tot el procés i 
sobretot hi ha hagut unanimitat amb les parts que feien més incidència directa amb temes 
de democràcia, que ho han fet acompanyats i acompanyant a molta altre gent d'Òmnium, de 
l'ANC a títol individual, que aquest Pacte va aconseguir més de 100.000 adhesions en 
només 4 dies iq ue el dia 29 de març es presenta la versió celonina d'aquest Pacte, acabant 
per convidar a tothom. 
 
Pren la paraula la Sra. Pascual explicant que estan d'acord amb la moció i al final ho 
subscriuen, donant el vot favorable de la CUP a aquesta moció. 
 
El Sr. Vallhonesta manifesta que el seu grup s'abstindrà. 
 
En no fer ús de la paraula cap més regidor, l'alcalde sotmet la proposta a votació del Ple 
municipal, amb el següent resultat:   
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- 12 vots a favor dels Grups municipals de CIU, ERC-AM i la CUP-PC-PA 
- 4 abstencions del Grup municipal del PSC-CP  
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió a les 21.04 hores i s'estén la 
present acta de la que jo, el secretari municipal, en dono fe.   
 
 
 

L’alcalde              El secretari, 
Francesc Deulofeu Fontanillas    Antoni Peralta Garcerá 
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