ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 30 DE MARÇ DE
2017

Identificació de la sessió:
Número: 03/2017
Data: 30 de març de 2017
Inici: 21 hores
Fi: 22:16 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
Òscar 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
Magalí Miracle Rigalós

CIU
CIU
CIU
CIU
CIU
CIU
CIU
PSC-CP
PSC-CP
PSC-CP
PSC-CP
CUP-PC-PA
CUP-PC-PA
CUP-PC-PA
CUP-PC-PA
ERC-AM

Secretari:
Interventora:

Sergi Ribas Beltrán
Sònia López Martínez

( marxa a les 22:25 h)

S'excusa:

Mª Carmen Montes Azcutia

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 26.01.17 i de l'acta
de la sessió extraordinària del Ple de data 08.03.2017.
2. Donar compte de l'informe emès per l'Interventor accidental d'avaluació de l'execució
del pressupost de la Corporació del quart trimestre de 2016.
3. Donar compte al Ple de l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'ajuntament
corresponent a l'exercici de 2016.
4. Donar compte de l'informe emès per l'Interventor accidental de l'informe de morositat
corresponent al quart trimestre de 2016.
5. Donar compte de l'informe emès per l'Interventor accidental relatiu als reparaments
efectuats des del dia 14.01.2017 fins el 17.03.2017.
6. Rectificació error material a l'acord d'aprovació d'ordenances fiscals per a 2017 i
següents.
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7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.

15.

Aprovació de les Bases reguladores per a l'atorgament de subvencions mitjançant el
procediment de concurrència competitiva destinades a finançar el pagament de l'impost
sobre Béns Immobles de l'any 2017 del municipi de Sant Celoni a aquelles persones
que pateixin una situació econòmica més desfavorida, i per a les famílies
monoparentals, en funció del seu nivell d'ingressos.
Aprovació de la pròrroga del conveni subscrit entre l'Agència de l'Habitatge de
Catalunya i l'Ajuntament de Sant Celoni, relatiu a la cessió d'habitatges relacionats amb
la inclusió de persones amb especials necessitats d'atenció.
Aprovació inicial del projecte d'obres ordinàries d'urbanització de la zona escolar i
esportiva de Can Sans.
Aprovació de delegació de les competències de sanejament en alta de Sant Celoni i de
la delegació específica en el tractament d'aigües residuals de l'estació de bombament
(EBAR) i canonada d'impulsió associada del nucli de la Batllòria al Consorci Besòs
Tordera.
Aprovació dels preus públics de les diferents modalitats de serveis contemplats com a
bàsics, del Centre Municipal d'Esports Sot de les Granotes, per a la temporada 20172018.
Aprovació de la modificació de l'Ordenança fiscal número 29, reguladora del Preu
públic per a Serveis de l'Escola Bressol Municipal el Blauet.
Aprovació de la modificació de l'Ordenança fiscal número 28, reguladora de la taxa per
la prestació dels Serveis d'Ensenyament especials a l'Escola d'Adults Municipal.
Aprovació de la modificació de l'Ordenança fiscal número 24, reguladora de la taxa per
la prestació dels serveis i realització d'activitats d'Ensenyaments especials al Centre
Municipal d'Expressió.
Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-CP de l'Ajuntament de Sant Celoni i la
Batllòria, sobre Millora del Finançament de les Escoles Bressol.

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 gener i febrer de 2017.
17. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l'Alcaldia en
els mesos de gener i febrer de 2017.
18. Precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió:
Abans de tractar els punts continguts a l'ordre del dia, el Sr. alcalde presenta al nou
secretari i li dóna la benvinguda. També ofereix la paraula al públic assistent per si algú vol
comentar alguna qüestió, relacionada o no amb els punts de l'ordre del dia.
Pren la paraula una persona del públic per formular dues preguntes:
La primera és demanar si es pot fer alguna cosa per solucionar la problemàtica en relació a
que es jugui a pilota o a futbol a la Plaça de la Vila, amb les conseqüències que això
comporta, molestar a les persones assegudes a les taules, que puguin provocar algun mal a
alguna persona que pugui passar per la plaça o que pugui estar asseguda en un banc.
La segona és si s'ha fet alguna valoració del tancament del carrer de Sant Pere, perquè ella
pensava que farien un ressalt i, en canvi s'ha optat per posar una pilona, de manera que ha
quedat tancada, amb la qual cosa no podrà accedir la carrossa dels reis o la del
Carnestoltes.
Respon el Sr. alcalde manifestant que, entén que són suggeriments, que per una banda,
recullen el tema de jugar a pilota a la plaça i així podran valorar de quina manera podrien
actuar per evitar que quan els nens juguin, no es converteixi en un risc per les persones.
Actualment, ja hi ha una senyalització, però estudiaran quines mesures poden adoptar.

2

Manifesta que, en relació al carrer Sant Pere, inicialment es va fer peatonal, després es va
tancar la Carretera Vella, però si que hi ha alternatives d'altres circulacions i d'altres passos
que es poden fer. Explica que els carrers peatonals tenen l'avantatge que permeten una
pacificació de l'espai i permet que la gent pugui caminar tranquil·lament pel carrer sense
haver d'estar pendent dels cotxes, tenen elements positius, però probablement tenen altres
elements, que certament, no hi podran passar les carrosses dels reis, hauran de passar per
una altre carrer, entenent que això seria un condicionant i que la valoració que ells fan és
positiva i, que en aquest carrer, s'haurà de fer una segona intervenció per igualar-lo a la part
de dalt del carrer Sant Pere, perquè tingui una continuïtat i de tipologia de carrer, i que
probablement serà una actuació a fer en el futur.

1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE DATA
26.01.17 I DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 8.03.2017.
El Sr. alcalde pregunta als membres de la corporació si han de formular alguna observació a
l'acta de la sessió plenària del 26.01.17, i de l'acta de la sessió extraordinària del 08.03.17, els
esborranys dels quals s'ha distribuït per correu electrònic a tots els regidors. En no formular-se
cap objecció, per unanimitat dels regidors presents, s'acorda l'aprovació de les referides actes.

2. DONAR COMPTE AL PLE DE L'INFORME EMÈS PER L'INTERVENTOR ACCIDENTAL
D'AVALUACIÓ DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ DEL QUART TRIMESTRE DE
2016
L’Ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes per la Llei Orgànica 2/2012 (LOEPSF), de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix les obligacions trimestrals
de subministrament d’informació per les Entitats Locals (art. 16), que haurà d’efectuar-se per
mitjans electrònics a través dels sistema que el Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques (MINHAP) habiliti a l’efecte (art. 5.1).
Atès que en data 31 de gener de 2017 l’interventor accidental va procedir a trametre al
MINHAP la informació següent, corresponent a l’estat d’execució del pressupost a 31 de
desembre de 2016:
. Actualització del pressupost en execució per a l’exercici de 2016 i detall d’execució al final
del trimestre vençut.
. Situació del romanent de Tresoreria.
. Calendari i pressupost de Tresoreria.
.Deute viu i calendaris de venciment del deute.
. Dades d’execució de dotació de plantilles i efectius (informació requerida per aplicació
d’allò disposat a l’article 16.9 de l’Ordre).
. Informació que permeti relacionar el saldo resultant d’ingressos/despeses amb la capacitat
o necessitat de finançament, d’acord amb el Sistema Europeu de Comptes (ajustos SEC).
De la revisió de la normativa (principalment, L.O. 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera i Ordre HAP/2.105/2012, d'1 d'octubre, per la que
es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la L.O. 2/2012)
així com de la Guia sobre les obligacions trimestrals de subministrament d'informació de les
Entitats Locals, es desprèn que el Ple ha de tenir coneixement de l'informe d'avaluació de
les execucions trimestrals, en tots els casos, però no cal que l'aprovi.
En conseqüència, a proposta del Regidor d'Economia, la Comissió Informativa General
emet dictamen en el sentit de DONAR COMPTE de l’informe d’avaluació de l’execució del
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pressupost de la Corporació del quart trimestre de 2016 (a data 31 de desembre de 2016)
emès per l’interventor accidental municipal, del qual resulta el següent:
L’Ajuntament de Sant Celoni compleix amb l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària.
L’Ajuntament de Sant Celoni no compleix amb l’objectiu de la Regla de la Despesa.
El nivell de deute a final del període és de 9.355.628,77 euros.

3. DONAR COMPTE AL PLE DE L'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
DE L'AJUNTAMENT CORRESPONENT A L'EXERCICI DE 2016.
Vist l'expedient instruït per a l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'ajuntament de Sant
Celoni corresponent a l'exercici de 2016.
Atès que l’Alcaldia, per resolució de data 2 de març de 2017, va aprovar la liquidació del
pressupost de l'ajuntament.
Atès que l'aprovació de la liquidació del pressupost correspon al President i, conforme
determina l'article 193.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de la liquidació aprovada se n’ha de
donar compte al Ple en la primera sessió que celebri.
Vist l’informe emès per l’interventor accidental sobre assoliment dels objectius d’estabilitat
pressupostària, sostenibilitat financera i compliment de la regla de la despesa, en el que es
posa de manifest l’ incompliment de la regla de la despesa a la liquidació del pressupost de
2016.
En conseqüència, a proposta del Regidor d'Economia, la Comissió Informativa General emet
dictamen en el sentit de DONAR COMPTE al Ple de la Corporació de l’aprovació de la
liquidació del pressupost de l'Ajuntament de Sant Celoni corresponent a l'exercici de 2016, de
l’informe emès per l’interventor accidental de l’Ajuntament en data 2 de març de 2017 sobre
l’assoliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i compliment de la
regla de la despesa, en el que es posa de manifest l’ incompliment de la regla de la despesa a
la liquidació del pressupost de 2016 i la necessitat d’aprovar un pla econòmic financer en els
termes previstos a l’article 21 de la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
Deliberacions
El Sr, alcalde manifesta que en principi els resultats són positius, hi ha romanent positiu i,
s'ha tancat un exercici de manera correcte, i que, per tant, també han disposat de la
informació.

4. DONAR COMPTE DE L'INFORME EMÈS PER L'INTERVENTOR ACCIDENTAL DE
L'INFORME DE MOROSITAT CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2016.
L’article 4.3 de la Llei 15/2010, estableix que els interventors elaboraran trimestralment un
informe sobre el compliment dels terminis previstos a la referida Llei per al pagament de les
obligacions de cada Entitat Local, que haurà d’incloure el número i quantia global de les
obligacions pendents en les que s’estiguin incomplint els terminis, això és, pagament a 30
dies des de la recepció de la factura per part de l’Ajuntament de Sant Celoni.
Atès que per la intervenció municipal s’han elabora l’informe corresponent al primer
trimestre de 2016.
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En conseqüència, a proposta del Regidor d'Economia, la Comissió Informativa General
emet dictamen en el sentit de DONAR COMPTE al Ple de l’Ajuntament de l’informe emès
per l’interventor accidental de Sant Celoni corresponent al quart trimestre de 2016, en
compliment d’allò establert a l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de
la Llei 3/2004, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials.
Deliberacions
El Sr. alcalde exposa que, en aquests moments s'està en un període de mitjà de pagament
de 38-28 dies i que compleixen la normativa i el que correspon.

5. DONAR COMPTE DE L'INFORME EMÈS PER L'INTERVENTOR ACCIDENTAL
RELATIU ALS REPARAMENTS EFECTUATS DES DEL DIA 14.01.2017 FINS EL
17.03.2017.
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 14 de
gener de 2017 fins el dia 17 de març de 2017 essent les resolucions adoptades per
l’Alcaldia contràries als reparaments efectuats.
Deliberacions:
El Sr. alcalde diu que els grups han tingut l'informe i que l'han pogut valorar.

6. RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL A L'ACORD D'APROVACIÓ D'ORDENANCES
FISCALS PER A 2017 I SEGÜENTS.
El Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni, en data 21 de desembre de 2016 va aprovar
definitivament la modificació de les ordenances fiscals per a 2017.
Dit acord va ser publicat al Butlletí oficial de la Província de data 29 de desembre de 2017,
pel qual motiu, les modificacions van entrar en vigor el dia 1 de gener de 2017.
Una vegada publicats, diverses reclamacions dels veïns del municipi han posat de manifest
que en l’acord d’aprovació definitiu es va produir un error de fet, atès que a l’Ordenança
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Fiscal núm. 9, reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic amb mercaderies,
materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions
anàlogues, en els epígrafs primer, segon i tercer, es va establir una tarifa mínima de 30
euros.
Per error, aquesta tarifa mínima es va aprovar per dia d’utilització, quan la voluntat
d’aprovar-la era per rebut (que s’emet mensualment). S’ha de tenir en compte que la tarifa
mínima anterior era de 10 euros amb caràcter mensual.
Per aquest motiu, i d’acord amb allò establert a l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’u
d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que
estableix que les Administracions Públiques podran rectificar, en qualsevol moment, d’ofici,
els errors materials, de fet o aritmètics existents en el seus actes.
Vist l’informe emès per l’interventor accidental de l’Ajuntament de Sant Celoni, en el que
posa de manifest l’error comès.
A proposta del Regidor d'Economia, la Comissió Informativa General, per unanimitat, emet
dictamen proposant al Ple municipal el debat i votació dels següents ACORDS:
PRIMER.- Rectificar d’ofici l’error material que va tenir lloc en el moment d’aprovar les
ordenances fiscals del municipi de Sant Celoni i, en conseqüència, establir que la tarifa
mínima determinada als epígrafs primer, segon i tercer de l’Ordenança Fiscal núm. 9,
reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic amb mercaderies , materials de
construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues, és
de trenta euros per rebut amb caràcter mensual, i no trenta euros al dia.
SEGON.- Publicar l’acord de rectificació d’errors al Butlletí Oficial de la Província per a
general coneixement.
Deliberacions
El Sr. alcalde dóna la paraula al Regidor d'Economia, el Sr. García Sala, per explicar quina
va ser l'errada i què és el que com a grup proposen.
El Sr. García Sala exposa que, en aquest cas, l'Ordenança número 9, que és la que regula
l'ocupació de l'espai públic per mercaderies i tot el que siguin elements que puguin posar els
ciutadans al carrer, l'errada que va haver-hi va ser que, bàsicament, es plantejava una taxa
mínima que tenia a veure amb la taxa mínima setmanal que es podia aplicar i a la mateixa
ordenança al final va aparéixer com diària.
Explica que el que fa que una taxa que hauria de ser uns 150 € al mes, podia pujar a uns
900 €, perquè evidentment a partir d'aqui s'aplicava la taxa diària mínima sistemàticament,
amb la qual cosa, no tindria sentit.
Al Ple es va aprovar correctament, però després, a la transcripció no es va afegir aquest
apartat que no havia de ser-hi, que la taxa mínima era diària quan no hi hauria de ser.
El Sr. alcalde diu que si no hi ha cap comentari dels grups, entèn que quedaria rectificada i
aprovada.
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 16 regidors presents.
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7. APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES PER A L'ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA
DESTINADES A FINANÇAR EL PAGAMENT DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE
L'ANY 2017 DEL MUNICIPI DE SANT CELONI, A AQUELLES PERSONES QUE PATEIXIN
UNA SITUACIÓ ECONÒMICA MÉS DESFAVORIDA, I PER A LES FAMÍLIES
MONOPARENTALS, EN FUNCIÓ DEL SEU NIVELL D'INGRESSOS.
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de
desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS)
així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de
Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, que fou aprovada per acord del
Ple de data 9 de novembre de 2004, i publicada al Butlletí Oficial de la Província número 26,
corresponent al dia 31 de gener de 2005.
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 9.1 que la concurrència competitiva
és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb allò previst a l’article
22 de la LGS.
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores s’ajusta a allò previst a l’article
17.3 de la LGS, així com a allò previst a l’article l’Ordenança.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de selecció,
i de conformitat amb allò previst a l’article 18.3 de l’Ordenança i l’article 124.2 del ROAS,
procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província del contingut
d’aquestes Bases Reguladores.
A proposta del Regidor d'Economia, la Comissió Informativa General, per unanimitat, emet
dictamen proposant al Ple municipal el debat i votació dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions mitjançant el
procediment de concurrència competitiva destinades a finançar el pagament de l’impost
sobre béns immobles de l’any 2017 del municipi de Sant Celoni a aquelles persones que
pateixin una situació econòmica més desfavorida, i per a les famílies monoparentals, en
funció del seu nivell d’ingressos.
SEGON.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases
Reguladores, de conformitat amb allò que l’article 124.2 del ROAS.
Deliberacions
Pren la paraula el Sr. García Sala per explicar que aquesta bonificació parteix d'una
negociació que es va fer per les Ordenances fiscals de l'any passat, en el que la CUP els
proposava que féssin una aportació especial per a poder atendre aquests casos. A partir
d'aqui, al mes de gener es va fer una primera proposta i es va enviar definitivament la que
es presentava avui al dia 13 de març, fins ara no han rebut cap queixa i per això pensaven
que era el moment de portar-la aqui i bàsicament està reconeixent que les famílies
monoparentals tindran un accés a les ajudes de l'IBI, que fins ara no tenia i les persones de
menys recursos, estan modificant de forma significativa els topalls per poder-hi accedir.
A partir d'aqui, quedava a disposició de tots els grups si volien fer algun comentari o alguna
modificació.
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Intervé el Sr. Turón manifestant que, el seu grup, està treballant i que encara poden treballar
una mica més per a poder millorar-ho. Normalment, moltes d'aquestes subvencions
determinen la partida del tant per cent de l'ajut, però moltes vegades no s'acaben esgotant.
Creu que això es diu lliure concurrència i que la idea seria que en base a totes les ofertes i
les demandes que es rebrien per accedir en aquesta subvenció, fer el càlcul en base a la
demanda per tal d'esgotar la partida i, que a vegades hi ha partides que no s'acaben
esgotant i que no té gaire sentit destinar una partida que, perquè la demanda no ha sigut
suficient o no s'ha ampliat, doncs potser aquesta partida es podria canviar els tants per cent
en base a la gent que els hi arriba.
Manifesta que la seva disposició seria, aprovar-ho ara per treballar-ho, per acabar d'afinar i
acabar d'esgotar les partides.
El Sr. alcalde exposa que el compromís és veure aquest primer any amb els criteris
establerts, quines són les sol·licituds que es reben, quina és la quantia econòmica que
finalment es destina i de cara a l'any que vé acabar d'ajustar-ho.
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 16 regidors presents.

8. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONVENI SUBSCRIT ENTRE L'AGÈNCIA DE
L'HABITATGE DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE SANT CELONI, RELATIU A LA
CESSIÓ D'HABITATGES RELACIONATS AMB LA INCLUSIÓ DE PERSONES AMB
ESPECIALS NECESSITATS D'ATENCIÓ
En la sessió de Ple de data 31 de maig de 2012 es va aprovar el conveni amb l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya, que es va signar en data 11 d’abril de 2012, per a la cessió
temporal de l’habitatge ubicat al carrer de Lluís Companys i Jover, 3, bloc 1, escala C, 2n 1a
(habitatge amb plaça d’aparcament), a favor de l’Ajuntament de Sant Celoni, amb vigència
fins a l’11 d’abril de 2013.
En la sessió de Ple de data 27 de setembre de 2012, es va aprovar una addenda al conveni
per a la cessió d’un segon habitatge ubicat al carrer de Lluís Companys i Jover, 1, bloc 1,
escala D, 3r 3a de Sant Celoni.
En la sessió de Ple de data 6 de juny de 2013, es va aprovar la primera pròrroga del conveni
inicial, amb vigència fins a l’11 d’abril de 2014.
En la sessió de Ple de 22 de setembre de 2014, es va aprovar la segona pròrroga del
conveni inicial, amb vigència fins a l’11 d’abril de 2015 i una nova addenda per a la cessió
d’un tercer habitatge situat al carrer de Lluís Companys i Jover, 7, bloc 1, escala A, 2n 2a de
Sant Celoni.
En la sessió de Ple de 29 de gener de 2015, es va aprovar una addenda al conveni, per a la
cessió d’un nou habitatge situat al carrer de Lluís Companys i Jover, 7, bloc 1, escala A, 2n
3a.
En la sessió de Ple de 26 de març de 2015, es va aprovar la tercera pròrroga del conveni
inicial, amb vigència fins a l’11 d’abril de 2016.
A la Junta de Govern Local de data 6 d’abril de 2016, es va aprovar la quarta pròrroga del
conveni inicial, amb vigència fins a l’11 d’abril de 2017.
Atès que el proper dia 11 d’abril de 2017 venç el termini assenyalat per a la pròrroga d’un
any i existeix la voluntat de donar continuïtat a aquest conveni, en la mesura que es
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configura com una modalitat de recurs que permet la recerca i la innovació en fórmules per
a l’atenció de les persones en risc d’exclusió.
Atès que a la clàusula sisena de l’esmentat conveni s’estableix que la seva vigència serà
d’un any i que es podrà prorrogar successivament per períodes d’idèntica durada, sempre i
quan es constati un ús adequat dels habitatges i dels elements comuns de l’edifici.
Atès el detall dels imports actuals dels 4 habitatges incorporat com a annex en l’addenda de
pròrroga del conveni.
Atès l’informe favorable emès per l’àmbit de Comunitat,
A proposta de la Regidora de l'Àrea de Comunitat, la Comissió Informativa General, per
unanimitat, emet dictamen proposant al Ple municipal el debat i votació dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar la pròrroga del conveni subscrit entre l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i l’Ajuntament de Sant Celoni, signat l’11 d’abril de 2012, relatiu a la cessió
d’habitatges per impulsar programes socials d’habitatge relacionats amb la inclusió de
persones amb especials necessitats d’atenció, amb vigència fins a l’11 d’abril de 2018.
SEGON.- Notificar l’acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
Deliberacions:
Intervé el Sr. alcalde explicant que aquests són els 4 pisos que la Generalitat els cedeix
perquè es gestioni el carrer Lluís Companys, i que aquest conveni es va renovant des d efa
ja alguns anys i que el que es fa aquest any es renovar un any més la seva gestió.
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 16 regidors presents.

9. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'OBRES ORDINÀRIES D'URBANITZACIÓ DE
LA ZONA ESCOLAR I ESPORTIVA DE CAN SANS.
Per resolució de l’Alcaldia de data 29.06.2016 es va contractar amb Jaume Bellavista Illa la
redacció del projecte d’urbanització de la zona escolar de Can Sans.
El dia 1.03.2017 ha tingut entrada en aquest ajuntament el projecte d’urbanització de la
zona escolar i esportiva de Can Sans redactat pel tècnic Jaume Bellavista Illa.
L’àmbit d’actuació forma part del sòl urbà consolidat segons la revisió del Pla General
Municipal d’Ordenació de Sant Celoni, com a sistema viari municipal, delimitat al nord per
l’equipament IES Baix Montseny, a l’oest per les pistes d’atletisme i camp de futbol de Can
Sans, al sud pel torrent d’en Sans i a l’est pel nou equipament de l’escola Soler de Vilardell.
La superfície total de l’actuació és de 6.622,30 m2.
Aquest àmbit ja disposa actualment dels serveis bàsics de clavegueram, aigua potable,
electricitat i telefonia que abasteixen els diferents equipaments existents i les millores que es
proposen son el ferm, el tractament del paviment i l’ordenació de l’ús relacionat amb la
tipologia específica dels equipaments escolar i esportiu i finalment l’ordenació de vehicles
especialment en les hores d’entrada i sortida dels centres escolars, compatible amb
l’afluència de vianants en les mateixes hores pel que fa a l’ocupació.
A més del nou ordenament l’objectiu és de treure les aules a aquest nou espai exterior
integrant elements com una espiral de Fibonacci, les regletes de Maria Antònia Canals, els
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sòlids platònics, la representació gràfica del teorema de Pitàgores entre altres elements, que
conviden als alumnes a fer-se preguntes, intuir i millorar-ne així l’interès per a
l’aprenentatge.
El projecte opta pel tractament superficial del paviment com a plataforma única, i pel que fa
als serveis es preveu la instal·lació d’un nou enllumenat que s’afegeix al ja existent, el
soterrament d’una línea de telèfons aèria i les clavegueres pel drenatge pluvial de l’àmbit.
El pressupost d’execució per contracte és de 327.518,96 € (IVA del 21% inclòs).
La competència d’aprovació d’aquest projecte és el Ple municipal atès que el Ple de
l’Ajuntament de Sant Celoni en sessió del dia 8.03.2017 va aprovar inicialment el pressupost
de la Corporació per a l’any 2017, les seves bases d'execució i la plantilla orgànica, on
consta inversió de 328.000 euros per a la urbanització de la plaça i carrer Can Sans, i atès
que el Ple municipal en sessió de 8.7.2015 va aprovar la delegació a la Junta de Govern
Local de l’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan, essent competent per a la
seva contractació o concessió, no estiguin previstos en el pressupost de la corporació i fins
a un import de 150.000 euros IVA exclòs.
L’enginyer municipal ha emès informe el dia 8.03.2017 informant favorablement el projecte
presentat i proposant la seva aprovació.
Vist l’informe jurídic emès per la directora de l’àrea de Territori.
Fonaments de dret
El referit projecte tècnic té la consideració d’obres ordinàries i li és d’aplicació l’article 234
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya i 9.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Atès allò assenyalat a l’article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya respecte als
projectes d’obres.
A proposta de l'alcalde, la Comissió Informativa General, per unanimitat, emet dictamen
proposant al Ple municipal el debat i votació dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte d’obres ordinàries d’urbanització de la zona
escolar i esportiva de Can Sans amb un pressupost d’execució de 327.518,96 € (IVA inclòs)
a imputar a la partida pressupostària 05.153Z0.60918 Urbanització plaça i carrer can Sans
(Institut Soler Vilardell).
SEGON.- Exposar l’expedient al públic pel termini de trenta dies mitjançant anunci al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona per tal que es puguin formular al·legacions i
suggeriments. Cas que no se’n presentin, l’aprovació inicial esdevindrà definitiva sense
necessitat de cap altre acord.
Deliberacions
Pren la paraula el Sr. alcalde exposant que aquest és un projecte que ja en alguna reunió
prèvia de l'àrea de Territori, s'ha explicat als diferents grups, i que fa referència a la
urbanització de l'espai que hi ha per accedir a l'institut, ara a la futura escola Soler de
Vilardell, per accedir al camp de futbol de Can Sans i per accedir a les pistes.
Per tant, el que es faria és tant el carrer com la plaça, s'asfaltarà, s'endreçarà, es marcarà el
circuit dels vehicles als aparcaments i la previsió d'un major volum d'activitat que hi haurà al
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posar-se en marxa l'escola Soler de Vilardell, entenien que s'havia de fer una actuació, ja
que són unes obres que tenen una previsió econòmica d'uns 328.000 €, amb l'aprovació, si
la resta de grups ho consideren, amb l'aprovació d'aquest projecte, tot i que el pressupost ja
preveia la inversió, en aquests moments, el pressupost encara està en exposició pública i
aquest temps que guanyen aprovant-ho avui els permet iniciar el procés de licitació, al
mateix temps que està en exposició pública, per tal que a l'estiu es puguin començar les
obres i ho tinguin a disposició dels alumnes a partir del mes de setembre que comença el
proper curs.
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 16 regidors presents.

10. APROVACIÓ DE DELEGACIÓ DE LES COMPETÈNCIES DE SANEJAMENT EN
ALTA DE SANT CELONI I DE LA DELEGACIÓ ESPECÍFICA EN EL TRACTAMENT
D'AIGÜES RESIDUALS DE L'ESTACIÓ DE BOMBAMENT (EBAR) I CANONADA
D'IMPULSIÓ ASSOCIADA DEL NUCLI DE LA BATLLÒRIA AL CONSORCI BESÒS
TORDERA.
L’any 2013 l’ajuntament de Sant Celoni va treballar en la possible delegació de
competències de sanejament en alta al Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs,
però en no poder ser membre consorciat va restar pendent d’una modificació estatutària
d’ampliació de l’àmbit territorial.
Per escrit de 9.09.16 el President del Consorci va comunicar a l’ajuntament de Sant Celoni
l’aprovació de l’ampliació de l’àmbit territorial d’actuació del Consorci a la conca de la
Tordera, oferint la possibilitat que Sant Celoni s’hi pugui integrar, amb la nova denominació
de Consorci Besòs Tordera.
El 22.12.2015 l’ajuntament de Sant Celoni va signar un conveni de delegació de
competències corresponents a la gestió del sistema de sanejament en alta del nucli de la
Batllòria amb el Consell Comarcal de la Selva, restant exclòs el manteniment de l’estació de
bombament (EBAR) i la canonada d’impulsió associada.
L’ajuntament de Sant Celoni tot i no tenir una resolució expressa actua com a administració
actuant del sanejament en alta del nucli de Sant Celoni, segons sol·licitud del Ple de
26.11.91 a la Junta de Sanejament per a què l’ajuntament fos administració actuant en la
gestió de l’estació depuradora.
En aquest àmbit, l’ajuntament té en vigor els següents contractes: a) Servei d’explotació,
conservació i manteniment del sistema de sanejament de Sant Celoni i la Batllòria amb
Aquambiente, SAU de 01.07.14, amb finalització de primer pròrroga el 30.06.17 i amb
possibilitat d’una darrera pròrroga d’un any, fins a 30.06.18; b) Control del servei
d’explotació, conservació i manteniment de l’estació depuradora d’aigües residuals de Sant
Celoni amb Audingintraesa, SA de 20.10.16 amb finalització el 20.10.18 i possibilitat de
pròrrogues anuals fins a 20.10.20 i c) Realització d’analítiques a les aigües residuals del
sistema de sanejament municipal amb Labaqua, SA de 01.02.17 amb finalització el 01.02.19
i possibilitat de pròrrogues anuals fins a 01.02.21.
L’enginyer municipal i la directora de Territori han emès informes en relació a aquesta
delegació.
Consideracions
Pel que fa a l’adhesió de l’ajuntament de Sant Celoni al Consorci Besòs Tordera:
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Es valora els més de vint-i-cinc anys d’experiència en la gestió del sanejament de la conca
del Besòs pel que fa al sanejament en alta, sanejament en baixa, millora del medi fluvial,
participació i educació ambiental i suport als ens consorciats amb programes de suport.
L’article 313 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’Activitats,
Obres i Serveis (ROAS) contempla d’adhesió posterior a un consorci segons allò regulat en
els estatuts.
Segons l’article 16 dels Estatuts del Consorci, l’ajuntament pot adherir-se com a municipi
consorciat aportant certificat de l’acord de la corporació d’integració al Consorci i
d’acatament dels seus estatuts i normes reguladores.
A l’esmentat article 313 ROAS, assenyala que l’acord d’adhesió s’ha de prendre per majoria
absoluta i s’ha de sotmetre a informació pública de trenta dies segons allò establert a
l’article 160 del mateix Reglament.
Pel que fa a la delegació de la competència de sanejament en alta:
L’article 66.3 l) 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, l’article 86.2 de la Llei 7/1985, Reguladora de
Bases de Règim Local (LRBRL) i l’article 5e) del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre,
del Text refós de la legislació d’aigües de Catalunya (TRLAC) atribueixen com a
competència pròpia del municipi el tractament d’aigües residuals.
De conformitat amb el que disposa el Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, l’Agència Catalana
de l’Aigua (ACA) promou l’agrupació de la gestió de les instal·lacions de sanejament en
entitats supramunicipals que actuïn com a administracions actuants territorials, amb
estructura tècnica i administrativa suficient que permeti incrementar l’operativitat i l’eficàcia
de l’administració dels recursos públics.
Segons estableix l’Annex II dels estatuts del Consorci, el Consorci efectuarà el control
d’abocament d’aigües residuals a la xarxa de clavegueram i als col·lectors; gestionarà el
servei d’operació i manteniment de les obres i instal·lacions de sanejament en alta
(col·lectors, bombaments i estacions depuradores); assumirà els drets i obligacions com a
Administració actuant en matèria de sanejament en alta, segons allò que assenyala la
normativa vigent i assumirà la titularitat de les obres i instal·lacions de sanejament en alta.
L’Ajuntament reconeixerà la competència reguladora i sancionadora del Consorci en matèria
d’utilització i abocaments a la xarxa de sanejament, d’acord amb el Reglament Regulador
d’abocaments d’aigües residuals del Consorci i legislació vigent.
La delegació de competències de la gestió esmentada implica la delegació dels informes i
permisos d’abocament d’aigües residuals per a la utilització de la xarxa, la funció inspectora
i el règim d’infraccions i sancions dels usuaris, essent d’aplicació les ordenances fiscals i les
normes reguladores de preus públics del Consorci.
Amb la delegació el Consorci tindrà la condició d’administració competent en virtut de la
delegació de competències efectuades per l’ajuntament reconeguda per l’ACA qui li atribuirà
els recursos necessaris per a prestació d’aquest servei de sanejament, de forma que
segons l’Annex II dels estatuts l’ajuntament no s’obliga a fer cap aportació econòmica al
Consorci com a contraprestació d’aquesta actuació.
La delegació de competències entre administracions està prevista a l’article 116 de la Llei
26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
L’article 8 del mateix text legal indica que la delegació pot ser general o per a un
procediment administratiu concret.
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El sistema de sanejament es concep a la normativa com a unitat bàsica per la prestació del
servei integral de tractament i evacuació de les aigües residuals i responsabilitza de la seva
gestió a les Entitats Locals de l’Aigua.
El consorci segons l’article 1.5 dels Estatuts és reconegut per l’ACA com a Entitat Local de
l’Aigua (ELA) bàsica amb l’objecte de prestar de forma mancomunada els serveis de
sanejament de les aigües residuals urbanes, de la seva competència en virtut de la
delegació de competències efectuada pels ajuntaments del seu àmbit territorial.
La delegació de competències requereix acord del Ple adoptat per majoria absoluta de
membres de la corporació (art. 47.2 LBRL i 114.2.e TRLMRLC) i per a què sigui efectiva
caldrà que el Consorci accepti aquesta delegació i es comuniqui a l’ACA per al seu
coneixement i efectes.
Fins ara el servei es presta mitjançant gestió indirecta i es proposa fer aquesta delegació de
competència del servei de sanejament en alta havent valorat l’experiència del Consorci en la
conca fluvial del Besòs, acreditant que està dotat dels mitjans necessaris per dur a terme la
gestió del servei i a més té la condició de mitjà propi instrumental conforme allò previst a
l’article 24.6 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
La prestació associada dels serveis públics està considerada com una forma de gestió
eficient i sostenible dels serveis públics ja que aprofita les economies d’escala i permet oferir
un servei permanent de qualitat els 365 dies de l’any amb tecnologia moderna i renovada de
difícil accés als municipis de forma individual.
El consorci posa a disposició de l’administració local la plataforma Gica per tenir accés a
totes les dades, actuacions i informació referents a l’àmbit de sanejament de Sant Celoni
(control qualitat abocaments, analítiques, millores,...)
L’adhesió als estatuts i la delegació del servei de sanejament en alta al Consorci dóna dret a
accedir als programes econòmics de suport i ajudes que aprova el Consorci per als
municipis consorciats.
Pel que fa al contracte amb Aquambiente, SAU per al servei d’explotació, conservació i
manteniment del sistema de sanejament de Sant Celoni i la Batllòria, la clàusula cinquena
del plec de clàusules administratives particulars del contracte vigent, contempla la
subrogació en el cas que durant el termini d’execució del contracte, incloses les pròrrogues,
es traspassin, cedeixin o encomanin a una altra administració competent el servei objecte
d’aquest contracte o en alguna forma se’n faci càrrec. També a la clàusula trenta-quatrena
contempla que a l’extinció normal del contracte, el contractista haurà de prestar el servei fins
que un altre se’n faci càrrec, proposant-se la subrogació del Consorci segons allò previst a
la clàusula cinquena del contracte vigent.
Pel que fa als contractes amb Audingintraesa, SA per al control del servei d’explotació,
conservació i manteniment de l’estació depuradora d’aigües residuals de Sant Celoni i amb
Labaqua, SA, per a la realització d’analítiques a les aigües residuals del sistema de
sanejament municipal la proposta del Consorci és la de subrogar-se en la situació jurídica
de l’ajuntament en els contractes vigents i en les mateixes condicions i atès que aquests
contractes no contemplen de forma explícita la subrogació, un cop pres l’acord de delegació
cal donar audiència a les parts per evitar-ne la seva indefensió.
Pel que fa a la delegació de l’EBAR de la Batllòria:
L’any 2011 l’ajuntament de Sant Celoni va demanar a l’ACA l’execució urgent de la connexió
de les aigües residuals de la Batllòria a l’EDAR de Riells i Viabrea i el director de l’ACA en
escrit de 16.08.11 assenyalava que l’ACA davant el seu problema de la manca de
disponibilitat pressupostària oferia el mecanisme contemplat en el PSARU d’establir
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convenis de finançament avançat de les actuacions planificades per facilitar el compliment
de les competències en sanejament.
Amb data 20.12.11 l’ajuntament de Sant Celoni avançava esborrany de conveni a signar
amb l’ACA per al finançament avançat de l’actuació inclosa en el PSARU a la que en escrit
de 26.03.12 del Director de l’Àrea de Sanejament d’Aigües Residuals informava a
l’ajuntament que l’actual situació econòmica i financera de l’Agència impedia comprometre
noves inversions, fins i tot amb finançament avançat.
L’ajuntament de Sant Celoni va a portar a terme la construcció de la infraestructura
hidràulica de connexió del nucli de la Batllòria a l’EDAR de Riells i Viabrea amb un cost de
528.441,71,- € (IVA exclòs) i posada en funcionament el 16.12.15.
La delegació de competències de sanejament del nucli de la Batllòria feta a favor del
Consell Comarcal de la Selva es concreta solament en la gestió del sistema, queda fora de
l’àmbit d’aquest delegació les competències de gestió de l’explotació en no tenir la
consideració de sistema de sanejament en alta reconegut per l’ACA.
Així en escrit de 18.01.16 del Cap del Departament de planificació del sanejament es reitera
que la infraestructura de connexió del nucli de la Batllòria a l’EDAR de Riells i Viabrea es
tracta d’una instal·lació de sanejament associada i no d’una instal·lació de sanejament en
alta i en conseqüència, les despeses d’explotació i manteniment d’aquestes instal·lacions no
han estat assumides per l’ACA.
Actualment aquest servei està inclòs en el contracte d’Aquambiente dins del contracte del
servei d’explotació, conservació i manteniment del sistema de sanejament de Sant Celoni i
la Batllòria, però finançat directament per l’ajuntament.
Segons l’article 6.2 dels Estatuts s’estableix que el Consorci definirà nivells específics
d’actuació per a la realització d’altres funcions. En l’Annex IV dels Estatuts del Consorci
s’estableixen en l’actuació de sanejament en baixa, les condicions tècniques de l’actuació, la
durada i les contraprestacions econòmiques es concreten en els documents de formalització
del servei subscrits amb cada ajuntament.
Dins d’aquest marc es proposa una delegació específica al Consorci Besòs Tordera del
servei de manteniment, conservació i explotació del bombament de la Batllòria per un import
anual no superior a 13.340,- €(IVA inclòs), sense incloure-hi reposicions d’equips.
Es sol·licita al Consorci que efectuï les gestions per a que aquesta infraestructura hidràulica
tingui la consideració de sanejament en alta segons el procediment establert en el Decret
1/2017, de 3 de gener, pel qual s’aprova el Pla de gestió del districte de conca fluvial de
Catalunya per al període 2016-2021 i l’Acord GOV 1/2017, de 3 de gener, pel qual s’aprova
el Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al
període 2016-2021 i a la vegada doni suport tècnic i jurídic a l’ajuntament per aconseguir la
recuperació de la inversió avançada per l’ajuntament que correspon a l’ACA.
Atès que les delegacions de competències s'han de publicar en el (BOPB) Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona, i a la seu electrònica corresponent, en virtut del que disposa
l’article 8 i 9 de la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i l'article
8.6 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
Pel que fa a la dotació econòmica i partides pressupostàries:
Pel que fa a l’adhesió i manteniment anual, els estatuts determinen una quota de
0,012€habitant/any, i atès que el padró de Sant Celoni a 01.01.17 segons IDESCAT era de
17.540 habitants suposa un cost de 210,48,- € amb finançament de la partida
05.160BO.22706 Depuració aigües residuals. Estudis i treballs tècnics.
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La delegació gestió i explotació sanejament en alta no suposa cap cost per l’ajuntament de
Sant Celoni, atès que la retribució del servei prestat pel Consorci, documentada en
certificació o factura es fa íntegrament amb càrrec al pressupost de l’ACA mitjançant els
recurs econòmics corresponents, sense que suposi, a dia d’avui, cap despesa addicional
per l’ajuntament.
Pel que fa a l’explotació de l’EBAR del nucli de la Batllòria té un cost màxim de 13.340,- €
finançada a través de la partida 05.160BO.22706 Depuració aigües residuals. Estudis i
treballs tècnics.
A proposta de l'alcalde, la Comissió Informativa General, per unanimitat, emet dictamen
proposant al Ple municipal el debat i votació dels següents ACORDS:
PRIMER.- Adherir-se al Consorci Besòs Tordera i ratificar els Estatuts vigents del Consorci,
la modificació definitiva dels quals ha estat aprovada definitivament el 17 de juliol de 2016 i
publicada al DOGC amb anunci col·lectiu el 27 de juliol de 2016.
SEGON.- L’adhesió comporta una quota anual de 0,012 €/habitant/any amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 05.160BO.22706 Depuració aigües residuals. Estudis i treballs
tècnics. segons IDESCAT la població de Sant Celoni a 01.01.17 era de 17.540 habitants, el
que suposa una quota inicial de 210,48,- €.
TERCER.- Sotmetre aquest acord a informació pública pel termini de trenta dies mitjançant
anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al DOGC i al Tauler d'edictes de la
corporació, per tal que es puguin formular al·legacions i suggeriments. Cas que no es
presentin, l’acord esdevindrà definitiu.
QUART.- Delegar en el Consorci Besòs Tordera, en la seva condició d’ELA bàsica de
sanejament en alta, les competències en matèria de col·lectors, bombaments i estacions
depuradores corresponen al servei de sanejament en alta de l’Ajuntament de Sant Celoni, i
la delegació específica en el tractament d’aigües residuals de l’estació de bombament
(EBAR) i canonada d’impulsió associada del nucli de la Batllòria, les quals inclouen la
potestat de gestió del servei de manera autònoma i sota la seva responsabilitat d’acord amb
allò previst a l’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
CINQUÈ.- Aquesta delegació comporta la condició específica que el Consorci Besòs
Tordera es subrogarà en la posició jurídica de l’ajuntament en els contractes amb
Aquambiente, SAU per al servei d’explotació, conservació i manteniment del sistema de
sanejament de Sant Celoni i la Batllòria; amb Audingintraesa, SA per al control del servei
d’explotació, conservació i manteniment de l’estació depuradora d’aigües residuals de Sant
Celoni i amb Labaqua, SA per a la realització d’analítiques a les aigües residuals del
sistema de sanejament municipal.
SISÈ.- Donar audiència pel termini de quinze dies a Aquambiente, SAU, a Audingintraesa,
SA i a Labaqua, SA en motiu de les delegacions de competència al Consorci i la condició
de subrogació del Consorci en les contractacions vigents.
SETÈ.- Acordar que l’Ajuntament de Sant Celoni romandrà integrat en el Consorci Besòs
Tordera en el nivell d’actuació de sanejament en alta, que comporta la realització per part
del Consorci de les funcions assenyalades a l’article 5è, als punts 1 i 2 de l’article 6è i a
l’Annex II dels Estatuts definitius així com en la delegació específica de l’estació de
bombament (EBAR) i canonada d’impulsió associada de la Batllòria.
VUITÈ.- La delegació de sanejament en alta no suposa cap cost per l’ajuntament de Sant
Celoni, atès que la retribució del servei prestat pel Consorci, documentada en certificació o
factura es fa íntegrament amb càrrec al pressupost de l’ACA mitjançant els recurs
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econòmics corresponents, sense que suposi, a dia d’avui, cap despesa addicional per
l’ajuntament.
La delegació específica al Consorci Besòs Tordera de la competència en el tractament
d’aigües residuals de l’estació de bombament (EBAR) de la Batllòria i canalització associada
tindrà un import anual no superior a 13.340,- €, sense incloure-hi reposicions d’equips.
NOVÈ.- Sol·licitar al Consorci que efectuï les gestions davant l’Agència Catalana de l’Aigua
per a que la infraestructura hidràulica de bombament de la Batllòria tingui la consideració
per l’Agència Catalana de l’Aigua de sanejament en alta, segons el procediment establert en
el Decret 1/2017, de 3 de gener, pel qual s’aprova el Pla de gestió del districte de conca
fluvial de Catalunya per al període 2016-2021 i l’Acord GOV 1/2017, de 3 de gener, pel qual
s’aprova el Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de
Catalunya per al període 2016-2021. En el ben entès que quan aquesta infraestructura
hidràulica tingui la consideració de sanejament en alta, l’ajuntament podrà deixar sense
efecte aquesta delegació específica i no haurà de suposar cap cost per a l’ajuntament,
essent finançat amb càrrec al pressupost de l’ACA.
DESÈ.- Demanar al Consorci que doni suport tècnic i jurídic a l’ajuntament per aconseguir la
recuperació de la inversió avançada per l’ajuntament i que corresponia a l’ACA.
ONZÈ.- Nomenar representant de l’Ajuntament a la Junta General del Consorci a l’alcalde
Francesc Deulofeu i Fontanillas.
DOTZÈ.- Notificar el present acord al Consorci Besòs Tordera i a l’Agència Catalana de
l’Aigua.
TRETZÈ.- Acordar que transcorregut el termini d’informació pública es publiquin aquests
acords de delegació de competències al BOPB i a la seu electrònica de l’Ajuntament.
CATORZÈ.- Facultar l’alcalde tant àmpliament com en Dret sigui procedent per a l’adopció
dels acords i actuacions necessaris per a l’efectivitat i execució del present acord.
Deliberacions:
Inicia la intervenció el Sr. alcalde manifestant que aquest és un tema que ja es va començar
a gestionar al 2013, que l'anterior equip de govern ja va contactar amb el Consorci del
Besòs, per tal que pogués portar la gestió de la depuradora de Sant Celoni. En aquell
moment no va ser possible perquè els Estatuts del propi Consorci no permetien que un
ajuntament que no permetés aquella Conca es pogués adherir.
Continua explicant que el Consorci ha modificat els seus Estatuts per permetre que els
municipis de la Conca de la Tordera també es puguin adherir i, per tant, poder entrar a
formar part del Consorci, cosa que va ser a finals d'aquest anys passat i han tornat a
retrobar de nou aquesta possibilitat de traspassar les competències de la gestió de la
Depuradora amb un ens municipal com és el Consorci Besòs Tordera, per tal que el
Consorci que té molta experiència des de fa molts anys, molts més recursos dels que es
disposa com ajuntament, portin ells la gestió de la Depuradora i al mateix temps el
bombament de la Batllòria.
El que portarien al Ple, en primer lloc, és el d'entrar a formar part del Consorci com a
membre i, en segon lloc, el traslladar la competència al Consorci, perquè portin ells
directament la gestió de la depuradora.
Pren la paraula la Sra. Pascual manifestant que, com saben, és coneguda la posició de la
CUP respecte al que fa la gestió de l'aigua. En aquest punt el seu grup s'abstindrà,
bàsicament perquè creuen que hi ha una sèrie de criteris tècnics que, per altre banda, se'ls
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escapen i que, milloren, però no volen deixar de posar èmfasi i que el que el seu grup fa és
apostar perquè la ciutadania recuperi la titularitat de la gestió pública de l'aigua, tant a l'alça
com a la baixa i en aquest sentit, la part que és alta, que correspon a la Generalitat, acaba
sent una gestió privada amb la venda d'aigües Ter Llobregat.
Reaferma l'abstenció del seu grup, consideren que el cicle integral de l'aigua hauria d'estar
en mans de la ciutadania i, per tant, públic i, consideren que amb l'entrada del Consorci si
que hi ha una sèrie d'aspectes tècnics que es milloren.
Pren la paraula el Sr. alcalde explicant que, en aquest cas, el Consorci, el formen tots els
ajuntaments, per tant, és una agrupació d'ajuntaments que s'ajunten precisament per
gestionar les aigües residuals.
En no fer ús de la paraula cap més regidor, l’alcalde sotmet la proposta a votació del Ple
municipal, amb el següent resultat i, per tant, amb el quòrum legalment exigible de majoria
absoluta:
-

12 vots a favor dels Grups municipals de CIU, ERC-AM i PSC-CP
4 abstencions del Grup municipal de la CUP-PC-PA

11. APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS DELS SERVEIS CONTEMPLATS COM A
BÀSICS, DEL CENTRE MUNICIPAL D'ESPORTS SOT DE LES GRANOTES, PER A LA
TEMPORADA 2017-2018.
S’ha instruït un expedient per a l’aprovació de preus públics per a les quotes dels serveis
contemplats com a bàsics, d’acord amb el que s’estableix a l’article 13.2 del Plec de
clàusules administratives particulars regulador del contracte administratiu de gestió de
servei públic esportiu, mitjançant concessió administrativa, “Complex esportiu municipal Sot
de les Granotes: piscina coberta i sales esportives”, i que afectarà a les quotes dels cursets
de natació trimestrals i de natació escolar durant la temporada 2017-2018.
El Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni, en sessió de 30.07.2015, va acordar prorrogar el
contracte administratiu de gestió del servei públic “Complex esportiu municipal Sot de les
Granotes: piscina coberta i sales esportives” per un període de cinc anys a comptar des del
dia 15.09.2015, tal com està previst en el Plec de clàusules administratives regulador del
contracte.
Previ informe favorable de l’Àmbit d’Esports, el Ple municipal, en sessió de 24 de novembre
de 2016 va aprovar la modificació de l’article 13.4 del Plec de clàusules administratives
particulars regulador del contracte administratiu de gestió de servei públic esportiu,
mitjançant concessió administrativa, “Complex esportiu municipal Sot de les Granotes:
piscina coberta i sales esportives”, que va quedar redactat de la següent manera:
“4. L’actualització de les tarifes es durà a terme i tindrà efectes en les dates i en la forma
que s’estableix a continuació:
a) Les tarifes que es consideren anuals, és a dir, quotes d’inscripció, quotes
d’abonaments, activitats dirigides i serveis complementaris i d’altres amb aquest
caràcter, seran actualitzades prenent com a referència l’Index de Preus al Consum del
mes de setembre de cada any referit a Catalunya i als darrers dotze mesos i publicat el
mes d’octubre per l’Institut Nacional d’Estadística, o qualsevol altre que el substitueixi.
L’augment aprovat s’aplicarà el mes de gener.
b) Les tarifes corresponents a les activitats de temporada, és a dir, els cursets de natació i
natació escolar, seran actualitzades prenent com a referència l’Índex de Preus al
Consum del mes de gener de cada any referit a Catalunya i als darrers 12 mesos i
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publicat el mes de febrer per l’Institut Nacional d’Estadística, o qualsevol altre que el
substitueixi. L’augment aprovat s’aplicarà el mes de setembre.
c) Les tarifes corresponents als cursets de natació intensius, campus esportius i d’altres
serveis amb aquest caràcter, seran actualitzades prenent com a referència l’Índex de
Preus al Consum del mes de gener de cada any referit a Catalunya i als darrers 12
mesos i publicat el mes de febrer per l’Institut Nacional d’Estadística, o qualsevol altres
que el substitueixi. L’augment aprovat s’aplicarà a partir del mes de març.”
1. Consideracions
La Unió de Federacions Esportives de Catalunya, (UFEC), ha presentat una proposta de
preus públics a aquest Ajuntament, amb data 17/02/2017 i núm. de registre 2017/1382 per
aplicar un augment del 3,1% corresponent a l’IPC del mes de gener publicat al febrer,
d’acord amb l’apartat b) de l’article 13.4 del Plec de Clàusules administratives particulars
regulador del contracte administratiu de gestió de servei públic esportiu, mitjançant
concessió administrativa, “Complex esportiu municipal Sot de les Granotes: piscina coberta i
sales esportives”. Així mateix, aquest increment afectarà als serveis contemplats com a
bàsics, d’acord amb el que s’estableix a l’article 13.2 del Plec de clàusules administratives
particulars regulador del contracte administratiu de gestió de servei públic esportiu,
mitjançant concessió administrativa, “Complex esportiu municipal Sot de les Granotes:
piscina coberta i sales esportives”, i s’aplicarà a les quotes dels cursets de natació
trimestrals i de natació escolar durant la temporada 2017-2018.
L’Àmbit d’Esports ha formulat la proposta de preus públics que consta a l’expedient.
El Ple Municipal, és l’òrgan competent per a l’aprovació dels preus públics contemplats com
a bàsics.
2. Fonaments de dret
D’acord amb el que s’estableix a l’article 13.2 i 13.4 del Plec de clàusules administratives
particulars regulador del contracte administratiu de gestió de servei públic esportiu,
mitjançant concessió administrativa, “Complex esportiu municipal Sot de les Granotes:
piscina coberta i sales esportives”.
3. Conclusions
A proposta del Regidor d'Esports, la Comissió Informativa General, per unanimitat, emet
dictamen proposant al Ple municipal el debat i votació dels següents ACORDS:
Aprovar els preus públics per a les quotes dels serveis contemplats com a bàsics, que
ofereix el Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes, per a la temporada 2017-2018:
CURSOS DE NATACIÓ TRIMESTRALS 2017-2018
Preu actual

Preu proposat

2016-2017

2017-2018

40,62 €
101,48 €

41,88 €
104,63 €

1 dia setmana abonats

43,70 €

45,05 €

1 dia setmana no abonats

87,30 €

90,01 €

Nadons de 4 a 19 mesos
1 dia setmana abonats
1 dia setmana no abonats
Petits (de 20 mesos a 5 anys)
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2 dia setmana abonats

65,67 €

67,71 €

2 dia setmana no abonats
Infantils (de 6 a 14 anys)

131,34 €

135,41 €

1 dia setmana abonats

52,38 €

54,00 €

104,80 €

108,05 €

78,67 €

81,11 €

157,23 €

162,10 €

1 dia setmana no abonats
2 dia setmana abonats
2 dia setmana no abonats
Adults (a partir de 15 anys)
1 dia setmana abonats

52,38 €

54,00 €

1 dia setmana no abonats

104,80 €

108,05 €

2 dia setmana abonats

87,30 €

90,01 €

2 dia setmana no abonats
Gent Gran més de 60 anys

174,64 €

180,05 €

1 dia setmana abonats

52,38 €

54,00 €

104,80 €

108,05 €

87,30 €

90,01 €

174,64 €

180,05 €

62,89 €

64,84 €

1 dia setmana no abonats

125,88 €

129,78 €

2 dia setmana abonats

104,76 €

108,01 €

1 dia setmana no abonats
2 dia setmana abonats
2 dia setmana no abonats
Especial (discapacitats) i terapèutica
1 dia setmana abonats

216,37 €
209,86 €
2 dia setmana no abonats
NATACIÓ ESCOLAR ESCOLES SANT CELONI (una sessió per setmana) CURS
ESCOLAR (ANUAL) 2017-2018
Preu actual Preu proposat
2016-2017

2017-2018

De 3 a 5 anys

130,60 €

134,65 €

De 6 a 16 anys

105,20 €

108,46 €

NATACIÓ PER A LES AMPES DELS CENTRES EDUCATIUS (una sessió per setmana)
TRIMESTRAL
Preu actual Preu proposat

De 3 a 5 anys

2016-2017

2017-2018

50,59 €

52,16 €

De 6 a 16 anys
45,71 €
44,34 €
NATACIÓ PER A LES ESCOLES BRESSOL (una sessió per setmana) TRIMESTRAL

D' 1* a 2 anys

Preu actual

Preu
proposat

2016-2017

2017-2018

33,93 €

34,98 €
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De 2 a 3 anys

32,88 €

33,90 €

* només si caminen sols
Deliberacions:
El Sr. alcalde explica que aqui el que fan és aprovar els preus bàsics de les quotes
bàsiques, tal i com estableix el Plec de clàusules administratives del contracte de gestió que
tenen, i per tant, s'aplica l'IPC del gener de 2017, i que és el que porten al ple.
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 16 regidors presents.

12. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 29,
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A SERVEIS DE L'ESCOLA BRESSOL
MUNICIPAL EL BLAUET
Consideracions
En relació amb els aspectes vinculats al servei de l’Escola Bressol del curs 2017-2018, es
creu necessari incorporar les següents consideracions:
•
•
•

Mantenir els mateixos serveis que el curs 2016-2017.
Incrementar les taxes en un 1,9% segons l'IPC de l'any 2016.
Noves taxes per 8 menús mensuals. Aquesta taxa s'ha calculat amb un 20% inferior al
cost de 8 menús esporàdics, amb l'objectiu d'incentivar el servei de menjador.

Fonaments de dret
D’acord amb els articles 41 a 47 del RD Leg. 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals i l’Ordenança Fiscal número 29 reguladora del preu públic
per a serveis d’escola bressol.
Estudi econòmic
En relació a l’estudi econòmic del servei i la proposta de preus públics per al curs 20172018, cal destacar els següents aspectes:
•

L’IPC de l’any 2016 ha estat un 1,9%. Per tant, es preveu que la despesa corrent del
curs 2017-2018 augmenti en relació amb la despesa del curs actual.

L’Àrea de Cultura i Educació ha emès informe realitzant una previsió de preus públics
d’acord amb les despeses previstes i les demandes detectades.
Vist l’informe emès per l’interventor.
A proposta del Regidor de l'Àrea de Cultura i Educació, la Comissió Informativa General, per
unanimitat, emet dictamen proposant al Ple municipal el debat i votació dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal número 29, reguladora del preu
públic per a serveis d’escola bressol, amb vigència a partir del dia 1 de setembre de 2017,
que resta redactada de la forma següent:
Ajuntament de Sant Celoni
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 29
PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D’ESCOLA BRESSOL
Article 1r.- Fonament i naturalesa
D’acord amb el que disposa 41 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), l’Ajuntament estableix
preus públics per la prestació de serveis i realització d’activitats a l’Escola Bressol municipal,
l’especificació dels quals es conté en les tarifes de l’article 4 d’aquesta Ordenança.
Article 2n.- Concepte
1. Els preus públics regulats en aquesta Ordenança constitueixen prestacions patrimonials
de caràcter públic que es satisfaran pels usuaris que voluntàriament sol·licitin alguna de les
activitats desenvolupades a l’Escola Bressol municipal.
2. Si amb posterioritat a l’establiment d’aquest preu públic, cessessin en la prestació del
servei les escoles bressol privades que actualment concorren en la realització d’activitats
similars a les que es desenvolupen a l’Escola Bressol Municipal, el preu públic es
transformarà en taxa.
3. En cas de resultar preceptiva la transformació referida en el punt anterior, l’Ajuntament
aprovarà l’Ordenança fiscal corresponent reguladora de la taxa per prestació de serveis
d’Escola Bressol, que entrarà en vigor a partir de la data en que es publiqui en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona la seva aprovació definitiva.
4. Quan els preus públics per serveis d’Escola Bressol municipal de caràcter periòdic hagin
de transformar-se en taxa, per la causa prevista en el punt 2, no serà precís realitzar la
notificació individual a què es refereix l’article 102.3 de la Llei General Tributària, sempre
que el subjecte passiu i la quota de la taxa coincideixin amb l’obligat al pagament i l’import
del preu públic al que substitueix.
5. El que disposa el punt anterior serà d’aplicació també en el supòsit que la quota de la
taxa resulti incrementada respecte de l’import del preu públic al que substitueix, sempre que
aquest increment es correspongui amb una actualització de caràcter general.
Article 3r.- Obligats al pagament
Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta Ordenança les persones
o entitats que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització d’activitats a
què es refereix l’article 1.
Atès que per la tipologia dels serveis els usuaris són menors d’edat, els subjectes passius
seran seus pares o tutors.
Article 4t.- Quantia
La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança es determinarà en funció de la
tipologia de serveis que s’hagin sol·licitat o que s'utilitzin, i es composa d’una matrícula a
ingressar en el moment de la inscripció a l’Escola Bressol i una tarifa mensual.
A aquest efecte s'aplicaran les tarifes següents:
MATRÍCULA: Import equivalent a una mensualitat de les determinades en el quadre de
tarifes. S’ingressa en el moment de formalitzar la inscripció. La matrícula en cap cas serà
objecte de devolució en el cas que l’alumne deixi d’utilitzar els serveis de l’Escola Bressol o
realitzi un canvi en la tipologia dels serveis que rep. Només en el cas que, a petició raonada
de l’usuari i amb l’informe favorable de la direcció de l’Escola Bressol municipal i de l’Àrea
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de Cultura de l’Ajuntament, s’accepti un canvi de la tipologia de l’ensenyament, la matrícula
a abonar serà la diferència entre la matrícula realment satisfeta i la que correspon a la nova
tipologia d’ensenyament que realitzarà.
QUOTES MENSUALS: Les que es determinen en el següent quadre de tarifes:
SERVEIS FIXES

SERVEIS
ESPORÀDICS

Abonament
8
menús
mensuals

Horari escolar matí i tarda (9-12 i de 15-17 h)

176,08 €

Horari escolar de tarda (15-17 h)

113,09 €
154,13 €

13,59 €
20,67 €

41,04 €
41,04 €
41,04 €
41,04 €

7,07 €
7,07 €
7,07 €
7,07 €

Servei menjador de 12h a 15h (inclou dormitori)

141,36 €

9,78 €

62,60 €

Servei menjador de 12h a 15h menú triturat(inclou dormitori)

101,90 €

7,74 €

49,54 €

Servei menjador de 12h a 13h (sense dormir)

108,74 €

9,45 €

60,48 €

Servei menjador de 12h a 13h menu triturat (sense dormir)

76,43 €

7,41 €

47,43 €

Migdia nadons etapa de lactància de 12h a 15h

67,96 €

8,70 €

55,68 €

Horari de matí de 9 a 12 h
Servei permanència:
de 8 h a 9 h
de 12 h a 13 h
de 17 h a 18 h
Hora extra

Reduccions a les quotes als usuaris de l’Escola Bressol municipal empadronats al municipi
de Sant Celoni:

Condició de l'usuari

Bonificació

Renda
familiar.Llindar
econòmic màxim

Acreditació

Família nombrosa
De 2 o 3 fills
De 4 o més fills

50,000 € anuals
15%

60,000 € anuals

Carnet
de
nombrosa

família

Carnet
de
monoparental

família

Família monoparental de categoria especial
Família monoparental

15%

37,500 € anuals

Segon germà matriculat
Segon germà matriculat a
l'escola
25%

50,000 € anuals

Tercer germà o successius
matriculats a l'escola
50%

50,000 € anuals

Aquestes bonificacions són incompatibles amb els ajuts socials. En cas que es sol·liciti tant
la bonificació com l’ajut social i es compleixin els requisits per rebre ambdues, s’aplicarà
només una d’elles, la més favorable pel ciutadà.
Article 5è. Acreditació i període de pagament
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El preu públic corresponent a prestació de serveis i realització d’activitats a l’Escola Bressol
municipal s'acredita en el moment de formalitzar la matrícula, independentment de la
rebuda efectiva dels serveis si és que la seva manca fos per causes imputables al
sol·licitant.
Les tarifes corresponents a cada mensualitat s’acrediten el dia 1 del mes corresponent.
Els terminis de pagament del preu públic en període voluntari són els següents:
Les quotes corresponent a cada mensualitat s’acrediten el dia 1 del mes corresponent.
Els terminis de pagament de la taxa en període voluntari són els següents:
Matrícula: del dia 1 de setembre de 2017 al dia 3 de novembre de 2017.
Mensualitat de setembre: del dia 1 de setembre de 2017 al dia 3 de novembre de 2017.
Mensualitat d’octubre: del dia 2 d’octubre de 2017 al dia 4 de desembre de 2017.
Mensualitat de novembre: del dia 2 de novembre de 2017 al dia 5 de gener de 2018.
Mensualitat de desembre: del dia 1 de desembre de 2017 al dia 2 de febrer de 2018.
Mensualitat de gener: del dia 2 de gener de 2018 al dia 8 de març de 2018.
Mensualitat de febrer: del dia 1 de febrer de 2018 al dia 4 d’abril de 2018.
Mensualitat de març: del dia 1 de març de 2018 al dia 3 de maig de 2018.
Mensualitat d’abril: del dia 3 d’abril de 2018 al dia 4 de juny del 2018.
Mensualitat de maig: del dia 2 de maig de 2018 al dia 5 de juliol de 2018.
Mensualitat de juny: del dia 1 de juny de 2018 al dia 2 d’agost de 2018.
Mensualitat de juliol: del dia 2 de juliol de 2018 al dia 3 de setembre de 2018.
Article 6è. Règim de declaració i d’ingrés
1. La quota corresponent a la matrícula de l’Escola Bressol s’haurà de pagar en el moment
de formalització la matrícula, mitjançant domiciliació bancària, que sol·licitarà l’interessat en
les oficines municipals.
2. Les quotes corresponents a les mensualitats, s’hauran de pagar a l’inici del cada
mensualitat, mitjançant domiciliació bancària.
3. Les quotes liquidades i no satisfetes en els terminis determinats a l’article 5è de la present
ordenança s’exigiran per la via de constrenyiment.
4. Les altes que es produeixin una vegada finalitzat el període de matriculació s’exigiran en
règim d’autoliquidació: quan es sol·licita la prestació del servei, es presentarà degudament
complimentat l’imprès d’autoliquidació del preu públic; alternativament, poden presentar-se
en el Servei Municipal competent els elements de la declaració a l’objecte que el funcionari
municipal responsable presti l’assistència necessària per a determinar el deute. L’ingrés de
la quota s’efectuarà en el termini màxim de deu dies comptats a la presentació de
l’autoliquidació.
5. Una vegada efectuada la matrícula, el pagament de les mensualitats es regirà per allò
determinat als apartats 2 i 3 del present article.
Tal com estableix l’article 24.3 Real Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament General de Recaptació, es substitueix l’anunci de cobrament per notificació
individual dels terminis de pagament, donant-se el subjecte passiu per notificat dels terminis
de pagament en període voluntari amb la signatura del corresponent document d’acreditació
i pagament.
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Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions
a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què
porten causa.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el ...... i que ha quedat definitivament aprovada en data ......, entrarà en vigor al
dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i regirà a partir
del dia u de setembre de 2017 fins la seva modificació o derogació expressa.
SEGON.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord
provisional, així com el text complet de l’Ordenança modificada durant el termini de trenta
dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el
Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe, en els termes
previstos a l’article a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els
acords adoptats restaran definitivament aprovats.
Deliberacions:
El Sr. alcalde manifesta que, com que aquí venen els tres punts que serien l'Escola Bressol,
l'Escola d'Adults i el del Centre Municipal d'Expressió i que com que potser que el
posicionament polític sigui similar, creu que la discussió la poden fer una vegada i després
es procedeix a la votació.
Pren la paraula el Sr. García Ramírez exposant els canvis de la proposta de taxes de les
tres ordenances i es procedeix als comentaris i als debats.
En relació a l'Escola Bressol del Blauet, com be saben per la reunió amb els grups i amb la
Comissió de Seguiment, la proposta és incrementar les taxes amb l'1,9 % de l'IPC. Com a
novetat, si que incorporarien la possibilitat de fer un pacte de fer 8 menús mensuals,
explicant que ja saben que ara hi ha els fixes i els esporàdics, que hi havia molta diferència,
i que per donar més opció a les famílies, i també rendibilitzar el menjador escolar i que més
famílies apostessin estratègicament perquè en el proper contracte es pugui incorporar el
tema de la cuina pròpia i amb els números que el puguin sustentar, es proposa de fer
aquest pack de 8 menús, per fer més atractiu el servei.
Explica que en períodes de matrícula demanaran dades econòmiques de renda a les
famílies del servei, per conéixer realment els usuaris que tenen al centre i, per tant, fer un
estudi en conseqüència de la tarifació que s'hagi d'aplicar, com alguna vegada ja han
comentat en alguna reunió al ple mateix.
En relació a l'Escola d'Adults, a Sax Sala comenta que, com a novetat del servei, l'Escola de
Música, el Centre Municipal d'Expressió, el que han fet és aplicar l'increment de l'1,9 de lPC,
però intentant simplificar al màxim tota la sèrie de vies i endreçar una mica les possibilitats
de matrícula, enlloc d'aquelles vint-i- tantes possibilitats de vies diferents que era molt caòtic
per a les famílies entendre realment a que s'estaven matriculant i, també per la pròpia gestió
del centre, han fet les tarifes en funció del minutatge, proporcionalment amb les tarifes
actuals amb l'1,9 % de l'IPC per intentar simplificar senzillament les tarifes, per entendre-les
millor, perquè potser també això anima i les famílies saben exactament que estan pagant i,
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evidentment millora el servei i la gestió.
Exposa que, en relació a l'Escola d'Adults i Sax Sala, la proposta seria la mateixa, de
l'increment de l'1,9% en funció de l'IPC i que, com a novetat del servei, que a ensenyaments
inicials, com ha comentat alguna vegada, incorporen alguns mòduls específics,
ensenyaments inicials, bancs col·lectius fràgils, i per tant, veuen que poden complementar
aquesta formació bàsica amb mòduls específics de gestió emocional, per exemple, perquè
sovint, aquests col·lectius, tenen càrregues personals de sobre que, evidentment, s'han de
treballar o mòduls que els hi permeten treballar temes concrets com salut, criança, etc i,
també un treball conjunt amb Serveis socials per tal de treballar l'acompanyament
d'aquestes persones, d'aquests col·lectius.
Per últim, finalitza la seva explicació en relació als Cicles de Grau Superior, com va
proposar el Grup socialista, incorporarien el curs vinent en els mòduls de preparació de la
prova d'accés a Cicles, Ciències de la Salut, Química i Tecnologia i així es cobreixen totes
les famílies professionals.
Referent als ensenyaments d'idiomes, intentaran incorporar oferta complementària oberta a
tota la ciutadania, per difondre l'ús d'una llengua estrangera, intentant combinar el servei
que fan de cinema en versió original, amb els cursos d'idiomes, s'amplia l'oferta d'anglès
amb grups de conversa al matí, a la tarda, també és cert que hi ha gent que per horaris o
per estudis no pot i es facilita que més gent es pugui inscriure i aprendre anglès i també,
com que hi ha una inversió important amb temes d'informàtica, amb material informàtic i del
wifi, i que reverteixen tot això en la inversió de millora dels equips que de fet, ja sabien que
calia i que era molt necessari, dient que aquesta era la proposta.
Intervé el Sr. Saurí per exposar que el grup municipal de la CUP votarà favorablement
aquest increment de l'1,9 % i només volia afegir dues notes de peu de pàgina. Per una
banda, un en relació a l'Escola d'Adults, que és una escola amb un cost aproximat de
526.000 € a l'informació que els hi van donar, que suporta uns 800 alumnes
aproximadament, però que saben que d'aquests 800 alumnes el 50%, uns 400 no formen
part dels estudis originals del que seria una Escola d'Adults, que són 400 alumnes, un 50%,
que estan destinats a l'Escola d'Idiomes i, que en certa manera, des de la CUP, com bé han
repetit durant molts anys, des de l'any 2007 han apostat moltíssim per les polítiques
educatives i una de les polítiques educatives que creuen que és fonamental, és la política
que es diu de la segona oportunitat, la política de reenganxaments; aleshores creuen que,
en aquests moments, tenen una Escola d'Adults, que està funcionant al màxim, al 100%,
amb un nivell de saturació bastant fefaent i això tant si t'apropes a l'Escola d'Adults tant si
es parla amb els usuaris com amb els professionals, tothom és molt conscient i des de la
CUP fan una reflexió damunt de la taula que potser seria l'hora de començar a repensar
com re-formular l'Escola d'Adults, en tant que ha de ser una Escola d'Adults on l'objectiu
principal, creuen des de la CUP, hauria de ser el que acaba de comentar, que és aquesta
lògica de la segona oportunitat, del reenganxament i, caldria potser començar a replantejar
un augment pressupostari en relació als cursos inicials i d'accés reglats, i caldria apostar per
un major nombre de professionals, per un major nombre d'hores lectives, i fins i tot, caldria
potser apostar per una millora de les instal·lacions i potser apostar fins i tot, per una nova
Escola d'Adults o per ampliar aquesta Escola d'Adults en algun altre indret de Sant Celoni,
donant un exemple, i és que en temes d'inversió tots saben que els instruments informàtics
de l'Escola d'Adults, naveguen moltíssim, no en el sentit de la xarxa, sinó que naveguen en
el sentit pejoratiu de la paraula.
El seu grup municipal volen deixar constar damunt de la taula aquesta impressió, que
caldria començar a repensar l'Escola d'Adults, creient que, des de que es va inaugurar fins a
l'actualitat, ha fet molt bona tasca, però si que davant la situació, la saturació i la necessitat
imperativa de prioritzar el reenganxament i les segones oportunitats caldria començar abans
a plantejar un nou model d'Escola d'Adults que, òbviament passaria per un augment
pressupostari que passés aquest mig milió d'euros, en relació a l'Escola d'Adults.
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Pel que fa referència a l'Escola Bressol, manifesta que també estan d'acord amb aquest
increment de l'1,9 % de les taxes i si, en aquests moments, la quota ajornada completa, si
no s'equivoca, és d'uns 72 € mensuals, estan 12 € per sobre de la mitjana de la demarcació
de Barcelona, que estan dins d'un ventall força assequible, en relació a altres poblacions
com per exemple, Sant Cugat, que els dupliquen, pel que fa a la quota d'Escoles Bressol.
Manifesta que estan molt contents i satisfets que des de l'equip de govern, s'hagi començat
a treballar en relació a la tarifació social, entenen que és un pas endavant a aconseguir
millorar l'accessibilitat de les famílies que, en aquests moments no poden accedir per raons
econòmiques a l'Escola d'Adults, que és una qüestió que valoren positivament i que, com
van dir en el seu moment des de la CUP, estan oberts a treballar i a col·laborar en el que
faci falta.
Al·lega que també és evident, com tot, abans d'incorporar una tarifa social, com deia abans
el regidor, s'ha d'estudiar i s'ha de fer d'una forma molt ordenada metodològicament parlant i
que, entenen que, és un pas endavant aquesta proposta que ha plantejat el Regidor
d'Educació, on es demanaran dades per saber quins són els públics presents en aquests
moments a l'Escola d'Adults, però també és veritat que hauran de començar a ser
conscients de quins són els públics absents i quins són aquells perfils familiars, que en
aquests moments, no estan accedint a l'Escola d'Adults, per raó de renda i que caldrà veure
que està passant a aquestes famílies que malauradament no poden accedir, com també va
passar en el seu moment, amb el sistema d'unificacions del Bus escolar que, com també
van dir en el seu moment, a les Comissions pertinents, el sistema de bonificacions actuals
que, en aquests moments hi ha a l'Ajuntament té greus disfuncionalitats i que també passen
a col·laborar per un nou sistema de bonificacions que aplegui totes les diferents àrees de
l'ajuntament i pugui donar resposta a aquelles famílies que són de caràcter mileurista que,
malauradament, no poden accedir als ajuts socials, perquè estan lleugerament per sobre
dels criteris que aquests marquen.
Finalitza la seva intervenció fent esment de dues qüestions més en relació a l'Escola
Bressol:
PRIMER.- Una és que a l'hora d'incorporar la tarifació social, estaria bé que l'ajuntament o
l'equip de govern es plantegés quin ha de ser el preu mínim que pagaran les famílies amb
rendes més baixes, perquè aquí és on podran realment treballar i veure com podran fer les
diferents progressivitats.
SEGON.- La segona aportació que deixen damunt de la taula, és començar a plantejar-se la
tarifació pel que fa al menjador escolar perquè una cosa es correlaciona directament amb
l'altre, menjador escolar, quotes de menjador es correlacionen directament amb les quotes
d'escolaritat, aclarint que aquestes són les dues úniques puntualitzacions que fan per
aquestes taxes i preus públics i, per tant, des de la CUP voten favorablement.
Torna a prendre la paraula el Sr. García Ramírez per aclarir que creu que estan bastant a la
línia, que agraeixen aquestes aportacions i creu que comparteix part dels raonament que
s'ha fet, només assenyalar que quan es parla d'Escola d'Adults, també s'està deixant de
banda tots els serveis que, des de Sax Sala, Promoció econòmica i Educació també s'estan
oferint paral·lelament segones oportunitats, garantia juvenil, que són recursos que van molt
enfocats en aquesta línia i, tal i com es va presentar, han encetat aquest Pla de formació a
llarg i ample de la vida, que té com a objectiu reordenar metodològicament tot això i generar
accions al llarg dels anys que els permetin respondre a les necessitats actuals i trobar
millors encaixos també amb el tema de Promoció i Formació, Empresa, Educació i, per tant,
recull també les aportacions que han fet i segur que, en tot cas, podran fer aportacions
valuoses per al futur immediat.
El Sr. alcalde pren la paraula per fer un comentari sobre una referència que ha fet a la
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informàtica i als equips informàtics i, certament estan en aquests moments, amb equips ja
antics, de fet, estan ja en procés de licitació, de renovar tota una nova aula, perquè a la
primera licitació va haver-hi un problema, entre els que ells van demanar a nivell tècnic
d'equipaments i el que van presentar les empreses, com que la informàtica va tant de
pressa, que les característiques que es demana en el moment en què van presentar, van
presentar propostes de característiques d'equipament que eren una mica diferents i, per
tant, va quedar exclosa de la licitació per un aspecte tècnic.
Explica que s'ha modificat amb la voluntat que això no es torni a repetir i, en aquests
moments, estan pendents d'obrir el segon sobre i que tindran els equipaments en breu i la
voluntat era haver-los canviat abans, però els aspectes tècnics, l'administració té
complexitats a l'hora de gestionar aquests temes i a vegades et trobes amb aquest tipus de
problemes.
Intervé el Sr. Saurí per comentar que el tema de la informàtica suposa que era una
anècdota, que suposa que s'ha entès com una anècdota, com a exemple.
Respon el Sr. alcalde dient que l'ha volgut clarificar perquè es conegués que, en aquests
moments, es renovaran tots i que hi ha la voluntat de fer-ho i que s'han posat els recursos.
Torna a prendre la paraula el Sr. Saurí dient que el que està passant ara és que
informàticament no funciona l'Escola d'Adults, i que avui dijous no funciona,però que en
qualsevol cas, el que volien posar damunt de tot és la necessitat de repensar-ho, de ser
conscients d'aquesta saturació de l'Escola d'Adults, que tots són molts conscients d'aquest
procés de saturació, sobretot a partir d'aquesta nova tasca sobrevinguda d'Escola d'idiomes,
que podrien discutir si realment l'Escola d'Adults originàriament hauria de fer aquesta funció,
però que, en qualsevol cas, el que volien posar damunt de la taula és la necessitat
d'augmentar la inversió a fi i a efecte d'aconseguir els objectius principals que entén que tots
volen i que és aquesta millora de l'Escola d'Adults per aconseguir aquesta segona
oportunitat.
El Sr. alcalde finalitza el debat dient que al final el que diu el Sr. Saurí és un motiu de
satisfacció, perquè l'Escola d'Adults i el nou equipament va ser una aposta que van fer el
2010, que ha donat precisament molt de servei i que no es podrien imaginar el servei que
estan prestant ara a sobre de la policia que és a on abans hi havia l'Escola d'Adults, i que
creu que, en aquell moment, va ser una aposta decidida, que en aquells moments van fer al
2010, que creu que està bé que, en aquests moments, es visualitzi que comença a estar
l'Escola plena, potser han de reconduir algunes de les actuacions docents que s'estan fent,
potser si que té massa pes algun aspecte i l'han de re equilibrar i, en qualsevol cas, el futur,
és un futur complexe, la formació per la gent, que era vàlida fa 10 anys, no ho serà d'aquí a
10, i de ben segur, han de ser capaços d'avançar i qualsevol aportació en aquest sentit,
creu que és positiva perquè tots estan amb la línia de potenciar la formació.
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 16 regidors presents.
De conformitat amb l’article 21.1.c) de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de
Règim Local, el punts núms. 12, 13 i 14 de l’ordre del dia foren tractats i votats en
unitat d’acte per la similitud del seu objecte.
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13. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 28,
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'ENSENYAMENTS
ESPECIALS A L'ESCOLA D'ADULTS MUNICIPAL
En relació a l’oferta formativa de l’escola d’adults per al curs 2017-2018, considerant les
propostes de millora que s’han plantejat amb l’equip docent de l’escola i d’acord amb les
propostes d’actuació que s’estan definint en l’àmbit de la formació de persones adultes, es
veu necessari incorporar les següents consideracions:
Pel que fa als ensenyaments inicials:
-

Complementar la lectoescriptura amb una oferta modular que treballi des dels interessos
de l’alumnat (salut, treball, criança, migracions...)
Introduir la matèria de gestió emocional.
Treballar conjuntament amb serveis socials en l’atenció a col·lectius vulnerables a partir
d’un treball d’acollida, orientació i acompanyament.
o En aquest sentit, hi ha un grup de conversa integrat per dones magrebines,
gambianes i senegaleses amb fills petits (es treballen aspectes de salut, cura
dels fills, coneixement de l’entorn...)
o També hi ha un grup d’acollida per a persones que s’adrecen a mig curs a
l’escola d’adults per realitzar alguna acció formativa i que per motius diversos
(dificultats horari, no tenen el nivell, no encaixaran en el grup on se´ls orienta...)
no se´ls veu convenient orientar-los a l’oferta que es disposa.

Pel que fa a l’accés al sistema reglat:
-

-

En el curs de preparació de les proves d’accés als cicles de grau mitjà:
o Introduir un mòdul de gestió emocional
o Reforçar l’orientació educativa (acadèmica i personal) a partir del projecte full
de ruta i altres projectes específics com el YouthMe (empodarament, projecte
de vida...)
En el curs de preparació de les proves d’accés als cicles de grau superior. Actualment
s’ofereix física, biologia, geografia i economia de l’empresa. A partir del curs vinent es
realitzarà ciències de la salut, química i tecnología i d’aquesta manera el centre cobrirà
totes les famílies professionals.

Pel que fa l’ensenyament d’idiomes:
-

Per a tots els ensenyaments d’idiomes, es preveu una oferta complementària oberta a
tota la ciutadania per difondre l’ús d’una llengua estrangera: cinema en versió original i
subtitulat en llengua original, club de lectura en llengües estrangeres,etc.
- Ampliar l’oferta d’anglès amb grups de conversa en horari de matins i grups intensius a
l’estiu .
Pel que fa l’ensenyament d’informàtica:
-

Ampliar els recursos materials que revertiran en les aules d’informàtica i, especialment,
en el conjunt d’ensenyaments (dotar totes les aules de projectors i ordinadors portàtils,
renovar els equips de l’aula 1 d’informàtica, wifi per a l’alumnat i per a ús dels
professionals, etc).

Així mateix, es vol reforçar l’orientació i acompanyament personal i acadèmic, especialment
per als joves, a partir d’una “finestreta única” a Sax Sala. Es determinarà un únic referent
professional que atendrà als joves i famílies, es fa un pas endavant en la coordinació entre
els serveis i recursos i s’intensifica la coordinació amb els centres educatius del municipi i la
zona del Baix Montseny.
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Fonaments de dret
D’acord amb els articles 41 a 47 del RD Leg. 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals i l’Ordenança Fiscal número 28 reguladora de la taxa per
la prestació dels serveis d'ensenyaments especials a l'Escola d'Adults Municipal.
Estudi econòmic
En relació a l’estudi econòmic del servei i la proposta de taxes per al curs 2017 – 2018, cal
destacar els següents aspectes:
-

-

L’IPC de l’any 2016 ha estat un 1,9 %. Per tant, es preveu que la despesa corrent del
curs 2017-2018 augmenti en relació amb la despesa del curs actual.
Tot i que el curs 2015-2016 hi ha una davallada d’ingressos motivada pel fet que els
alumnes foranis paguen les mateixes quotes (aquesta davallada ha quedat compensada
per l’increment d’alumnes), el curs 2016-2017 es preveu un increment dels ingressos
motivat, per l’increment del nombre d’alumnes matriculats a l’escola.
L’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona, pel que fa al finançament dels
cursos de preparació a les proves d’accés a grau mitjà i grau superior es manté en la
mateixa quantitat.

Per tot això, es proposa un increment de les quotes del 1,9 %, per al curs 2017-2018.
L’Àrea de Cultura i Educació ha emès informe realitzant una previsió de taxes d’acord amb
les despeses previstes i les demandes detectades.
Vist l’informe emès per l’interventor.
A proposta del Regidor de l'Àrea de Cultura i Educació, la Comissió Informativa General, per
unanimitat, emet dictamen proposant al Ple municipal el debat i votació dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal número 28, reguladora de la taxa per
la prestació dels serveis d’ensenyaments especials a l’Escola d’Adults municipal, amb
vigència a partir del dia 1 de setembre de 2017, que resta amb el següent redactat:
Ajuntament de Sant Celoni
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ENSENYAMENTS ESPECIALS A
L’ESCOLA D’ADULTS MUNICIPAL
Article 1r.- Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.v) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament
estableix la taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats d’ensenyament
especials a l’escola d’adults municipal.
Article 2n.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis i la realització d’activitats
d’ensenyament en l’escola d’adults, destinada a impartir ensenyaments especials.
Article 3r.- Subjectes passius
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques que
sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització de les activitats
d’ensenyament que es detallen a l’article 6 d’aquesta Ordenança.
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2. Quan els alumnes matriculats siguin menors d’edat, vindran obligats al pagament els seus
pares o tutors.
Article 4t.- Responsables i Successors.
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques,
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària i a
l’Ordenança General.
Article 5è.- Beneficis fiscals
No s’aplicaran exempcions ni bonificacions per a la determinació del deute tributari que els
subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
Article 6è.- Quota tributària
1. La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia de serveis d’ensenyaments
especials que s’hagin sol·licitat o que s'utilitzin.
A aquest efecte s'aplicaran les tarifes següents:

Anglès

Accés al sistema reglat

Ensenyaments
inicials

ENSENYAMENTS

TARIFES

Aprendre a llegir i escriure nivell I
Aprendre a llegir i escriure nivell II
Perfeccionar la lectura i l’escriptura
Perfeccionar les competències bàsiques
Certificat

18,36 €
18,36 €
18,36 €

Graduat en educació secundària

116,25 €

Prova d'accés als CFGM

50,00 €

25,52 €

Prova d'accés CFGS i a la universitat per a
majors de 25 anys: Matèries comunes
Prova d'accés als cicles formatius de grau 75,00 €
superior i a la universitat per a majors de
25 anys: Assignatures específiques
GESO IOC

- €

Nivell inicial

165,04 €

Nivell elemental
Nivell pre-intermedi
PET
UPPER
FIRST
ADVANCED
Grup de conversa - nivell 1
Grup de conversa - nivell 2

165,04 €
165,04 €
348,01 €
348,01 €
348,01 €
348,01 €
96,66 €
96,66 €
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Informàtica
Francès Alemany
trimestrals

Grup de conversa - nivell 3
Nivell inicial
Nivell elemental

96,66 €
348,01 €
348,01 €

Nivell pre-intermedi

348,01 €

Nivell inicial
Nivell elemental
Nivell pre-intermedi
Alfabetització digital I

348,01 €
348,01 €
348,01 €
11,49 €

Alfabetització digital II

11,49 €

Alfabetització digital III

11,49 €

2. Reduccions a les quotes de l’ensenyament de l’Escola d’Adults per a persones
empadronades al municipi de Sant Celoni:

Condició de l'usuari

Bonificació

Renda
Llindar
màxim

familiar
econòmic
Acreditació

Família nombrosa
De 2 o 3 fills
De 4 o més fills

50,000 € anuals
15%

60,000 € anuals

Carnet
de
nombrosa

família

Carnet
de
monoparental

família

Família monoparental de categoria especial
Família monoparental

15%

Segon germà matriculat
Segon membre de la unitat
familiar
o
unitat
de
convivència
25%
Tercer
o
successius
membres
de la unitat
familiar
o
unitat
de
convivència
50%

37,500 € anuals

50,000 € anuals

50,000 € anuals

Aquestes bonificacions són incompatibles amb els ajuts socials. En cas que es sol·liciti tant
la bonificació com l’ajut social i es compleixin els requisits per rebre ambdues, s’aplicarà
només una d’elles, la més favorable pel ciutadà.
Article 7è.- Acreditació i període impositiu
La taxa per ensenyament al Centre de Formació de Persones Adultes s’acredita en el
moment de formalitzar la matrícula a cada curs escolar, independentment de la rebuda
efectiva d’ensenyament si és que la seva manca fos per causes imputables al sol·licitant. La
formalització de la matrícula implica el pagament del cost total del curs, sigui en un o més
pagaments.
Els terminis de pagament de la taxa en període voluntari són els següents:
1. Ensenyaments anuals amb un únic pagament
S’estableix la liquidació amb un únic pagament als següents cursos:
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o
o

Ensenyaments inicials: Aprendre a llegir i escriure I i II, Perfeccionar la lectura i
l’escriptura, Perfeccionar les competències bàsiques i Certificat
Accés al sistema reglat: Prova d’accés a cicle formatiu de grau mitjà, Prova d’accés
als cicles formatius de grau superior i a la universitat per a majors de 25 anys:
matèries comunes i matèries específiques

En aquests cursos, el termini de pagament en període voluntari de la taxa és del dia 1 de
setembre de 2017 al dia 3 de novembre de 2017.
2. Ensenyaments anuals amb dos terminis de pagament
S’estableix la liquidació en dos terminis del 50% del cost de la matrícula als cursos
següents:
o Graduat en educació secundària (3 trimestres)
o Anglès nivells inicial, elemental, pre-intermedi, PET, UPPER, FIRST i ADVANCED
o Alemany nivells inicial, elemental, pre-intermedi i intermedi
o Francès nivell inicial, elemental i pre-intermedi
En aquests cursos, els terminis de pagament en període voluntari de la taxa són els
següents:
1r. Pagament: del dia 1 de setembre de 2017 al dia 3 de novembre de 2017
2n. Pagament: del dia 5 de gener de 2018 al dia 6 de març de 2018
En el cas de percebre un ajut social municipal, es cobrarà el % de taxa que ha d’assumir
l’alumne un cop descomptat l’import de l’ajut corresponent i s’aplicaran els mateixos terminis
de pagament.
Ensenyaments trimestrals
S’estableix la liquidació amb un únic pagament als següents cursos:
o
o
o

Graduat en educació secundària (1 o 2 trimestres)
Informàtica: Alfabetització digital I, II i III i Preparació proves ACTIC
Grup de conversa en anglès (nivell I, II i III)

En aquests cursos, el termini de pagament en període voluntari de la taxa és:
-

1r trimestre: del dia 1 de setembre de 2017 al dia 3 de novembre de 2017
2n trimestre: del dia 2 de gener de 2018 al dia 6 de març de 2018
3r trimestre: del dia 3 d’abril de 2018 al dia 4 de juny de 2018

Article 8è.- Règim de declaració i d’ingrés
1. La taxa per serveis a l’Escola d’Adults s’haurà de pagar en el moment de formalització la
matrícula, mitjançant domiciliació bancària, que sol·licitarà l’interessat en les oficines
municipals.
2. Les quotes liquidades i no satisfetes en els terminis determinats a l’article 7è de la present
ordenança s’exigiran per la via de constrenyiment.
3. Les altes que es produeixin durant el curs escolar, una vegada finalitzat el període de
matriculació s’exigiran en règim d’autoliquidació: quan es sol·liciti la prestació del servei, es
presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa; alternativament,
poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements de la declaració a
l’objecte que el funcionari municipal responsable presti l’assistència necessària per a
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determinar el deute. L’ingrés de la quota s’efectuarà en el termini màxim de deu dies
comptats a la presentació de l’autoliquidació.
Tal com estableix l’article 24.3 Real Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament General de Recaptació, es substitueix l’anunci de cobrament per notificació
individual dels terminis de pagament, donant-se el subjecte passiu per notificat dels terminis
de pagament en període voluntari amb la signatura del corresponent document d’acreditació
i pagament.
Article 9è.- Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora
en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General
Tributària i l’Ordenança General.
Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es
facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia
......, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i
regirà a partir del dia u de setembre de 2017 fins la seva modificació o derogació expressa.
SEGON.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord
provisional, així com el text complet de l’Ordenança modificada durant el termini de trenta
dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el
Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe, en els termes
previstos a l’article a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els
acords adoptats restaran definitivament aprovats.

14. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 24,
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS I REALITZACIÓ
D'ACTIVITATS
D'ENSENYAMENTS
ESPECIALS
AL
CENTRE
MUNICIPAL
D'EXPRESSIÓ.
En relació amb els aspectes vinculats a l’oferta formativa de l’escola de música i de teatre
del curs 2017-2018, es creu necessari incorporar les següents consideracions:
-

-

Simplificar les vies a escollir per part de les famílies d’acord amb el minutatge de
cadascuna de les assignatures que s’ofereixen que permetrà més claredat en la
informació a les famílies i una millor gestió de les taxes.
Incrementar les taxes en un 1,9% segons l’IPC de l’any 2016.

Fonaments de dret
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D’acord amb els articles 41 a 47 del RD Leg. 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals i l’Ordenança Fiscal número 24 reguladora de la taxa per
la prestació dels serveis i realització d’activitats d’ensenyament especials al Centre
Municipal d’Expressió de Sant Celoni.
Estudi econòmic
En relació a l’estudi econòmic del servei i la proposta de taxes per al curs 2017-2018, cal
destacar els següents aspectes:
-

L’IPC de l’any 2016 ha estat un 1,9%. Per tant, es preveu que la despesa del curs
2017 – 2018 augmenti en relació amb la despesa del curs actual.
El curs 2016-2017 es preveu un increment dels ingressos motivat, per l’increment
del nombre d’alumnes matriculats a l’escola.

L’Àrea de Cultura i Educació ha emès informe realitzant una previsió de taxes d’acord amb
les despeses previstes i les demandes detectades.
Vist l’informe emès per l’interventor.
A proposta del Regidor de l'Àrea de Cultura i Educació, la Comissió Informativa General, per
unanimitat, emet dictamen proposant al Ple municipal el debat i votació dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal número 24, reguladora de la taxa
per la prestació dels serveis i realització d’activitats d’ensenyament especials al Centre
Municipal d’Expressió de Sant Celoni, amb vigència a partir del dia 1 de setembre de 2017,
que resta amb el següent redactat:
Ordenança Fiscal núm. 24
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS I LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS
D’ENSENYAMENT AL CENTRE MUNICIPAL D’EXPRESSIÓ DE SANT CELONI.
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.v) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament
estableix la taxa per la prestació dels serveis i la realització d’activitats d’ensenyament al
Centre Municipal d’Expressió de Sant Celoni, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis i la realització d’activitats
d’ensenyament al Centre Municipal d’Expressió de Sant Celoni.
Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques que
sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització de les activitats
d’ensenyament que es detallen a l’article 6 d’aquesta Ordenança.
2. Quan els alumnes matriculats siguin menors d’edat, vindran obligats al pagament els seus
pares o tutors.
Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
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2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5.- Beneficis fiscals
No s’aplicaran exempcions ni bonificacions per a la determinació del deute tributari que els
subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
Article 6. Quota tributària
La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia de serveis d’ensenyament que
s’hagin sol·licitat o que s'utilitzin, i es composa d’una matrícula a ingressar en el moment de
la inscripció al curs i una tarifa mensual.
A aquest efecte s'aplicaran les tarifes següents:
MATRICULA: Import equivalent a una mensualitat de les determinades en el quadre de
tarifes. S’ingressa en el moment de formalitzar la inscripció. La matrícula en cap cas serà
objecte de devolució en el cas que l’alumne deixi d’assistir als ensenyaments del centre o
realitzi un canvi en la tipologia de l’ensenyament que rep. Només en el cas que, a petició
raonada de l’alumne i amb l’informe favorable de la direcció del Centre Municipal
d’Expressió i de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament, s’accepti un canvi de la tipologia de
l’ensenyament, la matrícula a abonar serà la diferència entre la matrícula realment satisfeta i
la que correspon al nova tipologia d’ensenyament que realitzarà.

QUOTES MENSUALS: Les que es determinen en el següent quadre de tarifes:
Escola de Música i Teatre
ASSIGNATURA

alumnat
fins a 25 anys

Assignatura de 45 minuts 18,88 €
Assignatura de 60 minuts 20,78 €
Assignatura de 75 minuts 22,67 €
Assignatura de 90 minuts 24,57 €
Assignatura
de 120
minuts
26,46 €
Roda instruments

20,80 €

Instrument

48,51 €

Instrument sol

51,95 €

Segon instrument
Instrument prova d'accés

33,41 €
60,07 €
Alumnat
anys

ASSIGNATURA

+

de

25

Assignatura de 45 minuts 28,32 €
Assignatura de 60 minuts 31,17 €
Assignatura de 75 minuts 34,01 €
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Assignatura de 90 minuts 36,86 €
Assignatura
de 120
minuts
39,69 €
Roda instruments

31,20 €

Instrument

72,77 €

Instrument sol

77,93 €

Segon instrument

50,12 €

Instrument prova d'accés
ALTRES CONCEPTES
Manteniment plaça

90,11 €
Taxa
25% de la taxa

Banc instruments

98,00 €

Reduccions a les quotes de l’ensenyament de l’Escola de Música per a persones
empadronades al municipi de Sant Celoni:

Condició de l'usuari

Bonificació

Renda familiar. Llindar
econòmic màxim
Acreditació

Família nombrosa
De 2 o 3 fills
De 4 o més fills

50,000 € anuals
15%

60,000 € anuals

Carnet de família
nombrosa

Família monoparental de categoria especial
Família monoparental

15%

37,500 € anuals

Segon membre de la unitat
familiar o unitat de convivència 25%

50,000 € anuals

Tercer membre de la unitat
familiar o unitat de convivència 50%

50,000 € anuals

Carnet de família
monoparental

Segon germà matriculat

Aquestes bonificacions són incompatibles amb els ajuts socials. En cas que es sol·liciti tant
la bonificació com l’ajut social i es compleixin els requisits per rebre ambdues, s’aplicarà
només una d’elles, la més favorable pel ciutadà.
Article 7. Acreditació i període impositiu
La taxa per ensenyament al Centre Municipal d'Expressió s'acredita en el moment de
formalitzar la matrícula a cada curs escolar, independentment de la rebuda efectiva
d’ensenyament si és que la seva manca fos per causes imputables al sol·licitant.
Les quotes corresponent a cada mensualitat s’acrediten el dia 1 del mes corresponent.
Els terminis de pagament de la taxa en període voluntari són els següents:
Matrícula: del dia 1 de setembre de 2017 al dia 3 de novembre de 2017.
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Mensualitat de setembre: del dia 1 de setembre de 2017 al dia 3 de novembre de 2017.
Mensualitat d’octubre: del dia 2 d’octubre de 2017 al dia 4 de desembre de 2017.
Mensualitat de novembre: del dia 2 de novembre de 2017 al dia 5 de gener de 2018.
Mensualitat de desembre: del dia 1 de desembre de 2017 al dia 2 de febrer de 2018.
Mensualitat de gener: del dia 2 de gener de 2018 al dia 8 de març de 2018.
Mensualitat de febrer: del dia 1 de febrer de 2018 al dia 4 d’abril de 2018.
Mensualitat de març: del dia 1 de març de 2018 al dia 3 de maig de 2018.
Mensualitat d’abril: del dia 3 d’abril de 2018 al dia 4 de juny del 2018.
Mensualitat de maig: del dia 2 de maig de 2018 al dia 5 de juliol de 2018.
Mensualitat de juny: del dia 1 de juny de 2018 al dia 2 d’agost de 2018.
Mensualitat de juliol: del dia 2 de juliol de 2018 al dia 3 de setembre de 2018.
Tal com estableix l’article 24.3 Real Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que s’aprova el
Reglament General de Recaptació, es substitueix l’anunci de cobrament per notificació
individual dels terminis de pagament.
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés
1. La quota corresponent a la matrícula de l’Escola de Música s’haurà de pagar en el
moment de formalització la matrícula, mitjançant domiciliació bancària, que sol·licitarà
l’interessat en les oficines municipals.
2. Les quotes corresponents a cada mensualitat, s’hauran de pagar durant respectiva
mensualitat, mitjançant domiciliació bancària.
3. Les quotes liquidades i no satisfetes en els terminis determinats a l’article 7è de la present
ordenança s’exigiran per la via de constrenyiment.
4. Les altes que es produeixin durant el curs escolar, una vegada finalitzat el període de
matriculació s’exigiran en règim d’autoliquidació: quan es sol·liciti la prestació del servei, es
presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa; alternativament,
poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements de la declaració a
l’objecte que el funcionari municipal responsable presti l’assistència necessària per a
determinar el deute. L’ingrés de la quota s’efectuarà en el termini màxim de deu dies
comptats a la presentació de l’autoliquidació.
5. Una vegada efectuada la matrícula, el pagament de les mensualitats es regirà per allò
determinat als apartats 2 i 3 del present article.
Tal com estableix l’article 24.3 Real Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament General de Recaptació, es substitueix l’anunci de cobrament per notificació
individual dels terminis de pagament, donant-se el subjecte passiu per notificat dels terminis
de pagament en període voluntari amb la signatura del corresponent document d’acreditació
i pagament.
Article 9. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora
en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General
Tributària i l’Ordenança General.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que
fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es
facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o
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substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia
......, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i
regirà a a partir del dia u de setembre de 2017 fins la seva modificació o derogació
expressa.
SEGON.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord
provisional, així com el text de les modificacions introduïdes a l’Ordenança fiscal, durant el
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe, en els termes
previstos a l’article a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els
acords adoptats restaran definitivament aprovats.

15. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP DE L'AJUNTAMENT
DE SANT CELONI I LA BATLLÒRIA, SOBRE MILLORA DEL FINANÇAMENT DE LES
ESCOLES BRESSOL
Atès que l'EAC ( art 84.2 i 131), com la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació, al seu art.
198, recullen el seu articulat que l'ensenyament 0-3 en tant que no és programàtic ni ve
condicionat a l'obtenció de titulació, és de competència exclusiva de la Generalitat de
Catalunya. Aquesta obligació de sosteniment s'ha d'articular, tal i com estableix la llei,
mitjançant els convenis que el Departament d'Ensenyament signava amb els ens locals.
Atès que la relació convenial entre Generalitat i ajuntaments es va trencar a partir del curs
2012-2013, quan la Generalitat va deixar de complir amb les previsions pressupostàries de
la institució.
Atès que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va reconèixer ( el 3
d'octubre 2016) en un document enviat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya( TSJC)
que van transferir més de 81 milions d'euros que estaven assignats a les escoles bressol
públiques cap a l'escola concertada, tractant-se de les partides previstes pels anys 2012 i
2014, en concret, més de 42,7 milions l'any 2012 i 39 milions més en el 2014 i que el
transvasament d'aquestes partides de les públiques a les concertades va significar que les
llars d'infants perdessin entre el 85 i el 90% dels recursos econòmics que havien de rebre.
Atès que les Diputacions han hagut d'acudir en auxili dels municipis, però assignant ràtios/
alumne mot inferiors a les que estaven cobertes pressupostàriament ( 875€ Lleida, Girona i
Barcelona, i Tarragona en funció matrícula).
Atès que el finançament de les places de 0 a 3 anys ha passat en els últims anys de 1.800
euros per alumne i any a zero per part del Govern autonòmic.
Atès que la Generalitat ha trencat el principi de confiança legítima dels ajuntament
demandants, envers una política de corresponsabilització pública d'assistència a l'educació
0-3.
Atès que el Govern està reduint o fins i tot anul·lant les possibilitats de molts infants
d'accedir a una educació de qualitat, fonamental i decisiva en aquest tram d'edat.
Atès que són els ajuntaments, amb l'ajut de les famílies, qui estan suportant el sosteniment
de les escoles bressol municipals.
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Atès que des del Grup Municipal Socialista reivindiquem que l'educació és l'element que ha
de vertebrar qualsevol projecte de futur per a un poble, ciutat o país, i que la inversió en
l'escola pública és la millor garantia per mantenir una societat cohesionada i amb igualtat
d'oportunitats, per tot això, creiem i defensem que ha de ser prioritat del Govern l'educació
pública en general i la de la petita infància en particular.
A proposta del Grup Municipal del PSC-CP, la Comissió Informativa General, per unanimitat,
emet dictamen proposant al Ple municipal el debat i votació dels següents ACORDS:
PRIMER.- Que el Departament d'Ensenyament elabori una nova proposta de cor
responsabilització de costos i de sosteniment i de places per a infants de 0-3 anys en llars
d'infants de titularitat municipal per al curs 2017-2018 que inclogui el compliment de la Llei
5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars d'infants de qualitat, i la Llei 12/2009, del 10 de
juliol, d'educació, el principi de suficiència financera i la subvenció de llars d'infants
d'iniciativa social.
SEGON.- Recuperar la subvenció per a escoles bressol d'abans de la crisi i que el
finançament de les públiques torni a mans de la Generalitat, que és la que en té les
competències.
TERCER.- Donar trasllat d'aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.
Deliberacions:
Pren la paraula el Sr. alcalde per manifestar que enten que en aquest punt haurien de votar
la urgència.
El Sr. Secretari afirma que s'hauria de ratificar la inclusió del punt a l'ordre del dia, perquè no
es va dictaminar l'altre dia a la Comissió Informativa, i que cal ratificar la inclusió per
urgència, en aquest cas, per majoria simple.
El Sr. alcalde enten que tots estan d'acord en acceptar el punt i ratificar-lo i poder procedir a
debatre.
Pren la paraula la Sra. Gutiérrez dirigint-se als regidors dient que suposa que tots els
regidors s'han llegit la moció i que volien enfatitzar en alguns aspectes.
Manifesta que, tal i com diu la moció, és important no oblidar que és de la LLei 12/2009, de
10 de juliol, en el seu article 198, l'Ensenyament de 0 a 3 anys és competència exclusiva de
la Generalitat de Catalunya i que aquesta obligació s'havia d'articular mitjançant els
convenis del Departament d'Ensenyament, que signaven amb els ens locals, però aquesta
relació convenial entre la Generalitat i els Ajuntaments es va trencar a partir del 2012-2013,
quan la Generalitat va deixar de complir amb les previsions pressupostàries de la institució.
L'any 2012, 42,7 milions d'euros previstos per les Escoles Bressol, van anar a parar a
concerts educatius pel pagament de nòmines i a l'any 2014 es va tornar a desviar 45 milions
d'euros més. Es pregunta que va passar amb les Escoles Bressol dels diferents
ajuntaments, i contesta que els ajuntaments van haver d'assumir la situació econòmica, la
part econòmica que la Generalitat va deixar de pagar, amb el consegüent cost econòmic
que això ha representat.
Per altre banda, les Diputacions van acudir en auxili dels municipis, però assignant ràtios a
alumnes molt inferiors a les que estaven cobertes pressupostàriament. És important no
oblidar de les quantitats de les que estan parlant perquè al final el finançament de les places
de 0 a 3 anys han passat en els últims anys de 1.800 euros per a alumne i any a 0 euros per
part del govern autonòmic.
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Manifesta que és clar que la Generalitat ha trencat el principi de confiança legítima dels
ajuntaments demandants, envers una política de corresponsabilització pública d'assistència
a l'educació de 0 a 3 anys. Diu que, el que és molt important destacar és que s'ha reduït i,
fins i tot, anul·lat la possibilitat de molts infants d'accedir a una educació de qualitat,
fonamental i decisiva en aquest tram d'edat. Són molt els estudis que afirmen que els
primers anys de vida són fonamentals pel desenvolupament físic, social i cognitiu dels
infants.
Assenyala que molts aspectes de la vida com adults, com tenir èxit, ser optimista i tenir
confiança, depèn de l'educació emocional que es reben durant aquests primers anys de la
vida. Durant aquest període de temps és quan el cervell dels infants madura i es
desenvolupa a un ritme que no es torna a repetir. Per això, és durant els 3 primers anys de
vida dels infants, quan es desenvolupen habilitats com pensar, parlar, raonar, amb un gran
impacte sobre el comportament present i futur.
Per tant, aclareix que és una etapa crucial del desenvolupament de l'infant i que està
infravalorat i tenen la responsabilitat de que aquesta educació de 0 a 3 anys sigui una
realitat per la major part dels infants del país. No pot ser una qüestió econòmica que faci
únicament que una minoria d'infants puguin tenir accés a l'educació en aquesta franja
d'edat.
Afirma que s'ha de reivindicar per a la majoria dels infants que puguin accedir a tot el que
aquesta educació els ha de proporcionar per al seu futur com a persones adultes i poder
tenir responsabilitat, bons ciutadans i ciutadanes en el futur, capaços de pensar per ells
mateixos, capaços de decidir i en definitiva, poder fer realitat un món millor.
Explica que això és com una mena d'argumentació a banda del que demanen en aquesta
moció.
Intervé el Sr. García Ramírez per manifestar que evidentment estan a favor que amb
l'infrafinançament que tenen les Administracions locals, que puguin recolçar el finançament
d'Escoles Bressol i altres partides en general, sobretot, els serveis bàsics així com també
reconeixen l'infrafinançament de la Generalitat de Catalunya, en tot cas, i creuen que per
part de l'Estat, no hi ha compromís i que precisament després de molts anys d'intentar-ho,
han iniciat un procés per donar respostes socials a la gent, gestionant ells mateixos
situacions polítiques i el propi Estat.
Finalment al·lega que és el que troba a faltar perquè al final els recursos surten d'algun lloc,
surt de totes les butxaques i al final, es mira a on van a parar majoritàriament i a com
s'administren i en aquesta moció caldria afegir-hi aquest plus de responsabilitat que té
l'Estat tant, deixar Administracions autonòmiques i locals infrafinançades i que per tot
l'exposat, voten a favor.
L'alcalde cedeix la paraula al Sr. Saurí on manifesta que aquest és un tema complex però
que intentarà ser breu, clar i sintètic.
En primer lloc, diu que l'acord 1 parla de la titularitat municipal del curs 2016-2017, i que li fa
l'efecte que ja haurà passat aquest curs i entèn que caldria esmenar això. A part, sense
ànim d'entrar en la importància de 0 a 3 com a mecanisme de política iguladora, que tots
són coneixedors, tal i com han dit els regidors dels PSC, dels impactes positius que té
l'escolarització de 0 a 3 anys i sobretot en els infants d'estatus socioeconòmic baix, que està
demostrat i que per tant, tampoc entraran en aquesta dinàmica; que és evident també que té
una altre importància, que és la conciliació familiar i, per tant, tampoc han d'obviar-la.
Manifesta que s'ha de ser conscient que, en aquests moments, en relació a les Escoles
Bressol, hi ha dos tipus de barreres a l'accessibilitat de les Escoles Bressol:
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Primer, les barreres socioeconòmiques, que entenen que a Sant Celoni, començaran a
intentar reduir-les, gràcies a les propera tarifació social.
Segon, hi ha altres barreres de caràcter sociocultural, la importància del relat que els pares
han de tenir a l'hora d'escolaritzar els seus fills de 0 a 3 anys, perquè aquest relat, aquesta
importància de l'escolarització primerenca malauradament, encara no ha relat el conjunt de
la societat. Per tant, també caldria que, més enllà de temes de finançament, treballesin en
aquesta lògica discursiva i pedagògica de cara a les famílies.
Afirma estar d'acord amb el que s'apunta en aquesta moció, si hi ha hagut una reducció
dràstica del finançament, si al 2009 hi havia la política del 3 terços, el 30% era pagat per les
famílies, 30% pels ajuntaments i 30% per la Generalitat de Catalunya, el curs 2013-2014
això canvia substancialment, el 40% per les famílies, el 50% pels ens locals i el 10% per
altres,entre els que entra la Diputació i entre la Generalitat de Catalunya.
Faria un matís en una de les coses que s'han apuntat en aquests moments, que si que és
cert que la Generalitat ha anat reduint progressivament les seves aportacions, però tampoc
diria que les ha reduit a zero, si les ha reduit dràsticament, ell té totes les dades i en poden
parlar, però que creu que el que fa la Generallitat a partir del 2013-2014 és acabar delegant
en la Diputació, negociant amb la Diputació, que assumeixi una part del finançament.
També cal afegir que el recursos acaben sent els mateixos perquè tots venen dels impostos
dels ciutadans i, per tant, com a mínim, la Diputació ha ajudat a sufragar aquesta mancança
de finançament derivat de la Generalitat. Diu que és obvi que des de la CUP entenen que
s'hauria de tornar a recuperar el nivell de finançament d'Escoles Bressol que hi havia abans
de l'inici de la crisi econòmica i, de fet, si no recorda malament, la Generalitat, té en total 42
escoles bressol que són titularitat de la Generalitat arreu de Catalunya i que no han variat en
10 i anys i que la Generalitat tampoc ha apostat massa per invertir en aquest negoci i estan
d'acord, amb el que planteja la moció que han presentat els companys del PSC, però que,
en qualsevol cas, si que volien fer aquest petits matissos.
Continua explicant que és interessant una mica la línia que ha apuntat al Regidor
d'Educació, que també hi ha una part de finançament que ve derivat de l'Estat espanyol i
aprofitant que el PSC ha presentat aquesta moció, el seu grup municipal fa una demanda al
Grup del PSC i és que es posin, en el cas que el PSOE, a Madrid, es posi d'acord amb el
PP a l'hora d'aprovar els pressupostos de l'Estat espanyol, demanen d'una forma clara i
evident, que l'Estat retorni les beques universitàries que, en aquests moments, no s'estan
atorgant ni pagant, creient que seria una bona tasca que podria fer el PSC a Madrid.
Una altre qüestió que voldria matissar és en relació al segon punt de l'acord de la moció, on
es parla de recuperar la subvenció de l'Escola Bressol abans de la crisi, que el finançament
de les públiques torni a mans de la Generalitat. De fet, el finançament total de les Escoles
Bressol municipals no ha sigut mai total de la Generalitat, la Generalitat donava 1.800 euros
abans de la crisi i més enllà d'això, tal i com tenim ara mateix el sistema de les Escoles
Bressol Municipals a Catalunya, és molt complex que la Generalitat torni a recuperar, i que
s'encarregui de tot el finançament al 100% de les Escoles Bressol Municipals.
Entenen que la Generalitat ha de recuperar aquests 1.800 euros, la Diputació ha de
continuar fent un seguit d'aportacions per a millorar els criteris d'accessibilitat de les Escoles
Bressol, però també entenen que els municipis han de continuar fent aquesta tasca
d'aproximar l'Educació de 0 a 3 anys a les famílies i a la gent dels seus respectius pobles i
per tant, també ha de contribuir al finançament d'aquestes Escoles Bressol. Creu que és
important fer aquesta petita matissació, tal i com està en aquests moments els recursos que
arriben a la Generalitat de Catalunya, veient altament complex que la Generalitat pugui
assumir els 5.000-6.000 euros per plaça anual que costen de mitjana una plaça d'Escola
Bressol a Catalunya.
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Manifesta que, en qualsevol cas, votaran favorablement a la moció presentada pel PSC,
malgrat que volien afegir aquests petits matissos.
Pren la paraula la Sra. Gutiérrez per explicar que, en relació al tema de les Diputacions,
pensa que la Generalitat té les competències en aquest tema, les Diputacions estan per
ajudar als ajuntaments, són diners que es perden per altre banda, que no és correcte que
les Diputacions siguin els que donin les ajudes.
Respon el Sr. Saurí repetint que els diners arriben de la ciutadania i que, en qualsevol cas,
s'han de redistribuir, que és important, recuperar aquests 1.800 euros de la Generalitat, però
que li agradaria ser curós en com ha sigut el procediment en aquests darrers anys, com la
Generalitat va arribar a un acord amb la Diputació, perquè la Diputació temporalment
sufragués aquestes despeses.
Han d'entendre també que els criteris de fragilitat econòmica que hi havia a la Tresoreria de
la Generalitat, que tots en són conscients, i en la mesura que els recursos provenen del a
ciutadania. Ben fet que la Diputació, i ho troben molt correcte, que hagin apostat fermament
per ajudar als ens locals a efecte d'aconseguir més places d'Escoles Bressol i aconseguir
millorar l'accessibilitat a les Escoles Bressol Municipals.
Finalment diu que era un punt que volien posar damunt la taula perquè entenien que calia
matissar-lo.
L'alcalde cedeix la paraula al Sr. Vallhonesta exposant que, potser el punt 2 no està ben
especificat a on diu textualment, " Recuperar la subvenció per a les escoles bressol d'abans
de la crisi" bàsicament aquests 1.800 euros que parlaven. Si es fixen també a la moció diu
que:
" Atès que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va reconèixer ( el
3 d'octubre 2016) en un document enviat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC) que van transferir més de 81 milions d'euros que estaven assignats a les escoles
bressol públiques cap a l'escola concertada."
Finalment explica que està molt be el finançament de Madrid, però al final, diners que
anaven dirigits a l'Escola Bressol pública van ser destinats a l'Escola concertada, sigui com
sigui, va ocórrer d'aquesta manera.
Intervé de nou el Sr. Saurí per manifestar que en relació a l'acord 2, ell només deia que hi
ha una part de la frase que creu que sobra, que pot aportar a mal interpretacions, que és
que el finançament de les públiques torni a mans de la Generalitat, quan tot el finançament
integral de les Escoles Bressol públiques mai ha estat en mans de la Generalitat.
Al·lega que ell, en aquestes qüestions sol ser curós, i el que votin o no favorablement, és
qüestió del PSC si ho vol esmenar o no.
En relació al tema del que apunta el Sr. Vallhonesta del trasvás de diners de l'Escola
Bressol cap a l'escola concertada, podrien tenir un debat molt llarg sobre l'Escola
concertada, però recordar que la proposta final d'Alella Educació de Catalunya, va ser
votada favorablement per 3 partits, que en aquell moment era el PSC, per Esquerra
Republicana i per Convergència i entén que la lògica de concert que actualment hi ha en
vigència a Catalunya, de les quals la CUP sempre s'ha mostrat en desacord amb les
lògiques de concert, també són part de gestació, on en tot cas, el PSC juntament amb
Esquerra i Convergència es pare d'aquest model educatiu que tenen a Catalunya i, que en
qualsevol cas, ell convida al ple municipal a fer un ple monogràfic sobre la concertada i
segur que sortiran temes molt interessants.

42

Intervé el Sr. García Ramírez dient que, sense ànims d'entrar en debat però per fer
aclariments, ja que a vegades hi ha afirmacions tendencioses, els 200 de l'Escola
concertada formen part del servei educatiu de Catalunya, no són funcionaris però són
treballadors del Departament d'Ensenyament, la nòmina la reben directament del
Departament, per tant, si que hi va haver una transferència de crèdit per pagar nòmines de
treballadors de la Generalitat i aquesta partida va quedar esgotada per manca de
finançament de la Generalitat, no és que es digui que es va desviar per la concertada, són
diners legítims de nòmina de treballadors del servei educatiu de Catalunya en funció de
l'ALEC, que com deia el Sr. Saurí van aprovar al Parlament tres forces polítiques aquí
representades.
Intervé el Sr. Secretari per preguntar si queda incorporada l'esmena del curs que no és
2016-2017 i si passaria a ser 2017-2018 i el Sr. alcalde ho afirma.
El dictamen proposat s’aprova d’acord amb el següent resultat de la votació:
- Unanimitat dels 16 regidors presents.

16. INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA I EL REGIDOR
DE SEGURETAT CIUTADANA ELS MESOS DE GENER I FEBRER DE 2017.
El Ple municipal PREN CONEIXEMENT de les resolucions dictades per l’Alcaldia i pel
regidor de Seguretat Ciutadana en els mesos de gener i febrer de 2017, 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 GENER I FEBRER DE 2017.
Durant el mesos de gener i febrer de 2017, i per cobrir necessitats urgents i inajornables,
l’Alcaldia va contractar el personal que es descriu a continuació:
-

1 Conserge Àrea de Cultura i Educació
1 Auxiliar administrativa Biblioteca
1 Tècnic mitjà d'Atenció Ciutadana
1 Treballadora social
1 Educadora social
1 Peó d'Esports
1 Tècnica d'Ocupació
1 Tècnica d'Ocupació i Desenvolupament Local
1 Conserge Recepcionista
1 Peó de jardineria
1 Auxiliar administrativa Sanitat i Consum
2 Agents cívics
1 Tècnic auxiliar de Promoció econòmica
1 Especialista de Formació ocupacional Àrea Serveis a les Persones
1 Peó d'obres Àrea de Territori
1 Peó d'obres Àrea de Territori
1 Auxiliar Administrativa Biblioteca
1 Docent especialista formació ocupacional
1 Peó d'Esports

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 gener i febrer de 2017:
GENER
Jordi Garrido López
Helena Peñarroja Llobera
Alicia Mariño Bahamonde
Aina Tamarit Clapers
Raquel Corral Rubio
Ot Fiol Birbe
Carmen Morcillo
Marta Coma Hernández
Marc Jofra Fernández
Artur Agustí Nadal
Antonia Vilella Morera
Anna M. Majó Masegué
Carmen Rodríguez Zambrano
Gabriel Santiago Rodríguez

Conserge Escola Bressol
Auxiliar Administrativa
Tècnic mitjà d'Atenció Ciutadana
Treballadora social
Educadora social
Peó d'Esports
Tècnica Mitjà d'Ocupació
Tècnica d'Ocupació i Desenvolupament Local
Conserge Recepcionista
Peó de Jardineria
Auxiliar administrativa Sanitat i Consum
Agent Cívic
Agent Cívic
Tècnic Auxiliar de Promoció Econòmica

FEBRER
Marc A. Fernández Bou
Marta Pla Vinardell
Jordi Coll Amargant
Albert Llavina Massuet
Anna Bassols Orra
Raquel Ribalta Muñoz
Sebastià Maspons Serra

Especialista Formació ocupacional
Docent especialista formació ocupacional
Peó Brigada
Peo Brigada
Auxiliar administrativa
Docent especialista formació ocupacional
Peó d'esports

18.PRECS I PREGUNTES.
Pren la paraula el Sr. Vallhonesta per deixar constància del següent:
Primer: Que no s'està complint l'acord de Ple del passat mes de gener, a on es va aprovar
que els preus del programa municipal d'activitat física per a la Gent gran, tornessin als
anteriors aprovats a la Junta de Govern del 22 de setembre, ja que a l'anterior informativa
se'ls va fer saber que, per la propera Junta de Govern passaran preus superiors als
acordats al ple anterior.
Segon: Volen reivindicar l'esmena presentada al Parlament de Catalunya pel PSC, amb el
recolzament de les mares del Baix Montseny, que deia textualment el següent:
" El Govern, dins de les disponibilitats pressupostàries de l'any 2017, ha de preveure la
creació del servei d'urgències pediàtriques de l'Hospital de Sant Celoni i que ha sigut
rebutjada amb els vots del PDcat, Esquerra i Ciutadans."
Pren la paraula el Sr. alcalde per explicar que els punts dels preus de l'activitat de la Gent
gran, el que van fer és comprometre's a fer una revisió per tal que no hi hagués un salt
qualitatiu tant important i, per tant, han optat per un preu que quedava a mig camí entre el
preu que hi havia l'any passat i el que es va aprovar aquest any, i així ho han traslladat a
aquest col·lectiu que, en principi, ens han comunicat que, en principi, ho veien correcte.
En relació al tema de les urgències pediàtriques, explica que en els pressupostos de la
Generalitat, que han aprovat els grups de Junts pel Si i de la CUP, preveu dotació
econòmica en sanitat, que ha de permetre entre moltes altres coses, un increment de més
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de 400 milions a la Sanitat, també permetran les urgències pediàtriques aquí a Sant Celoni i,
per tant, al menys la informació que té, és que això serà un realitat no més enllà d'un o dos
mesos. Per tant, aquest acord hi és, està en marxa i li consta que, en aquests moments, ja
s'està treballant aspectes d'infraestructura perquè sigui una realitat.
Cal dir que, en els pressupostos de la Generalitat, el partit socialista va votar en contra, per
tant, si fos pel vot dels pressupostos de la Generalitat, això segurament no hauria estat
possible.
Respon el Sr. Vallhonesta per aclarir que el PSC va votar en contra dels pressupostos de la
Generalitat, però el que van presentar va ser una esmena perquè s'introduís als
pressupostos de la Generalitat una partida. És a dir, que PDcat, Esquerra i Ciutadans va
votar en contra.
Explica que el que el seu grup demanava era que la Generalitat dotés una partida
econòmica per al pediatra i Junts pel Si i Ciutadans han votat en contra i la proposta de
Junts pel Si és a mitges, ja que per la nit no hi haurà servei i realment és quan més es
necessita. A més a més, aquesta esmena que ha entrat Junts pel Si, en el cas que es
convoquessin eleccions, seria dissolta, ja que no hi ha una partida pressupostària com a tal i
el que el seu grup proposava era que, si és veritat que tant de bo, en un mes sigui, però que
a la seva esmena quedava clara que hi hagués partida pressupostària i a la seva no.
Intervé el Sr. alcalde per puntualitzar que, com que veuran l'ampliació de les urgències
pediàtriques, perquè en realitat hi ha un servei d'urgències que atén a nens i nenes i que,
per tant, hi ha una cobertura en aquests moments, en l'àmbit pediàtric, es fa una ampliació
substancial.
Diu que no comparteix el comentari que a la nit és quan més es necessita, s'hauria de
definir primer que s'entén per necessitat i haurien de valorar quins són els horaris en que hi
ha més demanda, per tant, entén que la necessitat ve vinculada a la demanda, que no és
precisament a la nit sinó que són en un altre tipus d'horaris, que en aquests cas, quedarà
cobert i que en qualsevol horari, una emergència, entenent una emergència com una
situació greu, severa d'atenció, encara que sigui un infant, és atès en primera instància pel
servei d'urgències de l'hospital i una vegada estabilitzat i resolta aquella problemàtica es
traslladarà al centre que correspongui, en el cas de pediatria o en el cas d'altres malalties de
persones adultes. Per tant, entenen que la cobertura que es posarà en marxa és clarament
superior a la que hi ha ara, no sent la presència de 24 hores del pediatra, però creuen que
realment és una millora substancial i que creu que han de ser capaços de valorar-la
adequadament i que serà una realitat que es veurà.
Pren la paraula la Sra. Miracle per aclarir que l'esmena que fa Junts pel Si al Parlament, ve
consensuada juntament amb les mares i que es van trobar a una reunió a la Sala de plens
amb l'Alba Vergés, que és la persona que gestiona els temes de salut, amb les mares i van
consensuar aquesta proposta i Junts ple Si porta aquesta proposta que comentava el Sr.
alcalde, i que el que ells tenen constància és que s'està treballant i que segurament es durà
a terme.
Torna a intervenir el Sr. Vallhonesta exposant que, de fet, l'esmena la va presentar el PSC
perquè les mares no la podien presentar, però el PSC va presentar l'esmena que va entrar
també, va ser elaborada per les mares i de fet, no era una esmena del PSC sinó una
esmena de les mares i la va presentar com a grup del PSC, com podria haver estat
Esquerra, Convergència o un altre i, si és cert el que comenta, ho podran celebrar
conjuntament.
Pren la paraula el Sr. Turón per manifestar que en relació al tema educatiu voldria formular
dues preguntes:
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PRIMER.- Els agradaria saber com està la negociació de cara a l'aplicació d'un Grau mig de
Química, si hi ha unes negociacions per implantar-lo, en quin punt hi són i si hi ha una
previsió.
Respon el Sr. alcalde per aclarir que és Grau superior no Grau mig, que es parla d'un Grau
superior de Química Industrial, que aquest és un tema que es ve treballant des de fa anys,
que no és una cosa nova, però certament creu que s'han fet avanços substancials i aquí
s'ha treballat en diferents àmbits. En primer lloc amb les indústries del sector químic, perquè
entenen que és fonamental, en segon lloc, amb el Departament, a la Direcció General de
Formació professional, amb l'Institut i amb els serveis educatius del propi ajuntament.
Explica que el plantejament que s'ha fet és en primer lloc, identificar quines són les
necessitats de la indústria, per tal de lligar la demanda amb l'oferta, i les necessitats per part
de la indústria és de un cicle de Grau superior de Química industrial, perquè ells entenen
que la figura d'operador de planta química ha de ser una persona d'aquesta qualificació per
les responsabilitats i pels riscos que tot això representa i que aquí hi ha absoluta unanimitat
per part de les empreses de les indústries.
Manifesta que en una reunió de farà alguns mesos amb els representants de la Direcció
General i també amb les empreses, es planteja la dificultat que hi hagi en aquesta zona prou
demanda per part dels joves per fer aquesta formació. L'any passat hi havia el cicle de Grau
superior de Mecatrònica, que el tenien amb un nombre molt escàs d'alumnes, creu que eren
7 ó 8 alumnes i en aquell moment, el Departament, si ara obrissin un nou cicle de Grau
Superior, es corre el risc de no omplir cap dels dos i que s'aboqui els dos cicles al fracàs per
manca d'alumnat. A partir d'aquí, es va fer una proposta a les empreses, de fusionar els dos
cicles i fer una formació específica, que fos tant de Mecatrònica com de Química Industrial,
arribant a plantejar el currículum formatiu que havia de tenir aquest cicle específic, amb la
problemàtica que aquí la resposta de les indústries va ser que aquesta formació no era la
que ells necessitaven.
Per tant, en aquell moment, aquesta opció no va poder tirar endavant i es van comprometre
a desenvolupar actuacions que els portessin a consolidar el cicle de Grau superior de
Mecatrònica, dient que en aquest curs ja tenen 20 alumnes, que això està en la línia positiva
de consolidar aquest cicle de Grau superior i que, en la reunió que van tenir la setmana
passada amb el Director General de Formació professional, amb representants de les
indústries químiques, amb l'institut i el propi ajuntament, en una reunió que es va fer a l'
institut van analitzar quines necessitats es tenien i que havien de fer perquè fos una realitat
aquest cicle de Grau superior i van coincidir amb la importància d'anar a buscar aquells
col·lectius, a aquelles persones que podien tenir un interès i que, per tant, que els permetés
omplir un cicle de Grau Superior i, al mateix temps van mirar quines serien les necessitats
d'espais físics per donar resposta a això i, en aquest àmbit, estan en aquests moments,
intentant identificar i posar solucions a aquestes necessitats.
Explica que, de fet, amb les Escoles ja estan intentant treballar una mica la sensibilització
dels joves amb aquest tipus d'activitats industrials, perquè entenen que en aquest moments
hi ha poc interès per part dels joves i en canvi, són formacions que gairebé en aquests
moments, gairebé el 85-90% de les persones que fan aquesta formació troben feina i, hi ha
un cicle de Grau Superior a Blanes i una altre a Mollet del Vallès de Grau Superior de
Química i Industrial i algunes de les empreses del nostre municipi estan tenint alumnes en
formació dual que els han incorporat, dient que van anar a fer una visita a una de les
indústries i els va acompanyar un alumne que ja havia acabat i que s'havia incorporat a un
lloc de treball i aquesta mateixa empresa tenia dos alumnes amb formació, que la seva
previsió era ser possible anant-los incorporant.
Dient tot això, exposa que s'han fet uns estudis de quines són les necessitats en els propers
anys que tindran les empreses en aquest perfil, la necessitat i que la ocupació està
pràcticament garantida, al menys, en els propers 10 anys solament amb les empreses de
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Sant Celoni i una mica al Baix Montseny i que s'està treballant intensament perquè això
pugui ser una realitat, si és possible, el proper curs o a l'altre millor.
SEGON.- Intervé el Sr. Turón per preguntar si arrel del nou institut i el Soler de Vilardell i de
l'arranjament de la plaça i dels carrers de la zona, si s'ha previst algun tipus de mesura amb
el tema de la circulació i que segurament hi haurà com un xoc d'horaris, sobretot la franja de
les 15 hores del migdia, que és una hora de sortida, i si hi ha un estudi fet de mobilitat.
Pren la paraula el Sr. alcalde per manifestar que el propi projecte de la plaça analitza la
mobilitat i la urbanització pretén donar una solució operativa en aquesta mobilitat. Diu que
és una mobilitat complexa, perquè en un període molt curt de temps, en 5-10 minuts, hi
anirà molta gent que marxarà també molt ràpidament, per tant, un cert colapse en moments
puntuals es produirà, perquè creu que és impossible evitar-ho. Explica que s'ha dissenyat
per afavorir que els cotxes arribin, puguin deixar els nens, i puguin continuar i d'altres puguin
aparcar.
Diu que li consta que el Sr. Turón ha estat mirant amb l'institut d'evitar la coincidència
horària i que el punt de les 15 hores era el punt més crític i estaven intentant veure si es
podia solucionar, calia que l'institut modifiqués i de moment no està resolt. S'han fet
gestions, s'ha parlat amb l'institut per veure si es podien moure els horaris, perquè torna a
repetir que l'horari més crític és a les 15 hores.
Intervé la Sra. Pascual per exposar dues preguntes més:
Primer. Saber l'estat dels contractes que té l'ajuntament amb la resta d'empreses amb qui
es subcontracta. Fa un temps enrere van adonar-se que hi havia un nombre important de
contractes que estaven caducats i que quan sigui possible els agradaria saber quin és l'estat
dels contractes.
Segon. En relació al Bar Ateneu, entenen que serà la tercera vegada que surt a licitació el
Bar, i creuen que potser ha sigut un projecte que es va fer sense previsió, que no es va tenir
en compte aquest punt, que per llei el marge és petit, de 4 anys que es licitava fins ara, va
passar a licitar-se a 6, no sap si això continuarà sent atractiu o al contrari, i que en clau de
reflexió, comenta que han anat tirat endavant aquest projecte, la rehabilitació està molt bé,
és evident que s'havia de fer una actuació també a nivell d'infraestructura i demés, però que
pel que fa al disseny i a la concepció aquí segurament hi han hagut algunes errades. Per
tant, pregunta quina previsió hi havia i com s'anirà desenvolupament aquest equipament,
que al final està tancant.
Respon el Sr. García Ramírez explicant que en el disseny de l'espai hi van participar tots i
que les entitats també, i que creu que la dificultat màxima del contracte és el temps, que és
el gran escull, perquè hi ha hagut gent interessada que ho han manifestat i no han trobat el
què pel factor temps, és cert que el màxim de temps per Junta de Govern era 4 anys i que
també preguntaven a Secretaria que el plec i el contracte només guanyava 4+1+1. Han
estat portant altres plecs a altres llocs, estudiant possibilitats i estan treballant amb l'opció
de portar el plec al ple, però amb altre tipologia de contracte, recollint bàsicament la mateixa
funcionalitat, però que els permeti allargar de manera substancial el termini, per tant, espera
que al proper ple tinguin una aprovació tancada, però abans de portar-ho al ple, ho
presentaran als grups perquè tinguin coneixement d'aquestes possibles modificacions, amb
l'esperança que realment un termini prou llarg sigui prou atractiu per arrencar el nou espai.
La Sra. Pascual es dirigeix al Sr. García Ramírez per apuntar que quan les coses estan
fetes, ja està però que posaran damunt la taula que si que és cert, que en aquell moment,
quan des del govern del PSC, es va fer la proposta que es faria la inversió al Bar de
l'Ateneu, des de la CUP el posicionament va ser molt clar perquè és la seva prioritat, era
l'Edifici de Comunitat i que allò era la prioritat per Sant Celoni, que era un dèficit que
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portaven arrossegant des de fa molt temps i els semblava que era un equipament cultural,
que si que estaria bé, però que en cap cas el considerava necessari.
Ho explica perquè, a vegades, malauradament hi ha coses que els donen la raó i esperen
que al final tingui èxit, i que aquest equipament tiri endavant i realment quan es liciti hi hagi
molt de moviment, hi hagin moltes exposicions que es facin allà però ara mateix és un
equipament que està tancat. Diu que s'han aprovat les inversions i que Comunitat finalment
tindrà seu, però potser ja podria estar feta.
Respon el Sr. alcalde dient que Comunitat ja té seu, té un espai a on es presta el servei que
comparativament a com estava abans, a la primera planta juntament amb l'Escola d'Adults,
de la policia que realment les condicions eren molt precàries i que, per tant, calia prendre
una decisió i, en aquell moment, té un cost per l'ajuntament, però allà hi passa molta gent,
es dóna molt servei i que creu que les instal·lacions són dignes i donen una bona resposta.
Des d'aquest punt de vista, instal·lacions té l'Àrea de Comunitat i certament no hi ha hagut
prou interès per la gestió del Bar de l'Ateneu. Entenen que, per la resposta que han
obtingut, les persones que semblava que podien estar interessades, el període de temps és
el condicionant més important. Per tant, ara el secretari ho està estudiant per millorar aquest
aspecte que sembla que és el més prioritari de tots. Malgrat tot, s'han anat fent algunes
activitats, és a dir, que no és un espai tancat del tot. Si que s'ha organitzat alguna activitat
quan alguna entitat ha demanat poder utilitzar-lo i de fet, s'ha pogut utilitzar en diverses
ocasions. Per tant, l'espai està acabat i un cert ús social que, fins ara, si que s'ha donat.
Intervé la Sra. Pascual manifestant que evidentment que Comunitat té seu i de fet, quan es
planteja el Bar de l'Ateneu, Comunitat ja hi era a l'actual seu, que no passaven del local de
sobre de la policia, que en aquell moment estava amb o sense aluminosi, tampoc no eren
les instal·lacions adequades, però en tot cas, no es passa d'aquí, per exemple, el nou edifici
que es vol habilitar al Soler de Vilardell, Comunitat ja estava assentada i que el que deien és
que justament un espai on s'està pagant una quantitat important de diners mensualment,
que passés a tenir un edifici municipal propi com a tal i, evidentment que el seu grup com a
tal, i ells, com a mínim, ha participat en algun dels actes que s'ha fet dins de l'Ateneu, i com
a organització l'han demanat i se'ls ha cedit, però els usos pels quals es va pensar no és
amb el nivell de freqüència que té ara actualment i que, esperen que això en un període de
temps curt es pugui revertir aquesta situació.
Pren la paraula el Sr. alcalde preguntant si, en relació als contractes, se'ls hi ha retornat
aquesta informació perquè ell creu que es va enviar per escrit.
El Sr. Turón respon dient que aquesta informació ha estat actualitzada i que si s'ha anat
corregint el 50% dels contractes que estaven caducats.
El Sr. alcalde al·lega que és un error, que no hi havia un 50% de contractes caducats i que
ell creu que en un ple ja va fer l'explicació. El que s'ha fet és regularitzar contractes menors,
que eren els que s'anaven renovant cada any per un mateix motiu i ara el que es fa és una
licitació, en general, solen fer dos anys amb la possibilitat d'ampliar a dos anys més i, per
tant, si funciona el servei, que pugui funcionar durant 4 anys.
Explica que tot el que eren contracte menors, que tenien contracte, es considerava que el
fet que s'anessin repetint cada any, no és una forma correcta de contractació i, en aquests
moments, s'estan regularitzant tots aquests, que eren molts contractes, aproximadament
uns 40 ó 50 contractes, que durant tot aquest any s'han anat regularitzant, durant el 2017
segueixen regularitzant i probablement els tindran tots regularitzats al 2018, perquè tot la
tramitació administrativa i licitació és llarga i van en una cua i es van fent.
Continua dient que, en aquests moments, contractes que estiguin caducats, hi ha el del
SAD, que està en procés de licitació, però per un problema de subrogació es va aturar la
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licitació per revisar la clàusula que ho establia, perquè els semblava que no estava prou
clar, però que està en procés de licitació. El SAM, el Servei d'atenció multiprofessional, que
va acabar el seu contracte el mes de desembre i des de l'àrea estan acabant de preparar
els plecs, dient que, en aquests moments, el contracte ja s'hauria acabat però està en
procés d'iniciar la licitació de la nova contractació.
En relació al contracte de la grua, després de varies licitacions, ha quedat desert sempre, no
s'ha presentat mai ningú i aquí hi ha un problema de que no hi han empreses que tinguin
grues interessades en venir a fer el servei i que ell tingui consciència de contracte caducat
com a tal potser hi ha algun de menor, d'aquests que s'ha de fer la regularització ha acabat
ara fa poc i, per tant, el que van acordar amb el secretari és que farien contractes menors
durant els mesos que pugui trigar en fer-se la licitació definitiva, per tant, podria ser que hi
hagués algun contracte menor en aquesta situació, però en qualsevol cas, mai estan parlant
de 50 contractes caducats a l'ajuntament perquè no hi han sigut mai.
Intervé la Sra. Pascual aclarint que majors o menors si que hi eren.
El Sr. alcalde respon dient que caducats no hi havien.
La Sra. Pascual manifesta que pròrrogues o no pròrrogues... i que els hi van passar un llistat
en el seu moment a on deia caducat al costat, llavors si hi ha segones lectures que ells no
coneixien, però que tenien una informació que venia directament de l'ajuntament, amb
dates, i que quan aquestes dates estan caducades, i no et diuen que hi ha pròrroga...
El Sr. alcalde explica que si el tenen, poden mirar conjuntament aquest llistat i ho poden
revisar però que probablement aquí hi ha una mala interpretació.
La Sra. Pascual diu que els devien haver passat part de la informació i que aquests
contractes menors que s'han anat licitant, una mica, la demanda era en quin estat estan
actualment, quina part es considerava que no s'havia procedit de la forma correcta i que
s'estaven tornant a licitar i pregunta com està a dia d'avui, que aquests que estaven
caducats o no a on són ara, que la demanda era aquesta.
El Sr. alcalde explica que els contractes que s'està fent una pròrroga no són contractes
caducats i finalitza dient que actualitzaran i recolliran l'últim informe que els van fer arribar,
que creu que no és de gaire mesos enrere, farà uns dos o tres mesos que els van fer arribar
un informe.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22:16 hores i s’estén la
present acta de la que jo, el secretari municipal, en dono fe.

L’alcalde
Francesc Deulofeu Fontanillas

El secretari,
Sergi Ribas Beltrán
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