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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 27 DE JULIOL DE 2017 
 
 
 
Identificació de la sessió: 
 
Número: 07/2017 
Data: 27 de juliol de 2017  
Inici: 21:00 hores 
Fi:  22:00 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
Caràcter de la sessió: ordinària 
 
Assistents: 
 
President:  Francesc Deulofeu Fontanillas CIU 
Regidors/es:  Laura Costa Olivé  CIU (s'incorpora al punt 12, essent les  
       21:13) 
   Raül García Ramírez  CIU 
   Mª Helena Lagarda Planas CIU 
   Josep Mª García Sala  CIU 
   Àlex Vivancos Saludes  CIU 
   Ernest Vilà Pladevall  CIU  
   Josep Capote Martín  PSC-CP 
   Eduard Vallhonesta Alarcón PSC-CP 
   Clemencia Gutiérrez Arriaga PSC-CP 
   Míriam Teruel Navarro  PSC-CP 
   Jaume Turón Auladell  CUP-PC-PA 
   Enric Saurí Saula  CUP-PC-PA 
   Andrea Peña i Ambatlle  CUP-PC-PA 
   Magalí Miracle Rigalós  ERC-AM 
   Maria Carmen Montes Azcutia ICV-EUiA-E 
 
Secretari:  Sergi Ribas Beltrán 
Interventora:  Sònia López Martínez   
 
S'excusa:  Mariona Pascual Alfaras   
    
 
Ordre del dia: 
 
I.- PART DISPOSITIVA 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària del Ple de data 25.05.17 i de l'acta de 

la sessió extraordinària de data 28.06.17. 
2. Presa de possessió del càrrec de regidor municipal del Sr. Ernest Vilà Pladevall per la llista 

del Partit de Convergència i Unió (CIU). 
3. Presa de possessió del càrrec de regidora municipal de la Sra. Andrea Peña i Ambatlle per 

la llista del Partit Candidatura d'Unitat Popular-Poble Constituent-Poble Actiu (CUP-PC-
PA). 

4. Donar compte de l'informe emès per la Interventora en data 17 de juliol de 2017  relatiu als 
reparaments efectuats des del dia 30 de març de 2017 fins el dia 30 de juny de 2017, sent 
les resolucions adoptades per l'Alcaldia contràries als reparaments efectuats. 

5. Donar compte de l'informe 4/2017, de Gestió recaptatòria en municipis d'entre 5.000 i 
20.000 habitants de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 

6. Donar compte de la resolució d'Alcaldia núm. 1.106, de contractació d'emergència dels 
treballs per a la reparació de flonjall al carrer Mossèn Cinto Verdaguer de Sant Celoni a 
l'alçada del carrer Doctor Trueta.  
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7. Donar compte de la resolució d'Alcaldia núm. 1.393, de Modificació dels membres de la 
Junta de Govern Local.  

8. Donar compte de la resolució d'Alcaldia núm. 1.395, de Modificació dels Tinents d'alcalde. 
9. Donar compte de la resolució d'Alcaldia núm. 1.445, de delegació de les atribucions de 

l'Alcaldia amb motiu d'absència de l'alcalde. 
10. Donar compte al Ple de les modificacions del capítol VI de despeses aprovades per 

resolució de l'Alcaldia durant el primer semestre de 2017. 
11. Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 5/2017, mitjançant transferències 

de crèdit de la modificació de les bases d'execució del pressupost de la corporació. 
12. Aprovació, si escau, de la pròrroga del contracte amb Pertegàs expressió per a la Gestió 

del servei municipal del Centre Municipal d'Expressió de Sant Celoni. 
13. Aprovació del conveni de desplegament de l'atribució de l'exercici de la competència de 

l'Ajuntament de Sant Celoni de gestió dels residus municipals i dels residus comercials al 
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental. 

14. Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
l'Ajuntament de Sant Celoni per a la prestació del servei de transport escolar a l'escola 
Soler de Vilardell de Sant Celoni i per a la delegació de competències en matèria de 
recaptació. 

15. Aprovació dels noms del carrer i de la plaça de l'Institut i de la nova Escola Soler de 
Vilardell: carrer de la Senyoreta Rosita i Plaça de Muriel Casals. 

16. Acord, si escau, per declarar deserta la licitació convocada per contractar la gestió del Bar 
Restaurant del Teatre Ateneu de Sant Celoni i aprovar una nova licitació del contracte. 

 
II- CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
             

17. Informació de les resolucions dictades per l’Alcaldia i el regidor de Seguretat Ciutadana els 
mesos de maig i juny de 2017. 
 
18. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l’Alcaldia en els 
mesos de maig i juny de 2017. 
 
19. Precs i preguntes. 

 
Desenvolupament de la sessió: 
 
Abans de tractar els punts continguts a l’ordre del dia, el Sr. Alcalde ofereix la paraula al públic 
assistent per si algú vol comentar alguna qüestió, relacionada o no amb els punts de l’ordre del 
dia. 
 
L'alcalde disculpa a la regidora, la Sra. Pascual que no ha pogut assistir i a la Sra. Costa, dient 
que és possible que arribi més tard. 
 
1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 
L'AJUNTAMENT DE DATA 25.05.2017 I DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 
DATA 28.06.2017. 
 
El Sr. Alcalde pregunta als membres de la corporació si han de formular alguna observació a l'acta 
de la sessió plenària del 25.05.2017 i a l'acta de la sessió extraordinària del 28.06.2017, 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. PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDOR MUNICIPAL DEL SR. ERNEST 
VILÀ PLADEVALL PER LA LLISTA DEL PARTIT DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU). 
 
En data 15.05.2017 el Sr. Òscar Molés Avariento va presentar un escrit al registre general de 
l’Ajuntament de Sant Celoni, renunciant a la seva condició de regidor municipal per la llista de 
Convergència i Unió (CIU).  
 
El Ple municipal, en sessió de 25.05.2017, va prendre coneixement d’aquesta renúncia.  
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D’acord amb l'article 182 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, 
correspon atribuir la condició de regidor d’aquesta corporació al Sr. Ernest Vilà Pladevall, qui 
ocupava el següent lloc a la llista electoral de la candidatura concorrent per la coalició del Partit de 
Convergència i Unió (CIU) a les eleccions locals de 24.05.2015 (publicada al Butlletí oficial de la 
província de Barcelona de 28.04.2015). 
 
A petició de l’Ajuntament de Sant Celoni, en data 12.06.2017 la Junta Electoral Central ha expedit 
la corresponent credencial de regidor d'aquesta corporació en favor del Sr. Ernest Vilà Pladevall, 
qui ha efectuat l’oportuna declaració d’interessos. 
 
D’acord amb l’article 108.8 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, 
en el moment de la presa de possessió i per adquirir la plena condició del càrrec, cal que l’electe 
juri o prometi acatament a la Constitució, d’acord amb la fórmula establerta al Reial Decret 
707/1979.  
 
En conseqüència, el Sr. secretari li formula la següent pregunta: 
 

"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment amb les 
obligacions del càrrec de regidor, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la 
Constitució, com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d’Autonomia de 
Catalunya?". 
 

Responent el Sr. Ernest Vilà Pladevall: “: Si ho prometo  per imperatiu legal i per expressió 
democràtica de la voluntat  ciutadana anuncio que resto a disposició del Parlament, del 
president i del govern de la Generalitat de Catalunya, per exercir la autodeterminació al nostre 
poble i proclamar juntament amb totes les nostres institucions l'Estat català lliure i sobirà. ” 
 
En conseqüència, el Sr. Ernest Vilà Pladevall pren possessió del càrrec de regidor i s’incorpora 
immediatament al grup municipal del Partit de Convergència i Unió (CIU) 
 
Deliberacions: 
 
Pren la paraula el Sr. alcalde per donar la benvinguda  al Sr. Ernest Vilà com a regidor i aclarint 
que de ben segur les seves aportacions contribuiran a millorar al nostre municipi de Sant Celoni 
que és la  voluntat que tenim tots plegats. 
 
3. PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDORA MUNICIPAL DE LA SRA. 
ANDREA PEÑA I AMBATLLE PER LA LLISTA DEL PARTIT CANDIDATURA D'UNITAT 
POPULAR-POBLE CONSTITUENT-POBLE ACTIU (CUP-PC-PA)  
 
En data 16.05.2017 la Sra. Purificación Martín Campos va presentar un escrit al registre general 
de l’Ajuntament de Sant Celoni, renunciant a la seva condició de regidora municipal per la llista del 
Partit de Candidatura d'Unitat Popular - Poble Constituent - Poble Actiu ( CUP-PC-PA).  
 
El Ple municipal, en sessió de 25.05.2017, va prendre coneixement d’aquesta renúncia i de les 
renúncies anticipades a ser proposats pel càrrec de regidor 
 
D’acord amb l'article 182 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, 
correspon atribuir la condició de regidor d’aquesta corporació a la Sra. Andrea Peña i Ambatlle, qui 
ocupava el següent lloc a la llista electoral de la candidatura concorrent per la coalició del Partit de 
Candidatura d'Unitat Popular - Poble Constituent - Poble Actiu ( CUP-PC-PA) a les eleccions locals 
de 24.05.2015 (publicada al Butlletí oficial de la província de Barcelona de 28.04.2015). 
 
A petició de l’Ajuntament de Sant Celoni, en data 12.06.2017 la Junta Electoral Central ha expedit 
la corresponent credencial de regidor d'aquesta corporació en favor de la Sra. Andrea Peña i 
Ambatlle, qui ha efectuat l’oportuna declaració d’interessos. 
 
D’acord amb l’article 108.8 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, 
en el moment de la presa de possessió i per adquirir la plena condició del càrrec, cal que l’electe 
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juri o prometi acatament a la Constitució, d’acord amb la fórmula establerta al Reial Decret 
707/1979.  
 
En conseqüència, el Sr. secretari li formula la següent pregunta: 
 

"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment amb les 
obligacions del càrrec de regidor, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la 
Constitució, com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d’Autonomia de 
Catalunya?". 
 

Responent la Sra. Andrea Peña i Ambatlle: “ Sí. Sotmesa únicament a la voluntat popular  
de les veïnes i dels veïns de Sant Celoni i la Batllòria, em comprometo a treballar pel 
benestar, la igualtat, pel Referèndum,  la independència i la justícia social dels països 
catalans i per això acato per imperatiu legal i prometo guardar i fer guardar la normativa 
vigent..”. 
 
En conseqüència, la Sra. Andrea Peña i Ambatlle pren possessió del càrrec de regidora i 
s’incorpora immediatament al grup municipal del Partit Candidatura d'Unitat Popular - Poble 
Constituent - Poble Actiu ( CUP-PC-PA). 
 
Deliberacions: 
 
El Sr. alcalde també dóna la benvinguda a la nova regidora , a la Sra. Andrea Peña al Ple, al 
consistori i de la mateixa manera que s'ha dirigit al Sr.Vilà, li diu que espera i desitja que 
contribueixi, de ben segur, a la millora del municipi,que entre tots intenten fer possible,  cada 
dos mesos en aquest Ple i en moltes altres hores que dediquen.  
 
4. DONAR COMPTE DE L'INFORME EMÈS PER LA INTERVENTORA EN DATA 17 DE 
JULIOL DE 2017 RELATIU ALS REPARAMENTS EFECTUATS DES DEL DIA 30 DE MARÇ 
DE 2017 FINS EL DIA 30 DE JUNY DE 2017 SENT LES RESOLUCIONS ADOPTADES PER 
L'ALCALDIA CONTRÀRIES ALS REPARAMENTS EFECTUATS. 
 
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: 
 
L'òrgan interventor elevarà el informe al Ple de totes les resolucions adoptades pel president de 
l'entitat local contra les reparacions efectuades, així com un resum de les principals anomalies 
detectades en matèria d'ingressos. Aquest informe només atendrà aspectes i comesos propis 
de l'exercici de la funció fiscal, sense incloure qüestions d'oportunitat o conveniència de les 
actuacions que fiscalitzi. 
 
El contingut en aquest apartat constituirà un punt independent en l'ordre del dia de la 
corresponent sessió plenària. 
 
El President de la Corporació podrà presentar en el Ple informe justificatiu de la seva actuació. 
 
En conseqüència, a proposta de l'alcalde, el Ple municipal es dóna per assabentat de l’informe  
emès per la Interventora en data 17 de juliol de 2017 relatiu als reparaments efectuats des del 
dia 30 de març de 2017 fins el dia 30 de juny de 2017 sent les resolucions adoptades per 
l’Alcaldia contràries als reparaments efectuats. 
 
Deliberacions 
 
El Sr. alcalde exposa que, en principi a la Comissió Informativa els diferents grups han tingut a 
la seva disposició els expedients; per tant, dóna pas al següent punt. 
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5. DONAR COMPTE DE L'INFORME 4/2017, DE GESTIÓ RECAPTATÒRIA EN MUNICIPIS 
D'ENTRE 5.000 I 20.000 HABITANTS DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 
CATALUNYA. 
 
El Ple municipal es dóna per assabentat de l'informe 4/2017, de Gestió recaptatòria en 
municipis d'entre 5.000 i 20.0000 habitants de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 
 
El Sr. alcalde inicia la intervenció exposant que tal i com ja es va comentar a la Comissió 
Informativa, la Sindicatura de Comptes els envia un informe del nivell de recaptació dels 
diferents municipis, on es poden veure diferents comparatives, que és un document molt  
extens i que, en tot cas, on resumeix que el nivell de recaptació del municipi de Sant Celoni 
està a la franja alta dins de la comparativa de diferents ajuntaments, que es troba a l'expedient 
i, en darrer terme, es troba a disposició del grups que el vulguin consultar o revisar. 
 
6. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 1.106, DE CONTRACTACIÓ 
D'EMERGÈNCIA DELS TREBALLS PER A LA REPARACIÓ DE FLONJALL AL CARRER 
MOSSÈN CINTO VERDAGUER DE SANT CELONI A L'ALÇADA DEL CARRER  DOCTOR 
TRUETA 
 
El Ple municipal es dóna per assabentat de la Resolució d'Alcaldia número 1.106, que és la que 
es transcriu a continuació:         
 
El dia d’avui 17.05.2017 la tècnica municipal de l’Àrea de Territori ha emès informe fent constar 
que s’ha detectat un enfonsament d’unes dimensions de 1,5x1,5 m2 de l’asfalt al carrer Mossèn 
Cinto Verdaguer de Sant Celoni a l’alçada del carrer Dr. Trueta, que aquest es troba situat just 
al mig i és molt pronunciat i que visualment tot apunta a que l’asfalt està descalçat per sota i 
que pot col·lapsar en qualsevol moment, provocant una situació de perill i risc d’accident. 
 
Indica que per la ubicació de l’enfonsament i de la claveguera i per la inspecció visual des del 
forat la causa de l’enfonsament podria ser l’ensorrament d’un antic clavegueram que sembla 
fora de servei. 
 
La tècnica municipal fa avinent que per tal de garantir el bon funcionament de la xarxa i 
assegurar que no pot derivar en un problema de salubritat, s’ha d’obrir amb urgència per 
assegurar quin és l’origen del problema i que per garantir la seguretat s’ha procedit a tancar el 
carrer Mossèn Cinto Verdaguer a l’alçada del carrer Dr. Barri i a protegir el forat mitjançant 
tanques d’obra. 
 
La tècnica municipal estima que el cost de les feines de reparació estaran entre els 3.000,00 
euros i 3.600 euros i que les feines de reparació consisteixen en obrir el carrer i poder 
identificar la causa de l’enfonsament i veure les dimensions reals del problema: 

- Excavació de la zona afectada. 
- Eliminació de possible col·lector antic fora de servei. 
- Reparació de les juntes per possibles problemes de filtracions. 
- Reblert de forat adequadament sense la capa d’asfalt. 

 
La greu situació de perill i risc d’accident exigeixen adoptar mesures d’excepció. 
 
Resolc: 
 
1.- Tramitar l’expedient de contractació d’emergència, a l’empara de l’article 113 del Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic. 
 
2- Ordenar l’execució de les obres per a la reparació de flonjall al carrer Mossèn Cinto 
Verdaguer de Sant Celoni a l’alçada del carrer Doctor Trueta contractant de paraula amb Xavier 
Samon Pou amb NIF 47814957G amb caràcter de a justificar per un import de 3.600,00 €. 
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3- Adjuntar amb la present resolució l’oportuna retenció de crèdit necessària de la partida 
pressupostària 05.1533A.210 Manteniment ferms i voreres. Despeses corrents en béns i 
serveis_Reparacions, manteniment i conservació_Infraestructures i béns naturals.  
 
4- Executades les actuacions objecte d’aquest règim excepcional s’informarà de l’obra 
finalment realitzada. 
 
5- Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que porti a terme. 
 
Deliberacions 
 
El Sr. alcalde explica que és un esfondrament del carrer, fruit del trencament de la xarxa de 
clavegueram, que aquestes actuacions s’han de contractar d’ urgència i per aquest motiu es 
dóna compte al Ple i que, prèviament ja s'havia explicat a la Comissió Informativa. 
 
7. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 1.393, DE MODIFICACIÓ DELS 
MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
El Ple municipal es dóna per assabentat de la Resolució d'Alcaldia número 1.393, que és la que 
es transcriu a continuació:         
 
Per resolució d’Alcaldia de data 15 de juny de 2015 es va resoldre nomenar els regidors que tot 
seguit s’especificaran membres de la Junta de Govern Local: 
 
Sra. Magalí Miracle i Rigalós 
Sra. Laura Costa i Olivé 
Sr. Raül García i Ramírez. 
Sra. Maria Helena Lagarda i Planas. 
Sr. Oscar Moles i Avariento. 
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 25 de maig de 2017, va prendre coneixement de 
la renúncia a la condició de regidor de l’Ajuntament de Sant Celoni formulada pel Sr. Òscar Molés 
Avariento en escrit de 15.05.2017. 
 
Per aquest motiu, cal procedir al nomenament d’un nou membre de la Junta de Govern Local, 
essent voluntat d’aquesta Alcaldia que aquest recaigui en el Sr. Alex Vivancos i Saludes. 
 
Fonaments de dret: 
 
- Article 23. 1 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local. 
- Article 54.1 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (Decret 
Legislatiu 2/2003) 
- Article 52 del Reglament d’Organització i Funcionament. 
 
En conseqüència, RESOLC: 
 
1. Modificar la composició de la Junta de Govern Local, acordada mitjançant resolució 
d’Alcaldia de data 15 de juny, que quedarà integrada pels membres següents: 
 
Sra. Magalí Miracle i Rigalós 
Sra. Laura Costa i Olivé 
Sr. Raül García i Ramírez. 
Sra. Maria Helena Lagarda i Planas. 
Sr. Alex Vivancos i Saludes. 
 
2. Donar compte al Ple de la present resolució, notificant-la, a més personalment al designat, i 
publicar-la en el Butlletí Oficial de la Província, en compliment del que disposa l'art. 52.4 del 
ROF en relació amb el 46 del mateix cos legal, sens perjudici de la seva efectivitat des del dia 
següent de la present resolució. 
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Deliberacions 
 
El Sr. alcalde manifesta que com a conseqüència de la marxa del regidor Òscar Moles, el que  
fan és incorporar i el que fa aquesta resolució  és nomenar al Sr. Vivancos  com a membre de 
la Junta de Govern Local. 
 
8. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 1.395, DE MODIFICACIÓ DELS 
TINENTS D'ALCALDE  
 
El Ple municipal es dóna per assabentat de la Resolució d'Alcaldia número 1.395, que és la que 
es transcriu a continuació:         
 
Per resolució d’Alcaldia de data 15 de juny de 2015 es va resoldre nomenar al Sr. Oscar Moles 
i Avariento com a cinquè Tinent d’Alcalde. 
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 25 de maig de 2017, va prendre coneixement de 
la renúncia a la condició de regidor de l’Ajuntament de Sant Celoni formulada pel Sr. Òscar Molés 
Avariento en escrit de 15.05.2017. 
 
Per aquest motiu, cal procedir al nomenament d’un nou cinquè Tinent d’Alcalde, essent voluntat 
d’aquesta Alcaldia que aquest recaigui en el Sr. Alex Vivancos i Saludes, el qual prèviament ha 
estat nomenat membre de la Junta de Govern Local mitjançant resolució d’aquesta mateixa data. 
 
Fonaments de dret: 
 
- Article 23. 3 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local. 
- Article 55 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (Decret Legislatiu 
2/2003)  
- Article 46 del Reglament d’Organització i Funcionament. 
 
En conseqüència, RESOLC: 
 
1. Nomenar el Sr. Alex Vivancos i Saludes cinquè Tinent d’Alcalde d’aquest Ajuntament, quedant 
modifcada la resolució d’Alcaldia de data 15 de juny de 2015. 
 
2. Donar compte al Ple de la present resolució, notificant-la, a més personalment al designat, i 
publicar-la en el Butlletí Oficial de la Província, en compliment del que disposa l'art. 46 del 
mateix cos legal, sens perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la present 
resolució. 
  
Deliberacions:  
 
El Sr. alcalde manifesta que aquí també el Sr. Molés era tinent alcalde i al ser baixa va 
nomenar al Sr. Vivancos com a tinent alcalde per a la seva substitució. 
 
9. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 1.445, DE DELEGACIÓ DE 
LES ATRIBUCIONS DE L'ALCALDIA AMB MOTIU D'ABSÈNCIA DE L'ALCALDE  
 
El Ple municipal es dóna per assabentat de la Resolució d'Alcaldia número 1.445, que és la que 
es transcriu a continuació:         
 
A partir del dia 1 de juliol i fins el 12 de juliol de 2017, incloent el dia d’inici i de finalització de 
cadascun dels períodes indicats, està previst que l’Alcalde titular de l’ajuntament, senyor 
Francesc Deulofeu Fontanillas, estigui fora del municipi i no pugui exercir les seves funcions.  
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Vista la resolució de l’Alcaldia de 15 de juny de 2015, de nomenament dels tinents d’alcalde,  
publicada al Butlletí oficial de la província de Barcelona de 30.06.2015, segons la qual la tinença 
d’Alcaldia recau en la regidora següent: 
 
 Primera tinent d'alcalde:   Sra. Magalí Miracle Rigalós 
  
Fonaments de Dret: 
 
L’article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 53 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 els articles 46 a 48 del Reial Decret 2568/1986, de 17 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, 
determinen que en cas del malaltia o absència del titular de l’Alcaldia, seran els tinents d’alcalde 
els qui el substituiran pel seu ordre.  
 
En el mateix sentit, els articles 41 i 42 del Reglament Orgànic municipal. 
 
Per tot això, RESOLC: 
 
1. Nomenar alcaldessa accidental a la Sra. Magalí Miracle Rigalós amb DNI núm. 38092790Y, 1ª 
tinent d’alcalde durant el període que s’indica a continuació:  

 
Regidor/a Període 
Magalí Miracle Rigalós (1a tinent 
d’alcalde) 

Del 1 al 12 de juliol de 2017, ambdós inclosos, o fins a 
la reincorporació de l’alcalde titular  

 
2. Determinar que aquesta substitució comprendrà totes les facultats de l’Alcaldia, que inclouen la 
convocatòria i presidència de les sessions dels òrgans de govern i d’altres òrgans col·legiats que 
sigui necessari convocar, així com la disposició de fons,exclusivament pels següents comptes 
bancaris que té l’Ajuntament de Sant Celoni, pel període indicat. 
 
ES27 2038 6876 5164 0000 0100 / CAHMESMMXXX  BANKIA, SA 
ES82 2100 0044 3802 0000 1279 / CAIXESBBXXX   CAIXABANK, SA 
 
3. Notificar aquesta resolució a la interessada, als efectes del seu coneixement i acceptació, 
publicar l’anunci corresponent al Butlletí oficial de la província de Barcelona i el Ple. 
 
Deliberacions: 
 
El Sr. alcalde explica que part de les seves vacances a principis de juliol d'uns dies, va delegar-lo 
a la regidora, la tinent d'alcalde, la Sra. Magalí Miracle, que va exercir com alcaldessa accidental 
aquells dies. 
 
10. DONAR COMPTE AL PLE DE LES MODIFICACIONS DEL CAPÍTOL VI DE DESPESES 
APROVADES PER RESOLUCIÓ D'ALCALDIA DURANT EL PRIMER SEMESTRE DE 2017 
 
El Ple municipal es dóna per assabentat de l'informe emès pel director d'Economia, de data 14 
de juliol de 2017, que és el que es transcriu a continuació:         
 
El pressupost de l’ajuntament de Sant Celoni per a 2017 incorpora l’annexa d’inversions a 
realitzar durant l’exercici. 
 
Durant el primer semestre de 2017 les diferents àrees han proposat la realització de despeses 
d’inversió que no estan incorporades en l’annexa d’inversions del pressupost. 
 
Aquestes modificacions del pressupost han estat finançades bé amb transferències de crèdit 
positives, utilitzant recursos corrents de les diferents àrees, bé amb generació de crèdit 
procedents de transferències de capital d’altres administracions públiques. 
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La interventora municipal ha posat de manifest la necessitat que es doni compte al Ple de 
l’ajuntament, per al seu coneixement, de les modificacions del capítol VI del pressupost, 
aprovades per resolució de l’Alcaldia. 
 
Pel qual motiu s’emet el present informe, al qual s’adjunta la relació d’inversions finançades 
durant el primer semestre de 2017 mitjançant transferències de crèdit i generacions de crèdit, 
aprovades per l’alcaldia, essent el seu resum el següent: 
 
MODIFICACIONS DEL CAPÍTOL VI DEL  PRESSUPOST DE 2017 MITJANÇANT 
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT POSITIVES DURANT EL PRIMER SEMESTRE DE 2017: 
73.635,17 euros. 
MODIFICACIONS DEL CAPÍTOL VI DEL  PRESSUPOST DE 2017 MITJANÇANT 
GENERACIÓ DE CRÈDIT DURANT EL PRIMER SEMESTRE DE 2017: 123.210,58 euros. 
MODIFICACIONS DEL CAPÍTOL VI DEL  PRESSUPOST DE 2017 MITJANÇANT 
INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT DURANT EL PRIMER SEMESTRE DE 2017: 
2.515.022,66 euros. 
 
Deliberacions: 
 
El Sr. alcalde manifesta que aquest punt ja es va explicar també a la Comissió Informativa 
General, referent a transferències de crèdit de partides de despeses corrents que s'han passat 
a inversions, considerant que aquell actuació era més una inversió que una despesa corrent i, 
per tant, el que han fet és llistar-les, posar-les en ordre i aquí es poden veure aquestes 
transferències, que venen d'inversions aprovades l'any passat i les que formen part de les 
inversions d’aquest any.  
 
11. APROVACIÓ INICIAL DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 5/2017, 
MITJANÇANT TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT DE LA MODIFICACIÓ DE LES BASES 
D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ 
 
Vistes les propostes de modificació de crèdit, mitjançant transferència, de així com proposta de 
modificació de les bases d’execució del pressupost, en el pressupost definitivament aprovat per 
a 2017, presentades per les diferents Àrees i àmbits d’actuació municipals. 
 
Atès que les actuacions que es proposen es considera necessari portar-les a terme durant l’any 
2017, pel qual motiu s’han d’incorporar al pressupost municipal. 
 
Vist l’informe a l’efecte emès pel director de l’àmbit d’Economia. 
 
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: 
 
1r.- Amb la finalitat de procedir a la contractació de la redacció del projecte tècnic de 
remodelació del Camp de Futbol 11 de setembre, aprovar expedient de transferència de crèdit 
al següent tenor: 
Partides de despeses amb crèdits en baixa 
 
09.151A0.22706 Estudis i Treballs tècnics     11.058,00 euros 
 
TOTAL BAIXES                                      11.058,00 euros 
 
Partides de despeses amb altes de crèdits 
 
07.342Z0.63203  Inversió reposició Camp Municipal d’Esports   11.058,00 euros 
    
TOTAL ALTES                                          11.058,00 euros 
 
2n.- Amb la finalitat de procedir a l’adequació d’equips de treball al RD 1215/97, aprovar 
expedient de transferència de crèdit al següent tenor: 
Partides de despeses amb crèdits en baixa 
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00.011A0.31000 Interessos préstecs     3.522,16 euros 
 
TOTAL BAIXES                                      3.522,16 euros 
 
Partides de despeses amb altes de crèdits 
 
05.150Z0.624  Material de transports     3.522,16 euros 
    
TOTAL ALTES                                          3.522,16 euros 
 
3r.- Amb la finalitat de procedir a la contractació d’alguns treballs previs a la connexió de les 
urbanitzacions del Montnegre a l’EDAR de Sant Celoni, aprovar expedient de transferència de 
crèdit al següent tenor: 
Partides de despeses amb crèdits en baixa 
 
00.011A0.31000 Interessos préstecs     42.071,42 euros 
 
TOTAL BAIXES                                      42.072,41 euros 
 
Partides de despeses amb altes de crèdits 
 
09.151Z0.60922  Connexió urbanitzacions a xarxa clavegueram  42.071,42 euros 
    
TOTAL ALTES                                          42.071,42 euros 
 
4t.- A proposta de l’Àrea de Cultura, aprovar la modificació de  la base d’execució del 
pressupost núm. 11 del pressupost de la Corporació per a 2017, incorporant el següent 
paràgraf: 
 
Es declara com ampliable el crèdit de la partida pressupostària 07.338G0.22699 “Altres 
despeses diverses”  amb els recursos provinents del preu públic per  inserció de publicitat al 
programa de la Festa Major, els quals ingressos s’imputaran a la partida 34916 de l’estat 
d’ingressos del pressupost de la Corporació per a 2017. Aquest finançament específic s’haurà 
de reflectir en el contracte administratiu que s’estableixi per a cada programa de la Festa Major. 
 
5è.- Exposar al públic l'expedient de la seva raó durant quinze dies hàbils a partir del següent al de 
la publicació de l'oportú anunci en el Butlletí Oficial de la Província, conforme determinen els 
articles 177 i 169 del Reial Decret  Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei d’Hisendes Locals. En cas que durant el referit període no es presenti cap 
reclamació els acords inicials es consideraran definitivament aprovats.   
 
Deliberacions: 
 
Inicial el debat el Sr. alcalde per exposar que aquesta modificació de crèdit bàsicament té 3 punts , 
que també es van explicar a la Comissió Informativa:  
 
- Un primer punt és una transferència de crèdit, a on es transfereixen diners d’una partida 
d’estudis i treballs tècnics de l’àrea del  territori  a una partida d’inversions d’esports per a poder 
contractar l’estudi de remodelació del camp de futbol de Sant Celoni 
 
- Un segon punt és una transferència per a equips de seguretat d'un dels vehicles, passant 
d’una partida que tenien genèrica per actuacions de seguretat, a una partida que s'ha 
considerat  més adequada, és un tema molt tècnic de partides, explicant que els diners hi són, 
els diners es mouen i una tercera que té a veure amb la connexió de les urbanitzacions Al 
Edar, que per fer-ho possible, al Ple ja han portat per a la seva aprovació, el projecte al seu 
moment, la modificació de pla general, la resolució d’unes al·legacions, per tant, cal remarcar 
que aquest és un punt conegut per tots els grups, perquè ja era important, i el que fan és fer 
una dotació econòmica per poder iniciar els tràmits que requereixen, entre d’ altres coses,  un 
estudi d’un plànol topogràfic, les anotacions marginals al registre dels costos que representarà  
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a cadascú dels propietaris i tota la tramitació i notificacions que té uns costos prou importants, 
perquè és un volum important de persones a qui se'ls ha de comunicar i s'ha de registrar a les 
seves propietats. Per tant, aquesta seria la modificació de crèdit que portarien. 
 
En no fer ús de la paraula cap més regidor, l’alcalde sotmet la proposta a votació del Ple 
municipal, amb el següent resultat: 
 
- Unanimitat dels 15 regidors presents. 
 
12. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE AMB PERTEGÀS EXPRESSIÓ 
PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DEL CENTRE MUNICIPAL D'EXPRESSIÓ DE 
SANT CELONI 
 
Prèvia tramitació del corresponent expedient administratiu, en data 29.07.2011 es va declarar 
adjudicat a Pertegàs Expressió SL el contracte per a la gestió del servei municipal Centre 
Municipal d’Expressió de Sant Celoni. 

 
En data 01.09.2011 es va signar el contracte administratiu entre l’Ajuntament de Sant Celoni i 
Pertegàs Expressió SL per a la prestació del referit servei, amb una durada de 6 anys, a 
comptar des de l’endemà de la seva signatura. 

 
En la clàusula 6, relativa al termini d’execució de contracte, del Plec de  clàusules 
administratives que regiran el contracte de gestió del servei municipal Centre Municipal 
d’Expressió de Sant Celoni, en règim de concessió s’indica que es podrà prorrogar de 
manera expressa per dos períodes, el primer d’ells de dos anys i el segon d’un any, fins un 
termini total de nou anys, amb conformitat d’ambdues parts. 
 
En data 22.05.2017 (registre d’entrada 2017/6225), M. del Puig Ferrer Panareda com a 
representant legal de l’empresa Pertegàs Expressió SL ha presentat una instància a 
l’Ajuntament de Sant Celoni en la qual sol·licita prorrogar el contracte per un període de 
dos anys. 
 

Vist l’informe de la direcció de l’àrea de Cultura i Educació en el qual s’informa de la correcta 
execució de la gestió del Centre Municipal d’Expressió per part de l’empresa Pertegàs 
Expressió i de la conveniencia i la necessitat de prorrogar el contracte de l’1 de setembre de 
2017 a 31 d’agost de 2019. 

 
Fonaments de Dret 
 
L’article 23 (Termini de durada dels contractes) del Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 novembre, estableix en el seu apartat 
2 que el contracte podrà preveure una o diverses pròrrogues sempre que les seves 
característiques es mantinguin inalterables durant la durada de les pròrrogues i que la 
concurrència per a la seva adjudicació s’hagi realitzat tenint en compte la durada màxima del 
contracte, pròrrogues incloses.  
 
El mateix article 23.2 indica que la pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà 
obligatòria pel contractista, llevat que el contracte expressi el contrari, sense que pugui produir-
se pel consentiment tàcit d’ambdues parts. 
  
A proposta del regidor de Cultura i Educació, la Comissió Informativa General, per unanimitat, 
emet dictamen proposant al Ple Municipal el debat i votació dels següents ACORDS: 

 
1. Prorrogar per dos anys més,  el contracte signat en data 01.09.2011 amb Pertegàs 
Expressió SL, amb NIF: B-65010704 per a la gestió del servei municipal Centre Municipal 
d’Expressió de Sant Celoni,  tal com preveu la clàusula 6 del Plec de clàusules administratives 
particulars regulador del contracte. La pròrroga tindrà efectes des del dia 02.09.2017. 
 
2. Autoritzar i disposar la despesa que s’indica en el desglòs següent, a l’aplicació 
pressupostària 07.326C0.22706 (Centre Municipal d’Expressió – estudis i treballs tècnics)  
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quedant supeditada l’aprovació de la despesa corresponent a l’exercici de 2018 i 2019 a 
l’existència de crèdit en el pressupost corresponent: 
 
⇒ Any 2017, de setembre a desembre, 123.142,71 € IVA inclòs  
⇒ Any 2018, de gener a desembre, 369.428,15 € IVA inclòs 
⇒ Any 2019, de gener a agost, 246.285,43 €  IVA inclòs 
 
3. Notificar aquest acord a Pertegàs Expressió SL, per al seu coneixement i als oportuns 
efectes. 
 
Deliberacions:  
 
Inicia el torn d'intervencions el Sr. alcalde manifestant que l’Escola de música, el Centre 
municipal d’expressió, porta una gestió d'una empresa, anomenada Pertegàs Expressió, des de 
l’any 2011, el contracte preveu dues pròrrogues de dos anys, acabant-se a finals de setembre 
el primer període del contracte, per tant, el que proposen és una pròrroga de dos anys, que és 
la que estableix el propi contracte. 
 
Pren la paraula el Sr. Vallhonesta explicant que el grup municipal del PSC votarà a favor, 
alhora que voldria preguntar un tema referent a que al mes de gener es va aprovar una moció  
on es demanava fer un estudi que determinés quins serveis municipals actualment 
externalitzats son candidats a ser municipalitzats. Al mateix temps diu que , en aquells casos 
que quedi demostrat la viabilitat, iniciar els tràmits per a la municipalització del servei en aquell 
que el cas l’informe sigui positiu,  preguntant si aquest estudi s’està fent o hi ha intenció de 
començar fer-lo. 
 
Respon el Sr. alcalde que en concret a l’escola de música havia estudis previs en que ja s’ 
havien analitzat la viabilitat de poder-ho fer, que ja s'havia fet a la legislatura anterior,en 
aquests moments no han fet un estudi  per valorar de nou aquesta situació.   
 
Intervé el Sr. Saurí dient que en relació aquest punt, com és sabut, dos mesos abans de les 
eleccions municipals del 2011, es va aprovar al darrer Ple municipal, (legislatura a on 
governava Convergència i Unió), aquest conveni amb aquesta empresa. Des del Grup 
municipal de la Cup,  un mes i mig o dos abans de les eleccions, es va demanar que es deixés 
aquest punt damunt de la taula perquè era un punt delicat i era preferible que s’estudiés a partir 
de la nova legislatura. En aquell moment van votar en contra, perquè creien que justament en 
aquell moment s’havia d’estudiar la possibilitat de municipalitzar la gestió del centre d’expressió 
municipal, entenent i seguint amb la mateixa lògica que es van posicionar a l’any 2011, 
subratllant que com que en els últims anys no s’ha fet un estudi que avali la municipalització, 
que no han pogut veure quins serien els impactes d'una possible municipalització, remarcant 
que és obvi que d'un any per l'altre no es pot revocar aquest contracte per aquesta raó i per 
aquest motiu, el seu Grup municipal s’abstindrà i reclamaran, tal i com ho ha fet el PSC, la 
possibilitat d’estudi de la municipalització i de la gestió directa  de l’escola de música.  
 
Fa ús de la paraula la Sra. Montes explicant que aquest punt és recorrent, ja de diversos plens, 
tal i com diu el Sr. Saurí, es va acorda de deixar-ho damunt la taula, dient que hi ha un conveni, 
uns terminis, i ara aquesta revalidació de dates de dos anys és un tràmit i s'hauria de fer 
perquè no hi ha res preparat, ni tant sols aquest estudi de validar-ho com a servei municipal i 
que, per consegüent s'ha de posar en marxa perquè no hi hauria alternativa i quedaria parat. 
 
Així doncs, manifesta que des del seu punt de vista, s'hauria de revisar la funció municipal  
d'aquesta escola, revisar els números, revisar les funcions i intentar tornar-lo a incloure dins de 
l'àmbit municipal i no d’una empresa privada. 
 
Finalment diu que el seu Grup municipal s'abstindrà per aquest motiu, suposant que dins de 
dos anys hi haurà un any de seguiment del conveni i si tampoc estan amb el números i el 
projecte, restaran abocats a fer un altre contracte amb aquesta empresa, explicant que si no es 
prepara amb una antelació prudencial i no hi ha un criteri per fer una escola municipal, 
segurament seguirà amb aquestes condicions perquè no hi haurà un projecte alternatiu, de 
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manera que creu que es podria fer un estudi econòmic i social dins de tres anys, per tenir-lo 
més clar sobre la taula. 
 
El Sr. alcalde finalitza les intervencions manifestant que recull els comentaris dels grups, 
aclarint que és un contracte, no un conveni, ja que el conveni és un altre tipus de relació.  
 
En no fer ús de la paraula cap més regidor, l’alcalde sotmet la proposta a votació del Ple 
municipal, amb el següent resultat: 
 
- 12 vots a favor dels Grups municipals de CIU, ERC-AM, PSC-CP 
- 4 abstencions dels Grups municipals de la CUP-PC-PA i ICV-EUiA-E 
 
13. APROVACIÓ DEL CONVENI DE DESPLEGAMENT DE L'ATRIBUCIÓ DE L'EXERCICI 
DE LA COMPETÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE SANT CELONI DE GESTIÓ DELS RESIDUS 
MUNICIPALS I DELS RESIDUS COMERCIALS AL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS 
RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni ha modificat el model de recollida de residus municipal en el sentit 
de racionalitzar el número d’àrees d’aportació de residus de manera que a la majoria de les 
ubicacions es disposa com a mínim d’un contenidor de cada una de les fraccions paper i cartró, 
envasos, vidre i orgànica i dos de resta. 
 
Aquesta modificació del servei ha derivat en un major ús per part de la ciutadania dels 
contenidors de recollida selectiva fet que comporta la necessitat de buidar algunes àrees més 
sovint incrementant puntualment la freqüència de buidat. 
 
El servei de recollida de les fraccions paper i cartró, envasos i vidre es realitzat pel Consorci per 
a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental mitjançant Serveis Ambientals del Vallès Oriental, 
Societat Anònima, 
 
La prestació d’aquest servei es satisfà d’acord amb les ordenances reguladores dels preus 
públics aprovades pel Consell Plenari del Consorci. 
 
L’import que per aquest servei abonen els ajuntaments és el que resulta de multiplicar la tarifa 
del preu públic pel número de rebuts del seu municipi, essent la tarifa aplicable el resultat de 
dividir el cost total del servei pel nombre total de rebuts dels consorciats, repercutit per rebut i 
any. Es tracta per tant d’un import solidari. 
 
Vist l’informe dels tècnics de l’Àrea de Territori de 6 de juliol de 2017 segons el qual des de la 
posada en marxa de l’actual model de recollida de residus municipal s’ha incrementat el 
nombre de tones recollides de les fraccions de paper i cartró, envasos i vidre i tot i l’increment 
de la capacitat dels contenidors, augmentant-ne el nombre o substituint-los per d’altres de 
major capacitat, part de les àrees se solen desbordar abans del dia de servei ordinari, per la 
qual cosa es considera necessari l’existència d’un conveni amb el Consorci per a la Gestió dels 
Residus del Vallès Oriental per tal de fer front a les necessitats del servei, que va més enllà del 
que realitza el Consorci a la resta de consorciats 
 
Atès que caldrà que aquests ajusts siguin repercutits a l’Ajuntament mitjançant una factura 
mensual del Consorci pels serveis prestats amb un cost de 65,27 € hora de servei addicional. 
 
Atès que els serveis addicionals seran demandats expressament per l’Ajuntament i són aquells 
que es realitzin fora del servei ordinari (un buidat setmanal de tots els contenidors de les 
fraccions paper i envasos, un mensual de vidre i desbordaments puntuals).  
 
Atès que l’Ajuntament de Sant Celoni i el Consorci tenen interès en formalitzar un conveni que 
tingui per objecte el desplegament de l’atribució de l’exercici de la competència de l’Ajuntament 
de Sant Celoni de gestió dels residus municipals i dels residus comercials.  
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Fonaments de dret 
 

• L'article 303 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 

 
A proposta de l'alcalde, la Comissió Informativa General, per unanimitat, emet dictamen 
proposant al Ple Municipal el debat i votació dels següents ACORDS: 
 

1. Aprovar la signatura i el contingut d’un conveni amb Consorci per a la Gestió dels 
Residus del Vallès Oriental que té per objecte el desplegament de l’atribució de 
l’exercici de la competència de l’Ajuntament de Sant Celoni de gestió dels residus 
municipals i dels residus comercials. 
 

2. Autoritzar i disposar al Consorci de Residus del Vallès Oriental amb NIF P5809509B la 
despesa per valor 7.179,70 € en l’aplicació  05.162A0.22700 Serveis públics bàsics. 
Benestar comunitari. Recollida, gestió i tractament de residus. RECOLLIDA 
D'ESCOMBRARIES. Neteja i lavabo  del pressupost de 2017 en el ben entès de 
fiscalització favorable per la Intervenció; o en l’aplicació que aquesta proposi en el seu 
lloc. Disposar la despesa per valor de 16.970,20€ per als exercicis 2018 i 2019 i per 
9.790,50€ al 2020, en les aplicacions corresponents d’aquests exercicis. 

 
3. Notificar aquest acord al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental. 

 
Deliberacions: 
 
El Sr. alcalde pren la paraula per exposar que aquest conveni, el canvi de model de recollida 
que es va produir just entre l’anterior legislatura i la pressa  de possessió de l'actual equip de 
govern, modificava la distribució dels contenidors, el model ha significat un increment en la 
recollida selectiva i amb el pas del temps aquest increment ha fet que hi hagi diferents punts 
del municipi que es vegin desbordats, segurament degut a factors diversos, és probable que la 
recuperació econòmica que es comença a visualitzar, fa que hi hagi un increment de consum,  
segurament el preu del cartró ha disminuït, per tant, segurament no hi ha tanta recollida no 
reglada, hi ha diferents factors i probablement una major sensibilització  de la pròpia ciutadania, 
fa que en aquests moments molts dels contenidors no arribin al dia de recollida que tenen 
establert amb el Consorci 
 
És per això que, aquest conveni els permet regular aquestes recollides extra que farien als 
punts identificats, que no arriben a la setmana de recollida que tenen el cartró i els envasos i 
per aquest motiu, passarien a recollir-se dos cops per setmana, per la qual cosa aclareix que 
això és el que recull el conveni i això els permet encarregar al consorci aquesta recollida. 
 
Fa ús de paraula el Sr. Vallhonesta manifestant que el seu Grup municipal votarà a favor 
perquè si que és cert que a Sant Celoni es veu un increment del reciclatge, que els contenidors 
estan molt plens ara i dona la imatge d’un poble brut, però que a la mateixa vegada s'hauria de 
vigilar posant com a exemple una foto que li han enviat dels contenidors de davant de la policia, 
a on ahir els van passar a recollir i que a la foto es podia apreciar que el terra estava bastant 
brut, remarcant que fins avui no s’havia netejat i que aquest fet s'ha de vigilar, sobretot els 
mesos d'estiu, perquè fa molta pudor, i consegüentment pot provocar l'aparició de rates, de 
manera que s'hauria de vigilar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Intervé el Sr. Turón per manifestar que el seu Grup municipal votarà en contra, explicant que 
aquest conveni  és prorrogar un sistema que ells ja estan veient que està fracassat i obsolet i 
no funciona, que els nivells de reciclatge que tenen no són els que demana Europa,  parlen 
d’un 27-28% i ens exigeixen un 50%, la única solució que tenen es posar més contenidors, 
posar més diners, més hores de recollida i més inversions, per la qual cosa diu que això no és 
un canvi de model,  és polir el model que tenien, aclarint que un canvi de model seria agafar un 
model com els països d’Àustria, Holanda, Alemanya i Bèlgica, que són els únics països d’ 
Europa amb un tant per cent superior al 50% en reciclatge, que fan servir un sistema de 
recollida no a nòmina i tipus porta a porta, a partir d’aquí hi ha 129 municipis a Catalunya que 
treballen amb aquesta línia, que tenen un 70% en mitjans de reciclatge, recordant que segons 
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l’Agència Catalana de residus, els residus dels cars es triplicarà el seu cost de cara al 2020, 
resumint que ja no és un tema de convenciment ecològic de reciclatge, sinó un convenciment  
econòmic, és una manera  on poden incidir. 
 
D'altre banda, especifica que cal anar seguint invertint en augmentar les franges de recollida, 
augmentar en més contenidors, més punts de recollida, ens hauria de portar a burjar una 
excel·lència en reciclatge, cosa que no s'apropen ni de lluny, dient finalment que comença a ser 
un tema molt recurrent, acabant dient que la institució fins quan està disposat a seguir amb 
aquest model que no funciona i que no saben que inventar-se per a poder millorar-lo. 
 
L’alcalde manifesta que de que de moment han de fer és donar resposta a les necessitats que 
tenen i que de ben segur cal incrementar la freqüència de recollida, perquè els ciutadans estan 
reciclant més. Diu que en aquests moments, estan per sobre del 30% i ara tindran dades del 
primer mig any més fines, clarament lluny del que ha de ser el seu objectiu, resumint que han 
de continuar treballant en aquesta línea, el model porta a porta que és el que s'ha posat sobre 
la taula. 
 
Continua explicant que han començat a treballar i que disposen ja d'un primer estudi al 
respecte com s’ha dit en aquest Ple i ell ho ha dit personalment, com passava amb altres 
ajuntaments similars, bastant a prop d'ells, de la mateixa dimensió, i entenen que això 
segurament tenen dos, tres, quatre anys de marge de temps per treballar i posar-ho en 
funcionament,  sempre i quan a nivell del consistori hi hagi un acord de tots els grups, si no és 
així, certament això és difícil, però ara el que fan és anar resolent els problemes que tenen avui 
perquè els problemes que tenen avui també s'han de resoldre, atès que aquesta és la manera 
de fer-ho. 
 
Respon el Sr. Turón dient que, tal com diu el Sr. alcalde, és un problema recurrent  i no es 
necessita la solució puntual del dia, però per altre banda comentat que tot el consistori estigui 
d’acord. Des fet, des del Grup municipal de la Cup ja s'han posicionat varies vegades a favor  i 
els consta que el Grup municipal d'esquerra republicana també estava d’acord amb el tema, el 
Grup municipal d'Iniciativa només estava per la labor i el Grup municipal Socialista, desconeix 
també si estan o no a favor o us heu encara de plantejar, és a dir que tenen un consens 
majoritari  dins del ajuntament. 
 
Continua expressant que la part d'apostar per fer un canvi de model,  no matisar el model que 
tenen, que és el que estan fent ara mateix i que el tenen damunt la taula. 
 
Pren la paraula la Sra. Montes manifestant que el seu grup municipal es posiciona en una 
revisió global de la recollida de deixalleries,d'escombraries. de manera que el model hauria de 
ser el de recollida selectiva, però en aquest cas, el que veu que està bé, és revisar una 
planificació de recollides que ha quedat curta, s'ha fet una revisió i el poble es veu brut, es farà 
una ampliació, dient que aquestes revisions s’haurien de fer en altres àmbits. 
 
Per aquest motiu, diu que, en aquest cas votaran a favor, però reclama també que es faci la 
neteja dels carrers, que ho ha dit més d'una vegada i que sembla ser que el consistori no té la 
sensació que estigui brut el poble, i la sensació amb aquests contenidors i carrers, cada 
vegada  dona la sensació de deixadesa i és la revisió d’aquests acords, de la situació real els el 
que haurien de fer en tots els convenis i acords amb altres empreses de neteja o qualsevol 
altre, de revisions de la situació real, si el projecte inicial està complint les expectatives o sobra 
o manca esforç per alguna banda. En aquest punt en concret, això ho veu molt correcte, s'ha 
fet una revisió de la  situació per subsanar molts problemes de neteja en molts punts del pobre 
concrets i votaran favor. 
 
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: 
 
- 13 vots a favor dels Grups municipals de CIU, ERC-AM, PSC-CP i ICV-EUiA-E 
- 3 vots en contra del Grup municipal de la CUP-PC-PA  
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14. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL 
DEL VALLÈS ORIENTAL I L'AJUNTAMENT DE SANT CELONI PER A LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR A L'ESCOLA SOLER DE VILARDELL DE SANT 
CELONI I PER A LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE RECAPTACIÓ 
 
En data 31 de gener de 2017, l’Ajuntament de Sant Celoni sol·licita l’emissió de l’informe previst 
a l’article 7.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, modificat 
per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
local, necessari perquè la corporació pugui exercir competències distintes de les pròpies i de 
les atribuïdes per delegació, més concretament i pel que ara interessa per a l’autorització del 
Servei de Transport Escolar. 
 
En data 15 de febrer de 2017, la Generalitat de Catalunya tramet a l’Ajuntament de Sant Celoni 
informe relatiu a la petició d’exercir competències distintes de les pròpies i de les atribuïdes per 
delegació, més concretament per a l’autorització del Servei de Transport Escolar. 
 
L’esmentat informe conclou que “la competència quant a la gestió del servei escolar de 
transport està delegada al Consell Comarcal del Vallès Oriental. Per tant, l’Ajuntament de Sant 
Celoni no té la competència per a poder gestionar el transport escolar, atenent que aquesta ja 
ha estat delegada a un altre ens per part d’aquest Departament d’Ensenyament”. 
 
L’informe de la Generalitat de Catalunya afegeix que “no obstant això, atenent a l’interès 
d’aquest ajuntament per tal de gestionar aquest transport escolar dins del seu municipi, el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, en exercici de les competències que té delegades, podria 
signar el corresponent conveni de gestió d’aquest servei amb l’Ajuntament de Sant Celoni.” 
 
La Llei d’Educació de Catalunya 12/2009, de 10 de juliol, estableix que els municipis han de 
col·laborar amb l’administració educativa amb l’objectiu de garantir la cohesió social mitjançant 
l’escolarització equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives específiques en els 
ensenyaments sufragats amb fons públics, en tots els centres. 
 
Una de les eines que tenen els municipis per vetllar per una distribució equilibrada de l’alumnat 
de necessitats educatives específiques és ubicar els centres escolars en zones properes a 
barris amb una distribució heterogènia de la població pel que fa al perfil socioeconòmic i 
l’origen cultural. En el seu moment, i d’acord amb els solars de que disposava l’Ajuntament, no 
va ser possible ubicar l’escola Soler de Vilardell a la trama urbana  de Sant Celoni i, per tant, 
està ubicada en un espai on els col·lectius més desfavorits tenen més dificultats d’accés i això 
dificulta l’equitat i la cohesió social del municipi. 
 
L’Estatut d’Autonomia estableix que els municipis tenen competències pròpies en la regulació i 
la prestació dels serveis d’atenció a les persones i dels serveis socials públics d’assistència 
primària. L’article 4 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials exposa que, dins els 
objectius dels serveis socials d’assistència primària és prioritari promoure la cohesió social 
mitjançant polítiques preventives i comunitàries. 
 
El servei de transport escolar de l’escola Soler de Vilardell pel curs 2017 – 2018 és una política 
preventiva i comunitària amb l’objectiu de promoure la cohesió social mitjançant la distribució 
equilibrada de l’alumnat de necessitats educatives específiques tal com estipula la Llei 
d’Educació de Catalunya 12/2009 i donant compliment a l’objectiu establert a l’article 4 de la 
Llei de Serveis Socials 12/2007.   
 
En data 7 de febrer de 2017, l’Ajuntament de Sant Celoni va sol·licitar al Consell Comarcal del 
Vallès Oriental col·laboració per a la prestació del servei escolar de transport del centre del 
municipi fins a l’escola Soler de Vilardell. 
 
La previsió estimada d’usuaris que faran ús del servei escolar de transport a l’escola Soler de 
Vilardell per al curs 2017 – 2018 és de 55. 
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El Consell Comarcal del Vallès Oriental té prevista l’aprovació d’un preu públic per a la 
prestació del servei de transport escolar no obligatori per als alumnes escolaritzats a l’escola 
Soler de Vilardell. 
 
És d’interès d’ambdues parts col·laborar per a la prestació del servei escolar esmentat. 
 
L’objectiu del present conveni és col·laborar amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per tal 
de: 

- Minorar el cost per a les famílies d’aquest transport escolar. 
- Delegar per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental en l’Ajuntament de Sant 

Celoni les competències de gestió, liquidació, inspecció i recaptació del preu públic per 
a la prestació del servei de transport escolar no obligatori per als alumnes escolaritzats 
a l’escola Soler de Vilardell. 

 
El pacte segon del conveni estipula que “per mitjà d’aquest conveni es formalitza la delegació 
de les competències de gestió, liquidació, inspecció i recaptació del preu públic per a la 
prestació del servei de transport escolar no obligatori per als alumnes escolaritzats a l’escola 
Soler de Vilardell, d’acord amb les funcions següents: 
 

a) Realitzar actuacions d’informació i assistència als contribuents 
b) Realitzar liquidacions per a determinar els deutes tributaris 
c) Elaborar i emetre padrons i documents cobratoris 
d) Revisar i comprovar les declaracions i autoliquidacions presentades 
e) Practicar notificacions col·lectives en rebuts i notificacions individuals en les 

liquidacions per ingrés directe 
f) Dictar la provisió de constrenyiment 
g) Recaptar els deutes, tant en període voluntari com executiu 
h) Liquidar interessos de demora 
i) Resoldre els expedients de devolució d’ingressos indeguts 
j) Realitzar les funcions d’inspecció 
k) Qualificar les infraccions i imposar sancions tributàries 
l) Resoldre els recursos que s’interposin contra els actes anteriors 
m) Realitzar qualsevol altra acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors 

 
El pacte quart del conveni especifica que l’Ajuntament de Sant Celoni assumeix les obligacions 
següents: 
 

1. Facilitar l’accés a tota aquella informació necessària per prestar satisfactòriament el 
servei de transport escolar no obligatori per als alumnes escolaritzats a l’escola Soler 
de Vilardell. 

2. Centralitzar la recepció de sol·licituds del servei de transport escolar no obligatori per 
als alumnes escolaritzats a l’escola Soler de Vilardell. 

3. Dur a terme les competències delegades de gestió, liquidació, inspecció i recaptació 
del preu públic per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori per als 
alumnes escolaritzats a l’escola Soler de Vilardell. 

 
El pacte cinquè del conveni estipula el règim econòmic: 
 

1. El cost estimat corresponent a la prestació del servei de transport escolar no obligatori 
per als alumnes escolaritzats a l’escola Soler de Vilardell per al curs 2017 – 2018, que 
inclou l’autocar, l’acompanyament, les publicacions i les despeses indirectes, és de 
vuitanta-dos mil tres-cents cinquanta euros (82.350 €) amb l’IVA inclòs. 
 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental comunicarà a l’Ajuntament de Sant Celoni el 
cost real del servei de transport escolar no obligatori per als alumnes escolaritzats a 
l’escola Soler de Vilardell per al curs 2017 – 2018 un cop licitats i adjudicats els 
contractes corresponents. 

 
2. L’Ajuntament de Sant Celoni abonarà al Consell Comarcal del Vallès Oriental la 

quantitat derivada del cost real del servei de transport escolar no obligatori per als 
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alumnes escolaritzats a l’escola Soler de Vilardell per al curs 2017 – 2018, en el 
compte corrent de BBVA número ES71 0182 6035 40 0201600889, en tres parts iguals: 
 
a) El primer abonament abans del 15 d’octubre de 2017 
b) El segon abonament abans del 15 de gener de l’any 2018 
c) El tercer abonament abans del 15 d’abril de l’any 2018 

 
3. Un cop finalitzat el curs escolar, el Consell Comarcal del Vallès Oriental liquidarà les 

despeses directes (autocar, acompanyament i publicacions) que l’Ajuntament de Sant 
Celoni ha d’abonar al Consell Comarcal del Vallès Oriental abans del 30 de juny de 
2018. 
 

4. El Consell Comarcal del Vallès Oriental iniciarà l’expedient de compensació, de 
conformitat amb el que preveu la legislació vigent, quan l’Ajuntament de Sant Celoni 
sigui deutor del Consell Comarcal del Vallès Oriental per l’objecte d’aquest conveni. 

 
D’acord amb l’estudi de costos del Consell Comarcal del Vallès Oriental, les despreses 
previstes per al transport escolar dels alumnes de l’escola Soler de Vilardell són les següents: 
 
 Cost diari Dies Cost total 
Servei autocar amb conductor 360,23 € 176 63.400,48 € 
Servei de monitoratge 55,55 € 176 9.776,80 € 
Publicacions (DOGC, BOPB, Diari Província)   625,00 € 
Despeses indirectes   1.229,99 € 
Total   75.032,27 € 
 
Els ingressos previstos són els següents: 
 
 Import anual Import 

mensual 
Import diari 

Import a pagar pels usuaris que facin 2 viatges al dia 240,00 € 24,00 € 1,36 € 
Import a pagar pels usuaris que facin 4 viatges al dia 360,00 € 36,00 € 2,04 € 
 
La part de despesa no coberta pel preu públic l’assumirà l’Ajuntament de Sant Celoni i es 
preveu la següent aportació per part de l’Ajuntament: 
 
 Usuaris Ingressos 

diaris 
Ingressos 
curs 17 - 18 

Usuaris de 2 trajectes 27 36,81 € 6.480,00 € 
Usuaris de 4 trajectes 28 57,27 € 10.080,00 € 
Ingressos totals 55  16.560,00 € 
 
Aportació de l’Ajuntament de Sant Celoni 58.472,27 € 
 
L’import estimat del cost d’aquest servei per a cada exercici pressupostari és de: 
 
2017 
(de setembre a desembre) 

2018 
(de gener a juny) 

Total cost 

23.388,91 € 35.083,36 € 58.472,27 € 
 
La despesa de 23.388,91 € corresponent a 2017 anirà a càrrec de l’aplicació 07/942A0/465 
(Transferències a entitats locals territorials / a comarques). Per a l’any 2018 cal consignar 
35.083,36 € a l’aplicació 07/942A0/465 (Transferències a entitats locals territorials / a 
comarques). 
 
Fonaments de dret 
 

- El conveni de 24 de maig de 2016, de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya relatiu a 
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la delegació de competències quan a la gestió del Servei escolar de transport i del 
Servei escolar de menjador. 

 
- L’article 150 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix 

que els ens locals supramunicipals que tenen atribuïdes funcions de cooperació poden 
establir convenis i que aquesta facultat s’ha d’exercir amb criteris objectius i d’acord 
amb el principi d’igualtat i amb els criteris de coordinació establerts.    

 
- L’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

 
- L’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya preveu que les administracions públiques 
catalanes, els organismes i les entitats públiques poden delegar les competències de la 
seva titularitat a altres administracions o entitats en els termes que estableix la 
normativa sectorial d’aplicació. 
 

- L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local. 
 

- Els articles 7.1 i 8.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 

- L’article 8.b) del Reglament general de Recaptació, aprovat per Reial Decret  939/2005, 
de 29 de juliol. 
 

- L’article 114.3 lletra e) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya  
estableix que és necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació per adoptar els acords relatius a l’acceptació de delegacions 
o encàrrecs de gestió realitzats per altres administracions. 

 
Vistos els informes tècnics corresponents, 
 
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: 
 

1. Aixecar els reparaments de la intervenció i la secretaria municipals. 
 

2. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
l’Ajuntament de Sant Celoni per a la prestació del servei de transport escolar a l’escola 
Soler de Vilardell de Sant Celoni i per a la delegació de competències en matèria de 
recaptació 
 

3. Autoritzar la despesa per valor de 23.388,91 € en l’aplicació 07 942A0 465 
(Transferències a entitats locals territorials / a comarques) corresponent a l’exercici 
pressupostari de l’any 2017 i de 35.083,36 € en l’aplicació 07 942A0 465 
(Transferències a entitats locals territorials / a comarques) corresponent a l’exercici 
pressupostari de l’any 2018, subjecte a la seva consignació pressupostària per a 
l’exercici de l’any 2018, en el ben entès de fiscalització favorable per a la Intervenció; o 
en l’aplicació que aquesta proposi en el seu lloc. 
 

4. Acceptar la delegació de les competències de gestió, liquidació, inspecció i recaptació 
del preu públic per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori per als 
alumnes escolaritzats a l’escola Soler de Vilardell. 

 
5. Facultar el Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per a l’eficàcia i 

execució d’aquest acord. 
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Deliberacions: 
 
Pren la paraula el Sr. alcalde per explicar que el que fan aquí és aprovar el conveni, la gestió 
del transport escolar no és competència municipal, és competència del Departament d’ 
educació que té delegat al Consell Comarcal i al Consell Comarcal li té delegada la possibilitat 
de que pugui establir convenis o relacions amb altres entitats entre elles amb els ajuntaments. 
 
Exposa que com Ajuntament van demanar a la Generalitat que els comuniqués quines eren 
aquelles competències que eren pròpies i els corresponien, concretament van preguntar sobre 
el transport escolar i van contestar que no era competència, que li corresponia al Consell 
Comarcal i que donat l’interès que tenia l'Ajuntament de Sant Celoni, podien establir convenis 
per a la gestió del transport escolar, explicant que és precisament el que es ve a tractar al Ple, 
entenent que està prou bé argumentat jurídicament, amb l’informe de l’àrea que tenen i en el 
que estableixen que la gestió tot i que és un terme que es pot interpretar de manera genèrica i 
que han demanat que els acabin d’especificar una miqueta més, els concretin més la referència 
a la gestió, la interpretació que el propi departament i el Consell Comarcal està fent d’aquest 
conveni que tenen signat amb el Departament és que el finançament d’aquests convenis de 
transport no obligatori amb els ajuntaments i en concret el Consell Comarcal  ho està fent amb 
21 ajuntaments de la comarca, és que el finançament el fan els ajuntaments perquè el 
departament no financia el transport que no és obligatori, entenen que està prou bé establert i 
pensen que s’ha de signar aquest conveni  i tirar-lo endavant. 
 
Pren la paraula Sr. Saurí dient manifestant que des del Grup municipal de la Cup comparteixen 
al 100% les paraules del senyor alcalde i celebren aquesta obertura de mides per part del 
Departament i del Consell Comarcal, òbviament votaran favorablement en aquest punt però 
voldrien fer una petita intervenció en relació a un tema que ja van comentar al Consell escolar 
municipal amb el regidor d’Educació, que hi havia la possibilitat que hi hagués un segon bus 
escolar, que  han passat més de dues setmanes després d’aquell Consell escolar municipal, a 
on se'ls va comentar que els comunicarien com estava la situació ara, i per aquest motiu, 
pregunta com està la situació d'un hipotètic i possible bus escolar a 1 d’ agost cap a Soler de 
Vilardell. 
 
El Sr. García Ramírez respon per explicar-li que està igual que la reunió de grups que van tenir 
per comentar el tema, des de l'Ampa i l'ajuntament haurien de valorar que passaria amb la  
resolució del ajuts, com es mou la llista d’espera i acabar d’analitzar els paràmetres que faci 
tirar endavant el bus i el compromís que si això l'Ampa decideix tirar-lo endavant i s'arriba a un 
acord polític, doncs en aquest cas, hauran de portar al Ple una subvenció extraordinària per 
l'Ampa per facilitar que puguin desenvolupar l’activitat, simplement com van comentar a la 
reunió estan en aquest punt ara mateix. 
 
El Sr. Saurí torna a preguntar si hi ha una canderització o pla de treball, tenint present que al 
setembre comença el curs i que aquest marge de maniobra en termes temporal és baix. 
 
Contesta el Sr. Garcia Ramírez dient que el calendari, la primera setmana de setembre, s'haurà 
de resoldre tot i en tot cas, és cert que administrativament és molt més àgil que no pas assumir-
ho nosaltres, que estan tots els contactes fets amb les parts implicades i que és acabar de fer 
el pas i financerament tampoc és molt urgent perquè en un ple al setembre o al de novembre 
tranquil·lament podrien acabar de cobrir financerament. 
 
El Sr. Saurí li agraeix la resposta. 
 
La Sra. Montes diu que votaran a favor. 
 
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: 
 
- Unanimitat dels 16 regidors presents. 
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15. APROVACIÓ DELS NOMS DEL CARRER I DE LA PLAÇA DE L'INSTITUT I DE LA 
NOVA ESCOLA SOLER DE VILARDELL: CARRER DE LA SENYORETA ROSITA I PLAÇA 
DE MURIEL CASALS  
 
El mes de març de 2017, l’equip de govern va encomanar a l’àrea de Cultura i Educació i a 
l’àmbit de comunicació que organitzés un procés participatiu per escollir el nom del carrer i de 
la nova plaça de l'Institut i de l'Escola Soler de Vilardell. Es va definir una comissió de treball 
formada per tècnics i polítics, encarregada de definir els criteris i fer el seguiment del procés de 
participació,  i es van concretar les accions i el calendari del procés de participació. 

Durant els dies previs a la festivitat de Sant Jordi es va donar a conèixer la proposta a la 
ciutadania i  del 24 d’abril i fins el 10 de maig tots els veïns i veïnes de Sant Celoni van fer una 
primera proposta de noms a través de la votació per internet o emplenant una butlleta durant el 
cap de setmana de Sant Jordi.  

Finalitzat la primera acció de recollida de noms, la comissió va valorar les més de 300 
propostes i es van plantejar 5 noms de carrer i 5 de plaça tenint present els criteris següents: 

1.-Intenció del projecte constructiu 
2.-Promoció del patrimoni humà i cultural local (descartant persones vives) 
3.-Dèficit de les referències femenines en el nomenclàtor municipal 
4.-Valors associats a les activitats i equipaments de l'entorn 
 
A partir d'aquests criteris exposats i amb voluntat d'aconseguir un equilibri en les 
propostes, es van escollir els següents noms: 
 

Nom del carrer Breu explicació 

Jovent Els equipaments d'aquest àmbit tenen el jovent com a principal públic 
usuari. 

Llibertat 
Llibertat, democràcia, són valors fonamentals a la nostra societat i que 
cal transmetre a les futures generacions, usuàries principals dels espais 
a anomenar. 

Torrent de Can Sans Topònim referit a l'emplaçament del carrer i als masos propers. 
Senyoreta Rosita 
(Rosa Pascual) 

Mestra celonina, va fundar la seva escola particular el 1945, era l'Escola 
Pascual, coneguda popularment com Ca la Rosita 

Santi Santamaria 

Reconegut cuiner, fundador l'any 1981 del restaurant Can Fabes a Sant 
Celoni, el primer restaurant català guardonat amb 3 estrelles de la guia 
Michelin. Va portar el nom de Sant Celoni arreu del món. Santi 
Santamaria va morir el 2011. 

 Nom de la plaça Breu explicació 

Bosc La plaça forma part de la porta de Sant Celoni al bosc, un dels pilars 
fonamentals d'actuació municipal: Sant Celoni capital del bosc 

Coneixement 

El projecte d'urbanització de la plaça integra elements concrets del 
coneixement com són: una espiral de Fibonacci, les regletes de Maria 
Antònia Canals, els sòlids platònics, la representació gràfica del teorema 
de Pitàgores entre d'altres. Els equipaments estan destinats al 
coneixement. 

Democràcia 
Llibertat, democràcia, són valors fonamentals a la nostra societat i que 
cal transmetre a les futures generacions, usuàries principals dels espais 
a anomenar. 

Futur Per a la majoria d'infants i joves, el seu pas pels equipaments de l'àmbit, 
els marcaran el seu futur personal i professional. 

Muriel Casals 
Economista, professora universitària, presidenta d'Òmnium Cultural del 
2010 al 2015, diputada de Junts pel Sí al Parlament de Catalunya. De 
tarannà afable i compromisos ferms. Va morir el febrer de 2016. 
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Un cop definits els noms finalistes, els veïns i veïnes de Sant Celoni varen poder votar del 22 
de maig al 4 de juny.  

En aquest segon procés hi van participar 224 persones, majors de 16 anys i empadronades a 
Sant Celoni, del qual en va resultar un major nombre de vots pel carrer de la Senyoreta Rosita i 
un empat pel nom de la plaça, entre Plaça Muriel Casals i Plaça del Coneixement.  

Per desempatar en el nom de la plaça entre del Coneixement i Muriel Casals, es va obrir un 
nou període de votació que un cop finalitzat va donar el següent resultat: 
 
137 vots per plaça de Muriel Casals i 131 per plaça del Coneixement, d'un total de 284 vots 
emesos, dels quals 268 eren vàlids i 16 que no (8 no empadronats al municipi, 8 duplicats).  

Finalitzat el procés de participació realitzat per escollir el nom del carrer i de la plaça de l'àmbit 
de l'Institut i la nova escola Soler de Vilardell donen com a guanyadors els noms de carrer de la 
Senyoreta Rosita i plaça de Muriel Casals. 
 
Atès el resultat del procés participatiu i vist l'informe favorable emès l'àrea de Cultura i Educació 
pel que fa la nova denominació. 
 
A proposta de l'alcalde, la Comissió Informativa General, per unanimitat, emet dictamen 
proposant al Ple Municipal el debat i votació dels següents ACORDS: 
 
1. Aprovar la denominació de carrer de la Senyoreta Rosita pel nou carrer de l'Institut i de 
l'Escola Soler de Vilardell. 

2. Aprovar la denominació de plaça de Muriel Casals per la nova plaça de l'Institut i de l'Escola 
Soler de Vilardell. 
 
3. Notificar aquest acord a l'Organisme de Gestió Tributària per tal que faci les gestions que 
corresponguin a la Gerència regional del Cadastre de Catalunya i a l'INE pel seu coneixement i 
als efectes oportuns. 

 
Deliberacions: 

Inicia les intervencions el Sr. García Ramírez per comentar que tenen l'expedient, que van fer 
davant de la urbanització d’aquests nous espais i que en la nomenclatura oficial, malgrat que 
en el Google maps té noms que no són correctes, oficialment no constava cap nom i van tirar 
endavant un procés participatiu per donar nom al carrer i la plaça del Soler, de l'Institut i  pistes 
d’atletisme. 

Explica que es va realitzar en dues fases: una primera de recollida de propostes, on qualsevol 
celoní i celonina podia enviar la seva proposta de nom i plaça, per la qual cosa van rebre unes 
300 propostes, una Comissió tècnica política de diferents àmbits, van fer un filtratge sobretot 
amb els criteris de la intenció del projecte, els valors de l'espai, el tema de l’esportiu, educatiu, 
tenint en compte que el dèficit de referències femenines a la nomenclatura oficial i descartant 
aquelles persones que estiguin vives, perquè qualsevol nomenclàtor recomana que fins que un 
no passi a millor vida, millor que no se li posi una placa a un carrer, no fos cas que s'haguessin 
de desdir. 

Continua explicant que van arribar 100 propostes per el carrer i 5 per la plaça i el resultat va ser 
que el carrer es diria el carrer de la senyoreta Rosita, a on explica que la Rosa Pascual va ser 
educadora durant molts anys a la vila de Sant Celoni i a la plaça de Muriel Casals,  que ja la 
coneixen pel seu activisme polític, molt transversal, des del PSUC, acabant al Junts Pel Sí, des 
de  la societat civil i amb Òmnium també van recordar que va ser la plaça que va acollir al 9N 
pel qual la Sra.Muriel Casals també va treballar i per aquest motiu estan contents que aquesta 
proposta arribi, contents que siguin dues dones i que van revertint la tendència als 
nomenclàtors de fer visible a la dona i les seves aportacions a la societat i també contents 
perquè el procés els va fer descobrir que tenen una sèrie de persones a la vila que potser els 
han deixat no fa gaire anys i serà just fer algun treball per recordar-les i perquè aquest 
patrimoni humà de Sant Celoni no és perdi potser, no fent falta potser un nom de carrer, però 
tenen una llistes de persones que segur que les hauran de cuidar d’alguna manera perquè els 
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aporta alguna cosa en positiu i perquè els diu molt de com són com a poble. Per tant, la 
proposta de nom seria el de Muriel Casals per la plaça i senyoreta Rosita pel carrer de l’Institut. 

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. 
 
A continuació, el Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 82.3 del Reglament 
d’Organització i Funcionament de les Entitats Locals i per unanimitat, acorda ratificar la 
inclusió del següent punt en l’ordre del dia. 
 
16. ACORD PER DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ CONVOCADA PER CONTRACTAR 
LA GESTIÓ DEL BAR RESTAURANT ATENEU DE SANT CELONI I APROVAR UNA NOVA 
LICITACIÓ DEL CONTRACTE. 
 
L’Ateneu de Sant Celoni és un equipament de propietat municipal situat a la Carretera Vella, 25 
d’aquesta vila, que es divideix en tres àmbits diferenciats: teatre, escola de música i bar.  
 
Havent obtingut l’Ajuntament de Sant Celoni la plena possessió del bar (antic Cafè de l’Ateneu), 
va iniciar un diàleg amb les entitats culturals del municipi per tal de definir les línies bàsiques de 
la seva recuperació i va encomanar a l’arquitecte Rob Dubois la redacció d’un projecte tècnic 
per a la recuperació del Cafè, amb les premisses resultants de les converses amb aquestes 
entitats. 
 
Posteriorment, l’Ajuntament de Sant Celoni va contractar amb la mercantil Grupmas Edificació 
SL l’execució de les obres de rehabilitació del Cafè de l’Ateneu, d’acord amb el projecte 
redactat per l’arquitecte Rob Dubois. Les obres van ser recepcionades per la Corporació en 
data 16.06.2016. 

 
És voluntat de la Corporació posar en marxa a l’espai de l’antic Cafè un servei de bar 
restaurant destinat als usuaris del teatre i del Centre municipal d’expressió, així com a la 
ciutadania en general. 
 
Així, la Junta de Govern Local en sessió de 03.02.2016 va aprovar el Plec de 
prescripcions tècniques i el Plec de clàusules administratives particulars redactats per 
l’Àrea de Cultura i Educació i per la Secretaria municipal, respectivament, reguladors de 
contractació. 
 

El contracte es va licitar pel procediment obert, amb publicació del preceptiu anunci al Butlletí 
oficial de la província, a la Plataforma de contractació pública de Catalunya i al Perfil del 
contractant del web municipal.  

 
La licitació, però, es va declarar deserta. 
 
Per dues ocasions més, en sessions de 21.07.2016 i de 11.01.2017, la Junta de Govern 
Local va aprovar la licitació de la gestió del bar restaurant del Teatre Ateneu, mitjançant 
procediment obert, amb uns nous Plecs reguladors.  
 
Les licitacions van quedar, però, novament desertes. 

 
Per tal de facilitar la concurrència de licitadors, les àrees municipals de Cultura i Educació i de 
Serveis Personals (Àmbit de Promoció Econòmica) van revisar el Plec de prescripcions 
tècniques, adaptant el document a les necessitats actuals del sector de la restauració.  
 
Des de la Secretaria municipal es va elaborar el corresponent Plec de clàusules administratives 
particulars, d’acord amb les instruccions rebudes per part de l’àrea gestora, especialment pel 
que fa a la durada del contracte, les obligacions contractuals a assumir per l’adjudicatari, els 
criteris de solvència a aplicar i els criteris d’adjudicació, tant els criteris avaluables de forma 
automàtica com els que depenen d’un judici de valor.  
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Així, el Ple municipal, en sessió de 25.05.2017, va aprovar l’expedient de contractació per a 
l’explotació del bar restaurant del Teatre Ateneu de Sant Celoni, que inclou un nou Plec de 
clàusules administratives particulars i un nou Plec de prescripcions tècniques reguladors del 
contracte. 
 
El contracte s’ha tramitat pel procediment obert, amb publicació del corresponent anunci al 
Butlletí oficial de la província, a la Plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya i al 
Perfil del contractant del web municipal.  
 
La clàusula 16 del Plec de clàusules administratives particulars estableix que les proposicions 
es presentaran a la Secretaria de l'Ajuntament de Sant Celoni (Plaça de la Vila, 1, 1r pis), de 
dilluns a divendres de 8 a 15 hores, en el termini màxim de 15 dies naturals comptats des de 
l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació al Butlletí oficial de la província. Aquest termini 
finalitzava el dia 23.06.2017.  
 
A les 16.25 hores del dia 23.06.2017 es va rebre a les dependències del Centre de formació i 
ocupació Baix Montseny – Sax Sala la plica presentada per Jordi Monclús Pagès, en 
representació de la mercantil Pizzeria Angolo SL.  
 
En data 17.07.2017 la Mesa de contractació va emetre dictamen proposant al Ple municipal 
que declarés deserta la licitació del contracte atès que la plica presentada per Pizzeria Angolo 
SL no es podia admetre jurídicament per haver-se presentat fora de termini. 
 
Davant aquestes circumstàncies i atès que subsisteix la necessitat de disposar de la gestió del 
servei de bar restaurant del Teatre Ateneu municipal, s’ha tornat a redactar un nou Plec de 
prescripcions tècniques i un nou Plec de clàusules administratives particulars per part de l’Àrea 
de Cultura i Educació i la Secretaria municipal respectivament, plecs que no modifiquen el 
contingut dels que van ser aprovats pel Ple municipal en sessió de 25.05.2017. 
 
També des de la Secretaria municipal s’ha emès informe jurídic sobre la normativa aplicable i el 
procediment a seguir.  
 
La Intervenció de fons ha d’emetre el corresponent informe. Tanmateix no es preveu 
consignació pressupostària perquè el contracte comporta ingressos del cànon, llevat que la 
Intervenció indiqui altra cosa diferent. 
 
Fonaments de Dret: 
 
Segons informe del secretari municipal, els contractes d’explotació de bar restaurant situats en 
instal·lacions de titularitat municipal poden ser conceptuats com a contractes administratius 
especials d’acord amb l’article 19.1.b) del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP). 
 
D’acord amb l’article 138.2 del referit TRLCSP, l’adjudicació dels contractes es realitzarà 
ordinàriament utilitzant els procediments obert o restringit, malgrat que en el present supòsit i 
atès el valor estimat del contracte, podria seguir-se el procediment negociat amb publicitat. En 
qualsevol cas la utilització del procediment obert no contravé l’ordenament jurídic i farà  
possible una major concurrència de licitadors i, en conseqüència, l’obtenció de millors ofertes. 
D’acord amb això, es considera adient tramitar l’adjudicació del  contracte pel procediment 
obert (regulat als article 157 i ss. del TRLCSP) i, per tant, queda exclosa tota negociació dels 
termes del contracte amb els licitadors.  
 
La Disposició addicional segona del TRLCSP estableix que la competència per a la 
contractació dels contractes correspon a l’Alcaldia sempre que el seu import no superi el 10% 
dels recursos ordinaris (i en tot cas els 6 milions d’euros) ni els 4 anys de durada, i al Ple la 
resta. 
 
Atès que la durada del present contracte és superior als 4 anys, l’òrgan competent serà el Ple 
de l’Ajuntament. La competència engloba l’aprovació de l’expedient, l’obertura del procediment 
d’adjudicació, l’aprovació de la despesa, l’aprovació del Plec de clàusules administratives 
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particulars, l’adjudicació del contracte i, en general, totes aquelles competències que la llei 
atorga a l’òrgan de contractació. 
 
A proposta de l'alcalde, la Comissió Informativa General, per unanimitat, emet dictamen 
proposant al Ple Municipal el debat i votació dels següents ACORDS: 
 
1. Inadmetre la plica presentada per Jordi Monclús Pagès, en representació de la mercantil 
Pizzeria Angolo SL, en la licitació convocada per l’Ajuntament de Sant Celoni per a la gestió del 
bar restaurant del Teatre Ateneu municipal, per haver-se presentat fora de termini. I, en 
conseqüència declarar deserta l’esmentada licitació, que fou aprovada pel Ple municipal en 
sessió de 25.05.2017. 
 
2. Aprovar un nou expedient per a la contractació, mitjançant licitació pel procediment obert, del 
servei de bar restaurant del Teatre Ateneu de Sant Celoni, que inclou el Plec de prescripcions 
tècniques redactat per l’Àrea de Cultura i Educació i el Plec de clàusules administratives 
particulars elaborat per la Secretaria municipal. 
 
3. Fer pública la licitació del contracte mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí 
oficial de la província, a la Plataforma de contractació pública de la Generalitat de Catalunya i al 
Perfil del contractant de la pàgina web municipal. 
 
4. Disposar que el cànon a abonar a l’Ajuntament de Sant Celoni per l’adjudicatari del contracte 
s’imputi a la partida 55008 (Cànon bar Ateneu) del pressupost de la Corporació. 
 
5. Notificar aquests acords a Jordi Monclús Pagès, en representació de la mercantil Pizzeria 
Angolo SL, per al seu coneixement i amb expressió dels recursos a què tingui dret.  
 
Deliberacions:  
 
Pren la paraula Sr. Garcia Ramírez dient que malauradament han de portar aquest punt al ple, 
es va presentar una empresa a l’oferta, però es va presentar aproximadament un hora més tard 
que acabés el termini de presentació, és cert que a cada plec que han tret, han tingut alguna 
casuística que, malauradament això fa que aquestes hores encara estiguin aquí. 
 
Exposa que és cert que aquesta empresa ha manifestat el seu compromís,la seva voluntat de 
tornar-se a presentar i potser hi ha algun altre,i per tant, el que fan és declarar desert el 
concurs i aprovar de nou el Plec de clàusules amb les mateixes condicions que es va aprovar a 
l'anterior i aquests és la proposta que porten al Ple. 
 
Intervé el Sr.Vallhonesta  dient que votaran a favor esperant que vagi bé i si no ja s'han de 
replantejar alguna alternativa, perquè si alguna persona ho està seguint poder ja s’estan rient 
una mica. Aclareix de totes maneres que voten a favor però si no surt bé hauran de replantejar 
la manera de fer-ho. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Saurí dient que la gent que li agrada els periodistes i les pel·lícules 
podien anomenar el dia de la marmota, perquè és la quarta vegada que porten aquest punt al 
ple i que no diran massa més coses perquè des de la Cup ja s'han posicionat i evidentment 
veuen que aquest equipament és necessari, però el que entenen o demanen és que es faci una 
reflexió des de l'equip de govern del que està passant amb aquesta qüestió, perquè portar una 
licitació per quarta vegada al ple municipal amb tots els canvis que hi ha hagut i tot plegat, creu 
que és una mica còmic, però en qualsevol cas evidentment aprovaran el punt. 
 
Pren la paraula la Sra. Montes dient que el seu grup aprovarà el punt. 
 
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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Tot seguit, a proposta del senyor Alcalde i declarat d'urgència per unanimitat i, per tant, 
amb la majoria prevista a l'art. 103.3 de la refosa de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, el Ple procedeix a discutir el següent assumpte no inclòs en l’ordre del dia. 
 
17. PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 
6/2017, MITJANÇANT SUPLEMENT DE CRÈDIT  
 
En l’annexa d’inversions que figura com a document de l’expedient del pressupost de la 
Corporació per a 2017 figura la inversió següent: 
 
Obres adequació edifici Puigdollers per a l’àmbit de Comunitat, amb un consignació inicial de 
328.000,00 amb càrrec a la partida 04.231Z0.63209. 
 
Elaborat l’avantprojecte, el cost total de les sobre es situa en els 590.000,00 euros.  
 
Per ser aquesta obra urgent, ja que suposarà una millora en la prestació del servei del personal 
de l’àmbit de Comunitat de l’Àrea de Serveis a les Persones, cal dotar de crèdit suficient al 
pressupost per poder aprovar el projecte i procedir a l’expedient de contractació de l’obra. 
 
Vista la memòria de l’Alcaldia i l’informe del director d’Economia. 
 
A proposta de l'alcalde, la Comissió Informativa General, per unanimitat, emet dictamen 
proposant al Ple Municipal el debat i votació dels següents ACORDS: 
 
1.- Modificar l’annex d’inversions del pressupost de la Corporació per a 2017 en el següent 
sentit. 
Baixa del projecte d’inversió següent: 
 
Reforma edifici policia, per import de 217.279,37 euros, consignats a la partida 
08.132Z0.63224. 
 
Modificació a l’alça del projecte següent: 
 
Obres adequació edifici Puigdollers per a l’àmbit de Comunitat, amb un consignació final de 
590.000,00 euros amb càrrec a la partida 04.231Z0.63209. 
 
Finançats amb 217.279,37 euros corresponent a baixa de la partida 08.132Z0.63224, i amb 
romanent per a despeses generals per import de 44.720,63 euros. 
 
2.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit 6/2017 mitjançant suplement de crèdit al 
següent tenor. 
 
PARTIDA QUE ES SUPLEMENTA 
04.231Z0.63209 “Obres adequació edifici Puigdollers per a l’àmbit de Comunitat”, per import 
total de 262.000,00 euros. 
FINANÇAT AMB: 
Baixa de la partida següent: 08.132Z0.63224 “Reforma edifici policia” per import de 217.279,37 
euros. 
Partida 870.00 “Romanent de tresoreria per a despeses generals” per import de 44.720,63 
euros. 
 
3.- Exposar al públic l'expedient de la seva raó durant quinze dies hàbils a partir del següent al de 
la publicació de l'oportú anunci en el Butlletí Oficial de la Província, conforme determinen els 
articles 177 i 169 del Reial Decret  Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei d’Hisendes Locals. En cas que durant el referit període no es presenti cap 
reclamació els acords inicials es consideraran definitivament aprovats. 
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Deliberacions:  
 
Intervé el Sr. alcalde comentant que, en primer terme votarien la urgència del punt, després 
procediran a votació i acaba per aclarir els dubtes que puguin sorgir 
 
L'alcalde explica que als pressupostos del 2017 una de les inversions que hi havia era la 
remodelació del edifici del Puigdollers, on fins ara hi ha hagut el Soler de Vilardell per tal que s’ 
instal·les l’àrea de comunitat, que com es fa en aquests casos es fa una aproximació 
econòmica del cost que podria tenir una rehabilitació i una recuperació un cop  encarregat 
l’estudi treballat amb l’àrea tot el pla funcional, tot el detall, els arquitectes una vegada han fet 
el projecte, amb tot el que significa la rehabilitació d’un edifici antic, que es pretén que també 
des del punt de vista mediambiental de tots els temes d’aïllament, de tots els aspectes que ha 
de garantir el cost final del projecte, supera de manera important la previsió pressupostària que 
tenien. 
 
Continua explicant que l'han estant revisant per comprovar si hi havia aspectes del  projecte, 
que en qualsevol cosa s’ha treballat des del primer moment amb l' àrea i els propis tècnics de l' 
ajuntament, si hi havia alguna partida o algun aspecte que es podia retocar, i de fet algunes 
d’elles s’ha ajustat, però l'ajust és de poca consideració, per tant no s’ha vist tècnicament  
possible reduir gaire més el cost que el projecte estableix. Entenen que està molt bé afinat i per 
tant el que volen és tenir un bon equipament en condicions, que compleixi i contribueixi a donar 
resposta a les necessitats d’un àrea tant sensible que ha estat tant transcendent en aquests 
anys de crisi com és l'àrea Comunitat i de Serveis socials. 
 
Dit tot això, afirma que el proposen és una modificació de crèdit per incorporar la dotació 
econòmica necessària perquè això sigui possible, de fet no haver-ho fet en aquest ple, hauria 
significat fer-ho en el ple de setembre, amb el que significava retrassar més de dos mesos i el 
que implica no solament a l’àrea de comunitat sinó que hi ha una cadena d'esdeveniments que 
permet una vegada a l’àrea de comunitat es pugui traslladar en aquest equipament, que la 
policia es pugui traslladar a l'espai que ara ocupa l’àrea de Comunitat perquè es pugui fer les 
obres d’adequacions del edifici de la policia, i per tant, per fer-ho possible el que han fet és 
donar de baixa la partida de l'edifici de la policia perquè aquest any tampoc no es podia 
executar, perquè fins que no estigui executada aquesta no era factible, per aquest motiu, 
aquests diners del mes de desembre desapareixien i el que fan és donar-li aquest ús que en el 
fons és per l’àrea de comunitat, però també és per agilitzar i anar més ràpid amb tota aquesta 
cadena d’actuacions i d’obres que s'han de realitzar, aclarint que aquest és el motiu de la 
urgència que s’hagi de presentar al ple. 
 
Finalment exposa que el projecte va ser presentat per l'empresa el dimarts, dient que es venia 
treballant però no disposaven ni dels números ni del projecte fins aquesta mateixa setmana  i 
aquesta és l'explicació del perquè d’aquest punt. 
 
L'alcalde dóna pas a votar primer la urgència, si tots els grups estan d'acord, un cop ha explicat 
el punt. També demana que si algun grup desitja algun aclariment degut a que no es va poder 
fer a la Comissió Informativa General.  
 
Pren la paraula el Sr. Vallhonesta exposant que votaran a favor per que és una inversió que 
van parlar quan van aprovar els pressupostos, el que si que els demana, tot i ser conscient que 
han anat justos de tems, que es faci amb una mica més de temps perquè tothom treballa i és 
complicat per a poder reunir-se el grup municipal i que s'intentin fer propostes amb una mica 
més d’antelació. 
 
Pren la paraula el Sr. Turón dient que també estan a la mateixa línea, amb la sorpresa de 
trobar al correu electrònic a les dues del migdia una proposta de modificació de crèdit de 
200.000,00 €, més un tema que es porta treballant en principi amb les inversions , dient que al  
febrer ja van parlar i de cop trobar-se avui per avui... entenent que els terminis manen i s’han 
de modificar que pot ser, seria molt normal que hagués entrat el dijous passat a la Comissió 
Informativa i sinó d’alguna manera s’havia de marcar els terminis pel que fa a l’estudi per no 
trobar-nos situacions d’aquestes. 
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Pren la paraula la Sra. Montes, dient que s’abstindran, perquè és una decisió de l'equip de 
govern, la modificació de les quantitats les veu realment important perquè es dobla el que 
s’havia pressupostat, o sigui no és un 10 o 20%, sinó que és el doble, comentant que no fa tant 
temps que s’ha fet aquest projecte i per tant, no hi ha un increment real per temps i una 
explicació de a que és degut l'increment i una miqueta més d’explicació penso que seria 
necessari, i que per aquest motiu. el seu grup municipal s'abstindrà. 
 
El Sr. alcalde manifesta que ha explicat una mica la urgència dient que el dijous passat no 
tenien el projecte i per tant, no tenien aquesta informació, i que en qualsevol cas es 
compromet, com fa habitualment a les reunions de territori, quan tenen projectes que han 
d’aprovar, fer una trobada i que es pugui explicar el detall del projecte i el perquè s’ha produït 
aquesta diferencia, resumint i dient que, de fet, el primer càlcul econòmic es fa a partir de 
paràmetres genèrics i és ara quan tens el projecte els costos de partida - partida i tens tot el 
detall, i que per tot això, ho faran d’aquesta manera. 
 
En no fer ús de la paraula cap més regidor, l’alcalde sotmet la proposta a votació del Ple 
municipal, amb el següent resultat: 
 
-15 vots a favor dels grups municipals de CIU, ERC-AM, PSC-CP i la CUP-PC-PA 
- 1 abstenció del grup municipal de ICV-EUiA-E. 
 
El Sr. Turón demana si podrien fer una petita reunió i parlar-ho més tècnicament aquesta part. 
 
18. INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDIA I ELREGIDOR DE 
SEGURETAT CIUTADANA ELS MESOS DE MAIG I JUNY DE 2017. 
 
El Ple municipal PREN CONEIXEMENT de les resolucions dictades per l'Alcaldia i el regidor de 
Seguretat Ciutadana en els mesos de maig i juny 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. 
 
19. DONAR COMPTE DE LES CONTRACTACIONS URGENT DE PERSONAL 
REALITZADES PER L'ALCALDIA EN ELS MESOS DE MAIG I JUNY DE 2017 
 
Durant el mesos de maig i juny de 2017, i per cobrir necessitats urgents i inajornables, l’Alcaldia va 
contractar el personal que es descriu a continuació:         
 

- 1 Educadora Social     
- 1 Docent de Formació Ocupacional    
- 1 Docent de Formació Ocupacional  
- 1 Docent de Formació Ocupacional  
- 1 Policia interí 
- 3 Policies interins  

 
Atès el que estableix l'article 291 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, sobre contractació urgent de personal, el 
Ple Municipal PREN CONEIXEMENT de les contractacions temporals del següent personal, 
efectuades durant el mesos de maig i juny de 2017:  
  
MAIG   
 
Raquel Corral Rubio   Educadora Social  
Marc Domènech Duran    Docent de Formació Ocupacional 
  
JUNY  
 
Raquel Ribalta Muñoz    Docent de Formació Ocupacional  
Marc Albert Fernández Bou  Docent de Formació Ocupacional 
Marc Arias Fraile   Policia interí  
Jesica Soto Caba    Policia interí  
Eduard Marcos Gómez   Policia interí 
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Albert Millet Mora   Policia interí 
     
 
20. PRECS I PREGUNTES 
 
Inicia el torn d'intervencions el Sr. Capote per plantejar una queixa general en relació a 
l'entrada del poble, a on comenta que al migdia del mes de juny va haver un col·lapse 
important, comentant que es va veure  implicat així com també algun regidor de l’empresa on 
treballa, que està a 3 Km de casa, va estar 40 minuts, perquè quan va entrar per la entrada de 
Girona no veia res i quan passes pel pont veus un gran col·lapse dient que era unes hores que 
hi havia massa trànsit i que pensa que estava mal senyalitzat, dient que li sembla que la policia 
local hi ha de fer una actuació a l'entrada de Girona, perquè si aquella entrada està tancada 
doncs senyalitzi entrar per una altre, explicant que es tracta de gent que va arribar tard a 
treballar, que no va poder dinar, va ser un desastre total, 
 
Per aquest motiu presenta aquesta queixa i que creu que ha arribat a l'alcalde personalment, i 
que ell dóna fe de que va ser un desastre, que des de l'empresa Guivaudan fins a casa va 
trigar 40 minuts. 
 
El Sr. alcalde respon dient que recull la queixa, que li ha arribat i que ha revisat com s’havia fet  
tota la senyalització i, per tant servirà per tenir-ho present amb alguna altra actuació a l’entrada 
del municipi preveien que hi hauria problemes, però probablement va haver aspectes que, de 
fet ja els tenen identificats que caldrà millorar en un futur si s’ha de fer una altre actuació com 
aquesta.  
 
Finalment diu que no entrarà a valorar si ha sigut un àrea o un altre àrea, en qualsevol cas com 
ajuntament i en fi ells com a polítics també de fet ho han revisat, tornant a repetir que recull la 
queixa. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Saurí diu que és un apunt que va dir el Sr. Josep que també es va 
trobar en aquesta situació, preguntant si aquests tipus d’actuacions, que quan són actuacions 
d’aquestes sensibilitat perquè afecten l’entrada i sortida, desconeixent si és poden fer per la nit, 
caps de setmana o en períodes que no tingui tan impacte per la mobilitat quotidiana, preguntant 
per si ells coneixen més aquesta qüestió. 
 
El Sr. alcalde respon dient que una part de l’actuació és va fer per la nit, comentant que és 
probable que per un altre ocasió es plantegin tota l’actuació per poder fer, dient que es va 
valorar i es va considerar que no era imprescindible, va semblar que no generaria la 
problemàtica tant important que va generar i que, en qualsevol cas, des de les àrees s’ha 
recollit i segur que es tindrà en compte per altres actuacions. 
 
Intervé el Sr. Turón manifestant que té una pregunta, si de cara a la futura piscina descoberta 
municipal de Sant Celoni, (recordant que l'equip de Convergència el tenien al programa 
electoral pautat a quatre anys),  d’unes inversions de cara a assumir una piscina i ara tot just fa 
un any van presenta una moció com a Cup, a on demanaven si podien accelerar els processos 
de cara a trobar la ubicació i els terrenys, adequar els espais i les modificacions urbanístiques 
puntuals de cara a fer-les, llegeixen que ara s’ha creat una Comissió de seguiment amb els 
grups que han aprovat els pressupostos i pregunta si tenen a sobre la taula alguna opció o 
alguna ubicació o algun termini de cara a la piscina. 
 
Respon el Sr. alcalde exposant que a l'aprovació dels pressupostos, dels acords que van 
subscriure en aquest cas amb el recolzament del Partit Socialista, un dels acords era crear un 
grup de treball per tal de fer el seguiment de les diferents actuacions que van aprovar 
conjuntament, una d’elles de manera especifica era el de la piscina, dient que han compartit  
amb anterioritat creu que tots els grups, dos possibles emplaçaments que per dimensió haurien 
de poder permetre la ubicació d’una piscina amb condicions, un era el Sot de les Granotes i 
l’altre era a la zona de Can Sans, el del Sot de les Granotes té uns costos elevats i té 
problemes d’inundació, repetint de nou els greus problemes que té, van veure que no era viable 
però, en canvi, a la zona de Can Sans hi ha una zona que realment té moltes possibilitats que 
és la que hi ha un terreny que queda entre les pistes d’atletisme i la pròpia Carretera de 
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Campins, a on diu que hi ha una zona d’arbrat, que a més a més podria donar un brio bonic, 
una zona segurament d’aparcament, explicant que han estat treballant aquesta opció i això 
requereix modificacions del Pla general i en aquests moments estan a la contractació de la 
modificació del Pla General per engegar tots aquests tràmits per fer-ho possible quan abans 
pugui ser, sense posar terminis, perquè si fixes terminis es quan les coses després no 
coincideixen.  
 
Per aquest motiu, aclareix que seguiran els tràmits que corresponen, creient que al final poden 
fer el joc polític de forçar terminis i que és lícit com qualsevol altre, remarcant que el que creu 
important és marcar un projecte que sigui bo, que compleixi amb les dimensions i les 
necessitats que tenen a Sant Celoni, que sigui possible des de tots els punts de vista, pensant 
que estan a la línia de que això sigui d’aquesta  manera, per tant si al final s’allarga una 
miqueta més o menys, si el projecte és bo gaudiran els nostres ciutadans i gaudiran molts anys 
entenent que aquesta és la línea que han treballat. 
 
Pren la paraula la Sra. Costa manifestant que la Comissió està viva i per tant hi ha d’haver 
retorn de la reunió que van fer. 
 
El Sr. Turón li pregunta si han de buscar data de retorn. 
 
La Sra. Costa respon afirmativament. 
 
Pren la paraula el Sr. Saurí per formular una pregunta. Explica que, de fet ja van parlar al 
Consell escolar municipal, però que si que és cert que a vegades a posteriori fas més reflexions 
i que valdria la pena comentar. Per aquest motiu, voldria preguntar al Regidor de Cultura i 
Educació, recordant aquell Consell escolar municipal, a on se'ls va plantejar i explicar que en el 
Pla educatiu d’entorn desapareixien els tres estudis assistits i que degut a que hi havia hagut 
una mena de consens entre les diferents direccions de centres de primària, es mantenia  
secundària, els diferents centres de primària decidien ells com resolien aquesta qüestió  
internament  i el pressupost que anava destinat per aquesta qüestió ells ho podien utilitzar per 
un altre tipus de recursos o de programes que poguessin fer als centres de primària de Sant 
Celoni, però en qualsevol cas, comenta que el que no van parlar ni plantejar és de quins criteris 
s’havien d’utilitzar des de l’àrea d’educació per arribar a aquesta conclusió, aclarint que és 
sabut que les activitats extraescolars ( que de fet hi ha moltíssims estudis a nivell internacional 
que ho avalen), explicant que de fet fa poc que al diari Ara del mes de juny- juliol  en el 
suplement "criatures", hi havia tot un article que parlava dels beneficis de les activitats  
extraescolars entre les quals, òbviament, hi havia el reforç escolar, doncs quines van ser les 
valoracions que es van efectuar des de l’àrea d’educació per arribar a aquesta conclusió, per 
tant, per la desaparició dels TEA o, en tot cas, per a l'atorgació dels TEA cap als centres 
educatius que ells mateixos per decisió pròpia han decidit no utilitzar-ho o utilitzar-ho per altres 
qüestions i, en qualsevol cas recordar el que se'ls va dir al Consell escolar municipal, que els 
alumnes que fossin detectats amb necessitats educatives especials d'aquest tipologia, i que, 
per tant, hi haguessin de necessitar dels TEA, els redireccionarien  cap a una activitat 
realitzada per una entitat privada com és Càritas. 
 
Resumint, diu que només voldrien saber com es va arribar a aquesta conclusió per part de 
l'àrea d'Educació, tenint present que això pot generar impactes en un perfil determinat de 
població i en el seu rendiment escolar. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Respon la intervenció del Sr. Saurí, el Sr. García Ramírez per explicar que amb el treball que 
han dut amb els centres, no ve d’un any, sinó de diversos anys, hi havia qui manifestava les 
dificultats de portar el TEA a terme, perquè els perfils dels alumnes que acabaven en el TEA, 
primer que era una activitat que es podia dissenyar millor, però al final seguia tenint el concepte 
de classes reduïdes, de fer els deures, alumnes que portaven moltes hores a l’escola i que 
potser no els hi calia. Dit això, la valoració que feien les escoles era que tenien moltes 
dificultats, que aquests alumnes no treien profit, que no tenien un resultat positiu i que, si en 
canvi, se'ls redireccionava via projecta la xarxa amb altres tipus d’activitats més pacifica, si que 
donava molt bon resultat. 
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Finalitza dient que, van creure que tenien dificultats, les pròpies escoles manifestaven portar-lo 
a terme, unes altres no, que ells mateixos també tenen dificultats alhora de contractar a 
persones al capítol I, i simplement es va posar a disposició dels centres que havien trobat la 
formula per aquest tipus d’alumnat que va molt dirigit a secundària i certament els centres que 
tinguin secundaria ho aprofitaran i els de primària han de trobar altres alternatives amb aquest 
alumnat, que les Comissions socials de cada centre que es reuneixen i que es van trobar 
aquelles fórmules, aquells projectes, aquells programes que anessin millor per l'alumnat, i que 
ell quan va arribar allà, ja hi havia aquesta inquietud i simplement ho han encarrilat de la millor 
manera possible. 
 
El Sr. Saurí  al·lega que, entén l'explicació que fa el regidor però té la sensació ( que potser 
també ve donat pel discurs de les pedagogies innovadores), en tot cas, entén que és possible 
que es tingui que redefinir el projecte del reforç escolar, que potser era un problema de model  i 
fins i tot, podrien compartir-ho, però en qualsevol cas, entenen que com es fa en altres 
ajuntaments,posant l'exemple del cas de l'Ajuntament de Mataró, a on diu que hi ha un cas 
d’èxit a on estan aplicant d’una forma exitosa, que modificant el sistema stàndard de reforç 
escolar han aconseguit impactes positius sobre l’alumnat, entenent que potser hauria valgut la 
pena repensar-ho des d'un altre direcció, i en qualsevol cas esperaran un any per saber quines 
han estat les accions que des dels centres educatius de primària han fet per redireccionar 
aquest tipus d’alumnat i veure quins impactes ha tingut. 
 
Contestant el Sr. García Ramírez diu que, aquí tenen un projecte a on la valoració és molt 
positiva per part de totes les parts implicades, que és el projecte xarxa que els permet  
identificar la necessitat del alumne al màxim i trobar una solució molt personalitzada i molt 
adient al que necessita el alumne i no crear stàndards quan tenen alumnes amb necessitats 
específiques, els posen en un calaix però, evidentment les tipologies, les mancances i les 
necessitats de cadascú són molt diferents i que, per tant, si que els encantaria conèixer el 
projecte que s'ha fet a Mataró, però afirma que tenen un molt bon projecte que no supleix però 
que creu que és molt més potent, que és el Xarxa, i altres projectes que s'estan portant a terme 
dins del Pla educatiu d'entorn, per atendre aquests alumnes amb més dificultats. 
 
El Sr. Capote vol afegir un prec, que tal i com ha comentat el Sr. García Ramírez hi ha una 
Comissió feta pels noms dels carrers, afegeix que aquest va ser un tema que va quedar 
damunt la taula a l'any 1979, quan els primers anys de democràcia ho van canviar tots els que 
nou feixistes que hi havien i ningú va dir res en aquell moment, alguns eren joves i encara no 
havien mirat prou la història i altres potser si que se li va passar, però ara, hi han alguns carrers 
que s'han quedat a Sant Celoni d'alguns personatges que si se'n adonen eren feixistes i que 
van col·laborar amb Franco i que valdria la pena que amb aquesta Comissió parlar-lo, poder 
mirar-lo, perquè ja saben que són temes delicats que algun carrer que potser porta 40 anys...i 
que val també que nostra història i la feina que van deixar a mitges al 1979, posant per 
exemple quan van treure el monument dels Caidos per Espanya.. però sempre van quedar 
aquells carrers petits que quan vas mirant la història, són noms de gent que van actuar 
clarament amb el règim, amb la Guerra Civil i la repressió i tenen carrers a Sant Celoni. Per tot 
l'exposat, afegeix que aquesta Comissió pogués tractar-ho. 
 
Respon el Sr. García Ramírez per explicar que aquesta Comissió es va crear només per 
pensar aquest procés participatiu i escollir els noms, però troba molt bé que hi hagi una 
comissió de nomenclàtor, no sabent com queda recollit a nivell estructural, però perquè hi hagi 
una Comissió del Nomenclàtor en casos d'aquest tipus anar-ho revisant, manifestant que, en 
tot cas, ho recolliran i ho miraran. 
 
El Sr. alcalde finalitza el Ple dient que ho recolliran, afegint que, de totes maneres han tingut la 
possibilitat durant 20 anys de govern per fer-ho. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22:00 hores i s’estén la present 
acta de la que jo, el secretari municipal, en dono fe.  
 
 

L’alcalde              El secretari, 
Francesc Deulofeu Fontanillas        Sergi Ribas Beltrán  


	I.- PART DISPOSITIVA
	Des de la Secretaria municipal es va elaborar el corresponent Plec de clàusules administratives particulars, d’acord amb les instruccions rebudes per part de l’àrea gestora, especialment pel que fa a la durada del contracte, les obligacions contractua...

