ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 28 DE SETEMBRE DE
2017

Identificació de la sessió:
Número: 08/2017
Data: 28 de setembre de 2017
Inici: 21:00 hores
Fi: 21:53 hores
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni
Caràcter de la sessió: ordinària
Assistents:
President:
Regidors/es:

Francesc Deulofeu Fontanillas
Laura Costa Olivé
Raül García Ramírez
Mª Helena Lagarda Planas
Josep Mª García Sala
Àlex Vivancos Saludes
Ernest Vilà Pladevall
Josep Capote Martín
Eduard Vallhonesta Alarcón
Clemencia Gutiérrez Arriaga
Míriam Teruel Navarro
Mariona Pascual Alfaras
Jaume Turón Auladell
Enric Saurí Saula
Andrea Peña i Ambatlle
Magalí Miracle Rigalós
Maria Carmen Montes Azcutia

Secretari:
Interventora:

Sergi Ribas Beltrán
Sònia López Martínez

CIU
CIU
CIU
CIU
CIU
CIU
CIU
PSC-CP
PSC-CP
PSC-CP
PSC-CP
CUP-PC-PA
CUP-PC-PA
CUP-PC-PA
CUP-PC-PA
ERC-AM
ICV-EUiA-E

Ordre del dia:
I.- PART DISPOSITIVA
1.

Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària del Ple de data 27.07.2017.

2.

Donar compte al Ple de l’execució pressupostària del segon trimestre de 2017.

3.
Donar compte al Ple de l’informe de morositat emès per la interventora corresponent al
segon trimestre de 2017.
4.
Donar compte de la resolució d’alcaldia núm.1711 de modificació de les delegacions
d’atribucions en regidors.
5.

Donar compte de la resolució d’alcaldia núm.1857, de suport al referèndum.

6.
Aprovació inicial de l’Ordenança de l’ocupació de vies i espais públics o privats amb
finalitats comercials.
7.
Proposta per a la fixació, si escau, de les festes de caràcter local de Sant Celoni i La
Batllòria per a l’any 2018.
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8.
Modificació de les ordenances fiscals i reguladores dels preus públics de l’Ajuntament
de Sant Celoni per a l’exercici 2018.
9.
Aprovació de la moció perquè l’Ajuntament de Sant Celoni s’adhereixi al programa
d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs.
10.

Aprovació del compte general de l’exercici 2016.

11.

Aprovació de l’Organigrama municipal de l’Ajuntament de Sant Celoni.

12.
Aprovació, si s’escau. de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes
municipals de Tordera i Sant Celoni.
13.
Aprovació inicial de la modificació del Reglament Orgànic municipal de l’Ajuntament de
Sant Celoni.
14.
Modificació dels representants de la corporació en òrgans col·legiats, el nomenament
dels quals és competència del Ple.
15.
Delegació de la competència en la Junta de Govern Local per la resolució dels
expedients sancionadors per infraccions greus i molt greus en matèria de gossos perillosos.
16.
Aprovació de l’increment aprovat per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per
l’any 2017.
17.
Proposta d’acord de l’Ajuntament de Sant Celoni. D’adhesió al determinats lots de
l’acord marc del servei de d’assegurances del consorci català pel desenvolupament local i
l’associació catalana de municipis i comarques.
II- CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL
18. Informació de les resolucions dictades per l’Alcaldia i el regidor de Seguretat Ciutadana els
mesos de juliol i agost de 2017.
19. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l’Alcaldia en els
mesos de juliol i agost de 2017.
20. 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 volen comentar alguna qüestió, relacionada o no amb els punts de l’ordre del
dia, sense que s’efectuï cap intervenció.
1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE DATA 27.07.2017.
El Sr. Alcalde pregunta als membres de la corporació si han de formular alguna observació a l'acta
de la sessió plenària del 27.07.2017, l’esborrany del qual 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 la referida acta.
2. DONAR COMPTE AL PLE DE L’EXECUCIÓ PRESSUPUESTÀRIA DEL SEGON
TRIMESTRE DE 2017.
El Ple municipal es dóna per assabentat de l’informe emès per la Interventora amb data 13 de
setembre de 2017, relatiu a l’execució pressupostària del segon trimestre de 2017, que és el
que es transcriu a continuació:
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“L’Ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes per la Llei Orgànica 2/2012 (LOEPSF), de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix les obligacions trimestrals de
subministrament d’informació per les Entitats Locals (art. 16), que haurà d’efectuar-se per
mitjans electrònics a través dels sistema que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
(MINHAP) habiliti a l’efecte (art. 5.1).
En data 26 de juliol de 2017 per la Intervenció municipal es va procedir a trametre al MINHAP
la informació següent, corresponent a l’estat d’execució del pressupost a 30 de juny de 2017:
.Estat d’execució del segon trimestre de 2017.
.Situació del romanent de Tresoreria.
.Calendari i pressupost de Tresoreria.
.Deute viu i calendaris de venciment del deute.
.Dades d’execució de dotació de plantilles i efectius (informació requerida per aplicació d’allò
disposat a l’article 16.9 de l’Ordre).
.Informació que permeti relacionar el saldo resultant d’ingressos/despeses amb la capacitat o
necessitat de finançament, d’acord amb el Sistema Europeu de Comptes (ajustos SEC).
De la revisió de la normativa (principalment, L.O. 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera i Ordre HAP/2.105/2012, d'1 d'octubre, per la que es
desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la L.O. 2/2012) així
com de la Guia sobre les obligacions trimestrals de subministrament d'informació de les Entitats
Locals, es desprèn que el Ple ha de tenir coneixement de l'informe d'avaluació de les
execucions trimestrals, en tots els casos, però no cal que l'aprovi.
L’Ajuntament de Sant Celoni no compleix amb l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària, es per això
que es presenta al Ple de data 25 de maig de 2017 un Pla Econòmic Financer.
El nivell de deute a final del període és de 8.241.390,76 euros.”
Deliberacions
El Sr. Alcalde inicia la intervenció exposant que tal i com ja es va explicar a la Comissió
Informativa i tenint accés a la informació, en principi segueix conforme la previsió
pressupostaria que teníem a l’inici de l’any.
3. DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME DE MOROSITAT EMÈS PER LA
INTERVENTORA CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2017.
El Ple municipal es dóna per assabentat de l’informe que emet la Interventora de l’Ajuntament
de Sant Celoni corresponent al segon trimestre de 2017, que és el que es transcriu a
continuació:
“S’adjunten els llistats següents:
-

Pagaments realitzats en el trimestre
Interessos de demora pagats en el període
Factures o documents justificatius pendents de pagament a final del trimestre

Aquesta documentació és la que figura a la guia per a l’elaboració dels informes trimestrals que
les entitats locals han de remetre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.”
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Deliberacions
Sr. Alcalde comenta que estan amb terminis de pagament dins de la norma, estan a una
mitjana de 30 dies, dient per tant, com és habitual a l’Ajuntament.
4. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚM. 1.711 DE MODIFICACIÓ DE
LES DELEGACIONS D’ATRIBUCIONS EN REGIDORS.
El Ple municipal es dóna per assabentat de la Resolució d’Alcaldia número 1.711, que és la
que es transcriu a continuació:
“Per Resolució d’Alcaldia de data 17 de juny de 2015 es va resoldre delegar en els regidors que
en ell s’indiquen les atribucions d’Alcaldia per a la gestió dels assumptes de llurs respectives
àrees d'actuació, d'acord amb la definició funcional de cada àrea que s'efectuà en el citat
decret.
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. Així mateix, en sessió plenària de 27 de juliol de 2017, el Sr.
Ernest Vilà Pladevall va prendre possessió del seu càrrec de regidor en substitució del Sr. Moles.
En conseqüència, pertoca conferir al Sr. Vilà les atribucions que fins al moment havien correspost
al Sr. Moles.
Fonaments de dret:
- Article 23.4 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local.
- Article 56 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (Decret Legislatiu
2/2003)
- Article 43 del Reglament d’Organització i Funcionament.
En conseqüència, RESOLC:
1. Modificar les delegacions d’atribucions efectuades als Regidors mitjançant resolució
d’alcaldia de 17 de juny de 2015 en el sentit de conferir al Sr. Ernest Vilà Pladevall una
delegació específica en els àmbits d’Espai Públic i Esports.
Aquestes delegacions especials o específiques comprenen la facultat de direcció i gestió dels
serveis administratius corresponents, però no la de dictar actes administratius que afectin a
tercers.
En tot cas, les esmentades atribucions, en tant que específiques, seran exercides sota la
supervisió i control de l’Alcaldia.
2. Les atribucions delegades s'hauran d'exercir en els termes i límits d'aquesta delegació, no
essent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre òrgan o regidor.
3. De la present resolució se'n donarà compte al Ple en la primera sessió que es convoqui en
compliment del previst a l'article 44 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, notificant-la, a més personalment al regidor delegat, i es publicarà
en el Butlletí Oficial de la Província, en compliment de l'art. 44.2 del ROF, sens perjudici de la
seva efectivitat des del dia següent de la present resolució.”
Deliberacions
El Sr. Alcalde presenta la nova incorporació del regidor Ernest Vilà que a partir d’ara assumirà
les atribucions delegades de les àrees d’Espai Públic i Esports que fins ara realitzava el regidor
el Sr. Oscar Molés.
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5. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚMERO 1.857, DE SUPORT AL
REFERÈNDUM.
El Ple municipal es dóna per assabentat de la Resolució d'Alcaldia número 1.857, que és la que
es transcriu a continuació:
“Atesa l’aprovació per part del Parlament de Catalunya de la Llei del Referèndum per
l’autodeterminació de Catalunya i del Decret de convocatòria signat pel Govern de la
Generalitat per a celebrar-lo en data 1 d’octubre de 2017,
L’alcalde de l’Ajuntament de Sant Celoni i La Batllòria, en exercici de les atribucions de
representació,
MANIFESTA:
Primer-.El ple suport al Referèndum que s’ha convocat pel proper dia 1 d’octubre de 2017 i
complir les previsions que es concreten a l’esmentada Llei.
Segon.-Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió ordinària
que se celebri.
Tercer.-Comunicar aquesta resolució al Govern de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a l’Associació de Municipis per la Independència
(AMI).”
Deliberacions
Inicia el torn d’intervencions el Sr. Alcalde explicant que de fet és un punt mediàtic on hi ha
hagut molta informació, hi ha a prop de 800 ajuntaments, alcaldies que han fet també una
resolució d’unes característiques similars a la presentada; en la resolució, el que manifesta és,
el primer punt donar ple suport al referèndum convocat pel proper dia 1 d’octubre del 2017 i
complint les previsions que s'ha concretat a l’esmentada Llei, comenta que la resolució a la
seva introducció fa referència a la Llei del referèndum aprovada pel Parlament de Catalunya, el
6 de setembre: el segon punt donar compte de la resolució al Ple de l’Ajuntament que és el que
fan en aquesta sessió i el tercer és comunicar la resolució al Govern de la Generalitat de
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, i a l’ Associació de Municipis per
la Independència.
Tot seguit intervé la Sra. Gutiérrez per exposar que respecte aquest punt volia manifestar
alguns aspectes; comenta en primer lloc, que acompanyant a l’expedient hi ha un informe del
secretari dient que no es tracta d’una Resolució d’Alcaldia sinó cita textualment “una mera
manifestació, uns pronunciaments de caràcter polític, per tant, emmarcant dins del dret a la
llibertat d’expressió”. A banda l’informe del secretari municipal diu que el marc jurídic que dóna
cobertura per la realització, celebració del referèndum sobre l’autodeterminació de Catalunya
s'ha trobat suspès per el Tribunal Constitucional, existint l’obligació d’impedir o paralitzar
qualsevol iniciativa. En aquest sentit, fa saber que com a grup municipal del PSC dins del
mateix dret de llibertat d’expressió el seu desacord que portin al Ple aquest pronunciament
polític.
La Sra. Gutiérrez argumenta que no és la seva intenció fer proclames polítiques ni confrontar
amb els independentistes, tampoc volen fer campanya a favor del No, que d’això ja se’n cuida
no saben qui, perquè el seu logo fent servir un missatge del més ranci espanyolisme, explicant
que avui només volen fer ús del seu dret de llibertat d’expressió com a grup polític d’aquest
Ajuntament, que els fets que han passat aquests dies els obliguen a fer una reflexió sobre la
situació que actualment s’està vivint a Catalunya, en el país s’ha produït una trencadissa social
i sent impossible donar una opinió o argumentar un punt de vista diferent, si l'opinió o
argumentació no és idèntica a la d’un grup concret que han apostat per un referèndum il·legal.
Continua explicant que hi ha un nombre important de persones dins de l’àmbit de la política,
alcaldes, alcaldesses, regidors, regidores, dins de l’àmbit de la cultura, escriptors, directors,
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directores de cinema, actors, actrius i cantants o des dels propis mitjans de comunicació que
s’han vist atacats, insultats o menyspreats per posar en dubte el referèndum i plantejar si
realment és el camí correcte.
Amb tot això, el seu grup parlamentari diu que els socialistes catalans creuen que és necessari
arribar a una solució pactada i potser la solució és fer un referèndum sobre la independència de
Catalunya però ha de ser vinculant amb garanties, pactat amb el govern d’Espanya, reconegut
internacionalment i amb una campanya electoral participant els del Sí i els del No. Continua la
seva explicació dient que estan totalment d’acord amb la idea del que el dret a decidir rau entre
tots i cadascú dels ciutadans i ciutadanes d’un país i per aquest motiu defensaran els seus
plantejaments alternatius sense por i amb la mateixa credibilitat d’altres postures que respecten
totalment. Quan es fa ús d’aquella frase que diu: “la finalitat justifica els mitjans”, li sembla que
estan entrant en un terreny molt perillós, l’anomenada revolució del somriure s’ha convertit per
molts dels ciutadans d’aquest país, aquells que volen arribar a solucions reals i pactades,
aquells que es consideren catalans i demòcrates en un atac cruel i injust.
El Sr. Alcalde pregunta si hi ha alguna intervenció més i la Sra. Pascual pren la paraula dient
que respecte aquest punt vol donar el ple suport al grup municipal de la Cup en el referèndum
que està emparat en unes Lleis aprovades al Parlament de Catalunya el 6 i 7 de setembre, la
primera la del Referèndum i la següent la de la Transitorietat per donar garanties a tot plegat,
creuen que des de Sant Celoni no han atacat ni s’ha negat la possibilitat del debat, en tot cas
com país, sí que creuen que els debats no han sigut possible, si han arribat aquest punt és
perquè fa molts anys que en el país s’està demanant un debat a l’entorn i que això no s’ha
pogut produir. Continua la seva intervenció dient que els sap greu pensar i que el grup PSC
estigui per exemple, estan oferint qüestions de federalisme i de més, quan hi ha hagut el
president Maragall persona més federalista davant de la Generalitat com poques i que va
coincidir justament amb el president Rodríguez Zapatero també considerat i autoanomenat
federalista, que no van avançar gens.
Continua la seva intervenció manifestant que l’Estatut aprovat pel poble de Catalunya amb
referèndum va ser tombat pel Tribunal Constitucional, en allà el que deia és que Catalunya era
una nació ni tan sols no va poder incorporar-se, va ser en el Preàmbul, llavors aquest debat ve
de molt lluny, aquest Estatut data de l’any 2006, a l’altre costat no han obtingut resposta, dient
que ells també volien un referèndum pactat amb l’Estat espanyol i això no és avui possible,no
va ser ahir possible i no veuen que demà sigui possible, amb la qual cosa, ple suport amb
l'Ajuntament, ple suport amb el Parlament de Catalunya al Govern per tirar això endavant, dient
que evidentment ells també condemnen els atacs d’aquelles persones que expressen
lliurament les seves decisions evidentment per ambdós costats.
Pren la paraula la Sra. Montes manifestant que donarà la seva opinió personal perquè el seu
partit o la seva coalició n’hi ha sincerament...comenta que quan va entrar al seu partit a
l’agrupació no es plantejava aquest tema, per tant, dintre del grup bàsicament sindicalista, de
gent de CCOO, d’UGT no s’havien plantejat la independència; comenta que hi ha gent molt
ficada en el que és la societat, en els problemes socials, els problemes laborals i llavors quan
surt aquest tema la situació que hi ha una part favorable a la independència i part que no ho és.
Comenta que personalment està d’acord amb el que comenta la companya del PSC perquè el
que potser veu més greu és la divisió, o sigui, dient que s’ha fet una ratlla entre dos tipus de
societats, o sigui s'està fent una classificació i personalment no pot parlar de segons què amb
segons qui i ho ha notat, ho té palès, i el que és veritat és que ara no es posaran d’acord, això
és obvi. Comenta que poden estar discutint cadascú el seu punt de vista però de veritat el que
li fa vergonya són les noticies a tots els canals de televisió, la manipulació d’informació, la
manera que s’està tractant a la gent, mentides d’una banda i d’una altra, no n’hi ha credibilitat
en absolut de la informació, n’hi ha tanta que mareja. Segueix la seva intervenció dient que el
que més greu li sap i espera poder solucionar els propers temps és que aquesta divisió tan
palesa, intentant tornar-la una mica enrere, poder afluixar una mica de totes bandes i mirar
d’arribar a una entesa, perquè al final els que deien una cosa, o sigui era independent i si demà
fem la independència, ara ja parlen que no volien referèndum, ara volen referèndum, els que
volien referèndum ara estan dient unes altres coses segons quin sector del partit, o sigui, el que
hi ha és un rebombori, molta informació dolenta per totes parts i de vegades una intenció
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palesa de separar la societat civil de Catalunya, dient que això és la seva opinió personal i creu
que part del seu grup municipal també ho comparteix.
Intervé el Sr. Alcalde manifestant que serà breu, que creu que al final aquest és un debat llarg
que requereix probablement molt de temps per contraposar algunes idees, comenta que
totalment d’acord amb la llibertat d’expressió per part de tothom faltaria més, amb un debat en
el que els posicionaments ja hi ha un moment que tenen molt component emotiu d’una banda i
d’una altra, generant situacions de tensió com tants altres debats no exclusivament aquest,i per
tant, i en tot cas, agravi això amenaces, dient que les trobaren... amb tot i això, continua dient
que si posessin a fer llistes segurament seria llarga, les miressin tant d’on les miressin, no vol
entrar amb això, diu que vol fer solament una reflexió al plantejament al final, que probablement
tots han dit que estan d’acord, hi ha un gruix molt important de la societat que van plantejar la
independència com a proposta de futur pel país i que plantejar que voten respectant quin sigui
el resultat, hi ha un altre part que això no ho accepta i el NO és l’única opció que tenen, aquest
és el gran problema, el diàleg es fa difícil quan hi ha algú que no accepta que es pugui
preguntar, després algú s’hauria de fer una pregunta...continua explicant que a la seva
professió quan visita a una persona intenta arribar al diagnòstic de les causes del problema que
té per poder posar la solució i les causes de perquè han arribat aquesta situació.
Segueix explicant que molta gent que no les mira, anomenaven algunes de les més properes,
n’hi ha moltes, la més endarrere quan es va recollir signatures per anar en contra de l’Estatut a
Catalunya i els mateixos articles amb molts pocs matisos s’incorporaven als estatuts d’altres
comunitats sense cap mena de problema, el de Catalunya va ser retallat i finalment després de
ser aprovat, referendat per la ciutadania, el Tribunal Constitucional se’l carrega, doncs, hi ha un
moment que la ciutadania diu prou, per tant, no poden obviar que hi ha un gruix molt important
de la societat que està en l'escenari i altres persones que no hi estan, però com en altres tantes
coses, per tant d’acord, per debatre, però quan al davant hi ha algú que no dóna cap opció, el
que ha de fer és intentar trobar la solució per ell mateix com ha passat al llarg de la història en
tantes i tantes coses que s’han trobat, governs totalitaris que no permetien avançar, per tant, la
situació que estan i evidentment opinen de forma diferent, però la llibertat d’expressió i dels
plantejaments que faci cadascú evidentment en aquest Ple ha sigut sempre i està segur que
continuarà sent-hi.
6. APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA DE L’OCUPACIÓ DE VIES I ESPAIS PÚBLICS
O PRIVATS AMB FINALITATS COMERCIALS.
1. En els darrers anys, Sant Celoni ha incrementat de manera significativa el nombre
d’activitats dutes a terme a l’aire lliure. La promulgació de normativa específica com la llei antitabac i l’aparició de noves formes d’ocupació de la via pública, com les tarimes en la calçada,
ha provocat un increment de les demandes d’ocupació de la via pública per part, dels
establiments de restauració de tot el municipi i també un augment de les demandes veïnals per
al descans i la compatibilitat de les activitats en respecte amb la vida quotidiana de les
persones.
2. Per altra banda, la utilització eventual de les vies o espais públics del municipi i,fins i tot,
recintes privats amb incidència a la via pública, per portar a terme activitats amb finalitats
comercials, també s’ha vist incrementat, fent-se un ús generalitzat pels comerços del municipi a
l’hora d’exposar els seus productes. La coincidència de totes les circumstàncies esmentades
amb la situació econòmica actual ha fet palesa la necessitat d’afrontar una normativa específica
per regular de forma objectiva i tècnica tant les noves situacions d’ocupació de la via pública
esmentades com les ocupacions tradicionals, per garantir, d’una banda, la facilitació
d’assentaments d’establiments comercials a l’espai públic, un ús acurat i racional de l’espai
públic que no impedeixi ni dificulti la proliferació de la resta d’activitats al carrer i que harmonitzi
la convivència activitat econòmica-bon veïnatge.
3. El dia 1 de juny de 2017, l’alcalde va resoldre iniciar l’expedient per a la redacció i aprovació
de l’ordenança de l’ocupació de vies i espais públics o privats amb finalitats comercials i obrir
una consulta pública amb la finalitat d’obtenir l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més
representatives potencialment afectades per l’avantdita ordenança, en els termes de l’article
133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
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Administracions Públiques, així com constituir una Comissió d’estudi per a la redacció del
corresponent projecte d’Ordenança.
4. Durant el període de consulta no es va rebre cap aportació i reunint-se la comissió d’estudi el
dia 21 de juny, es va determinar el text inicial del projecte de l’ordenança.
5. Posteriorment, en el període comprès entre el 31 de juliol i el 28 d’agost, s’ha publicat el text
en el portal web municipal amb l’objecte de donar audiència als ciutadans afectats i recaptar
altres suggeriments addicionals, sense que s’hagi rebut cap aportació.
6. Finalment, en data 12 de setembre s’ha tornat a reunir la Comissió d’estudi per donar el
redactat final al projecte d’ordenança.
7. Vist l’informe emès per les tècniques municipals.
Fonaments de dret
Primer. Les Corporacions municipals estan facultades per intervenir en l’activitat dels ciutadans
i les ciutadanes mitjançant l’aprovació d’ordenances i reglaments, tal com reconeixen els
articles 84 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i 236 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.
Segon. L’article 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (d’ara en
endavant, ROAS), aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, regulador del procediment
d’aprovació de les ordenances municipals exigeix l’adopció d’una resolució per la qual s’iniciï
l’expedient de formació de l’ordenança corresponent i la designació d’una comissió d’estudi
encarregada de redactar el text de l’avantprojecte de la norma, aspecte que s’ha dut a terme
mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 1.292. de data 1 de juny de 2017.
D’altra banda, l’article 133 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu de les
Administracions Públiques regula la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració
de normes amb rang de llei i reglamentari. L’esmentat article preveu uns tràmits de consulta
prèvia i audiència en què poden intervenir els ciutadans i dels quals es pot prescindir si
concorren les causes que recull el citat article.
La proposta d’Ordenança s’haurà de tramitar conforme al procediment establert a l’article 49 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local (LRBRL) i 62 i següents ROAS:
a) Aprovació inicial pel Ple de la Corporació.
b) Informació pública amb audiència als interessats pel termini mínim de 30 dies per la
presentació de reclamacions i suggeriments; l’esmentada informació pública es durà a terme
mitjançant un anunci que s’ha de publicar al BOP, al DOGC, a un dels mitjans de comunicació
escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació.
c) Resolució de totes les reclamacions i suggeriments presentades dins del termini.
d) Aprovació definitiva pel ple de la Corporació.
En cas que no es presentés cap reclamació o suggeriment s’entendrà definitivament adoptat
l’acord fins aleshores provisional. Una vegada aprovada definitivament l’Ordenança, caldrà que
sigui publicada íntegrament en el BOP i que se’n remeti còpia a l’Administració de l’Estat i a la
de la Comunitat Autònoma, entrant en vigor un cop publicat el text completament i hagin
transcorregut el termini de 15 dies hàbils a què es refereix l’article 65.2 de la LBRL. Així mateix,
s’haurà d’anunciar en el DOGC la referència en el BOP en què s’hagi publicat íntegrament el
text.
Finalment, aprovada l’Ordenança, haurà de ser publicada a la pàgina web municipal per
prescripció de l’article 10 de la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al
sector públic de Catalunya de conformitat amb el qual les entitats que integren el sector públic
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han de difondre per mitjans electrònics informació sobre la normativa en vigor aplicable en
l'àmbit de llurs competències.
Tercer. L’aprovació i modificació d’ordenances requereix el quòrum de la majoria simple, llevat
del Reglament Orgànic Municipal així com les ordenances que formin part d’instruments
d’ordenació urbanística de caràcter general (art. 47.2.f i ll LRBRL) que seran aprovats per
majoria absoluta.
A proposta de la regidora de promoció econòmica, la Comissió Informativa General, per
unanimitat, emet dictamen proposant al Ple municipal el debat i votació dels següents
ACORDS:
1. Aprovar inicialment el text de l'ordenança de l’ocupació de vies i espais públics o privats amb
finalitats comercials, segons el text que s'adjunta com a document annex.
2. Sotmetre l’aprovació de l’Ordenança de l’ocupació de vies i espais públics o privats amb
finalitats comercials a informació pública i audiència als interessats per un termini de 30 dies, a
efectes de reclamacions i suggeriments, mitjançant la inserció del corresponent edicte al BOP,
al DOGC, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i al tauler d’anuncis d’aquesta
Corporació, transcorregut el qual sense haver-se presentat reclamacions ni suggeriments,
s’entendrà aprovada definitivament sense necessitat de nou acord.
3. Aprovada definitivament l’Ordenança de l’ocupació de vies i espais públics o privats amb
finalitats comercials es publicarà íntegrament en el BOP, entrant en vigor una vegada
transcorregut el termini de 15 dies previst a l’art. 65.2 LRBRL. Així mateix, s’inserirà l’anunci en
el tauler de la Corporació i en el DOGC, anunciant la referència al BOP en el que s’hagués
publicat íntegrament el text.
4. Comunicar el present acord a l’Administració de l’Estat i a la de la Comunitat Autònoma, dins
del termini dels quinze dies següents a la seva aprovació definitiva.
5. Comunicar el present acord als membres de la comissió d’estudi pel seu coneixement.
6. Facultar tan àmpliament com sigui necessari en dret al Sr. Alcalde per a la tramitació i
execució d’aquests acords.
Deliberacions:
El Sr. Alcalde pren la paraula dient que la Sra. Costa farà una introducció explicant una mica
per posar en context.
Aquesta comenta que els d’aquí presents o si més no una part dels grups i el secretari han
format part de la comissió d’estudi de l’ordenança, comentant que aquesta ordenança la
comencen amb el sector i el sector vol dir tots els restauradors, comerços, mercat, etc... al juny
del 2016 aproximadament, tot i que fa molts més anys que van parlant perquè és evident que a
Sant Celoni reclamava una mica de marc jurídic amb tots aquests temes, perquè no n’hi havia i
per tant no es podia regular.
Manifesta que han fet dues reunions de la comissió política i van fer tres reunions amb el
sector, a part evidentment de via noves tecnologies, doncs l’han anat treballant, també la
comissió que tenen interna a l’Ajuntament que és d’activitats que hi ha promoció econòmica,
espai públic, seguretat ciutadana, consum etc...
Continua explicant que és un tema que no és fàcil perquè hi ha molts interessos contraposats,
però que amb tots els interessos han trobat més d’una vegada i clar cada vegada que anaven a
canviar alguna cosa, han tornat a trobar i va pensar que és una feina llarga, ha sigut de molta
paciència però que ha acabat sent el que presenten avui, una ordenança molt coral i que creu
que arriba prou bé a tots aquests interessos que deia.
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Segueix la seva intervenció dient que alguns dels objectius evidents, però ells van tenir
claríssims que havien de complir, primer fer possible i compatible el descans veïnal que també
a través del bon servei que tenen de reclamacions i suggeriments, doncs hi tenen bastants
reclamacions si volen dir d’aquesta manera, d’aquest tema de descans veïnal amb la promoció
de l’activitat econòmica que evidentment doncs que també els interessa, per tant, poder trobar
el màxim el promig entre les dues coses, també tenint un paisatge urbà i la seguretat de les
persones sempre. Comenta que un dels quatre objectius que tenien com a Govern que van
presentar era tenir un poble bonic i agradable, era el número un, i per tant, l’ordenança també
ha de fer possible aquest primer objectiu estratègic. Hi ha alguns condicionants circumstancials
com la Llei antitabac, que va ser necessari haver de regular, perquè hi ha hagut canvis, el quart
que creu que és molt important que és el tema de transparència, quan pren les decisions
perquè les pren que hi hagi un lloc on pugui basar per tal de prendre-les i que sigui el màxim
equitatiu possible quan les pren, per tant, argumenta que aquests quatre objectius són
bàsicament els que han perseguit i els que creu que queden molt ben recollits en l'ordenança.
Evidentment a nivell tècnic i polític, n’han mirat més d’una vintena, són ja bastant entesos en
ordenances de regulació d’espai públic, des de Cunit, Lloret, Girona, La Seu d’Urgell, han parlat
amb gent com ha de ser i regula des de temes d’horaris, de seguretat, normes d’ús, d’espai
públic, regularització d’autoritzacions, mobiliari, evidentment com regula el pagament d’aquest
ús de l’espai públic perquè quan l’està utilitzant no l’està utilitzant un altre, i per tant, això ha de
tenir una regulació i un cost, evidentment l’apartat sancionador, diu que no canvia tantes coses
com estaven fent fins ara però sí que les regula posant en ordre i posant alguns matisos a
poder funcionar una mica millor.
El Sr. Alcalde pregunta si hi ha alguna intervenció dels grups i pren la paraula la regidora del
grup PSC la Sra. Gutiérrez. Comenta que considera tal com diu la introducció de l’ordenança
era necessari regular l‘augment que s’ha produït indiscutiblement els últims anys d’ocupació de
la demanda d’ocupació de la via pública per part dels restauradors i les demandes veïnals pel
descans, que ha sigut difícil de compaginar aquest tema, el negoci amb els descans dels veïns,
que no és fàcil acontentar a tothom, que moltes vegades l’espai públic o la regulació de l’espai
públic a banda d’ordenances i normatives requereix també el respecte mutu, però ens ha
mancat una cosa malgrat la comissió i les reunions fetes, exposa que ha mancat la participació
directe en les diferents reunions realitzades amb els comerciants i restauradors, o sigui com a
grup troben a faltar això, sobre tot pensant en la incidència és a dir que els ha mancat
informació per aquesta banda i pensant en la incidència que això tindrà l’ordenança, tindrà una
forta incidència directe en el sector comercial i de la restauració dient que ells s'abstindran en
aquest punt.
Pren la paraula la Sra. Pascual i manifesta que com a petita introducció general ells avui com a
grup municipal no donaren explicacions dels seus posicionaments polítics, sí que ho faran als
seus votants i en posterioritat i en tot cas, dient que ells s’abstindran en aquest punt, perdó diu
que voten en contra.
Tot seguit intervé la Sra. Montes per exposar que el primer de tot això de bonic i agradable la
neteja no està inclosa no? Però com va comentant a cada Ple sembla ser que faran una
ordenança, l’ordenança ha recollit els punts i des del seu grup el que més valoraven era
l’amplada que es deixava de pas, s’ha modificat de 90 centímetres a 1,05 cm, segueix dient
que després el soroll es fa molt poca referència, el que és el soroll o el control que es farà del
soroll aleshores d’activitat a les terrasses, que es complirà la normativa, en tot cas això és
ambigu, perquè només amb aquesta frase vol dir, estan mirant l’ordenança dels sorolls es va
canviar per àrees de soroll, llavors diu que representa que una àrea que estigui determinada de
un determinat soroll podrà ser diferent d’un altre bar en un altra àrea que el soroll està
determinat a un altre nivell, no? No serà equitatiu o sigui igualitari per diferents bars o activitats,
és molt ambigua aquesta part, diu que llavors després expressar obertament si es fa
reclamacions per soroll es tindrà en compte i s’actuarà d’acord amb aquestes, però clar tampoc
s’indica si és farà una o dues per quatre veïns o com és farà això no. Queda molt diluït dintre
de l’ordenança, com es vol o pretén controlar aquest soroll a partir d’una hora que
tradicionalment és des de les 20 de la tarda a les 8 del mati i clar llavors això bé si hi ha un
treballador amb una màquina d’aquestes que són un taladro a les 7 del matí, això no és soroll i
un bar a les 8 sí que ho és o a l’inrevés o sigui això és el que no està clar per ells, dient que
com es controlarà...llavors s’abstindran, comenta que la resta està molt ben treballada, molt
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ben determinat, diu que tot el que és material suposa que és com un compendi del que s’ha de
recollir perquè tot estigui ordenat però la part principal que és el soroll s’especifica molt
vagament com es pretén limitar, controlar o a quin nivell es farà cada àrea o sigui això és el que
manca una mica des de el seu punt de vista amb aquesta ordenança.
En no fer ús de la paraula cap més regidor, l’alcalde sotmet la proposta a votació del Ple
municipal, amb el següent resultat:
- 8 vots a favor dels Grups municipals de CIU i ERC-AM,
- 4 vots en contra del Grup municipal de la CUP-PC-PA.
- 5 abstencions dels Grups municipals de PSC-CP i ICV-EUiA-E
7. PROPOSTA PER A LA FIXACIÓ, SI ESCAU, DE LES FESTES DE CARÀCTER LOCAL DE
SANT CELON I LA BATLLÒRIA PER A L’ANY 2018.
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya ha dictat
l’Ordre TSF/101/2017, de 25 de maig de 2017, publicada al DOGC número 7381, de 31 de
maig de 2017, per la que s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a
l’any 2018, les quals es relacionen a continuació:
1 de gener (Cap d'Any)
6 de gener (Reis)
30 de març (Divendres Sant)
2 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida))
1 de maig (Festa del Treball)
15 d’agost (l’Assumpció)
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
12 d’octubre ( Festa Nacional d’Espanya)
1 de novembre (Tots Sants)
6 de desembre (Dia de la Constitució)
8 de desembre (La Immaculada)
25 de desembre ( Nadal)
26 de desembre ( Sant Esteve)
L’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors indica que, de les catorze festes laborals, dues
tindran caràcter local.
Les dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller d’Empresa i Ocupació, a proposta
dels municipis respectius.
L’acord municipal de fixació de les festes locals ha de ser adoptat pel Ple de l’Ajuntament, tal
com disposa l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol.
En data 30.06.2017 s’ha rebut a l’Ajuntament de Sant Celoni un escrit del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, indicant que cal proposar les festes locals
del municipi i dels pobles agregats abans del 31 de juliol.
Les festes locals no poden escaure’s en diumenge ni coincidir amb cap dels dies festius que
s’indiquen a l’Ordre TSF/101/2017, de 25 de maig, abans referida.
Les festes locals de Sant Celoni tradicionalment s’han fixat en els dilluns o divendres més pròxims
al dia 8 de setembre (Mare de Déu del Puig) i 11 de novembre (Sant Martí), i les de la Batllòria en
el dilluns següent al quart cap de setmana d’agost (Festa Major) i el dia 18 de desembre (Mare de
Déu de l’Esperança).
Segons informe de la tècnica de Promoció Econòmica, s’ha consensuat amb l’Àrea de Cultura i
Educació la determinació de les dues festes locals i amb el col·lectiu de comerciants del municipi la
proposta de festes locals.
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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. Proposar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya la
fixació per a l’any 2018 de les festes locals següents:
SANT CELONI: 10 de setembre i 12 de novembre
LA BATLLÒRIA: 27 d’agost i 18 de desembre
2. Comunicar aquest acord al Director dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i
Famílies de Barcelona.
Deliberacions:
Pren la paraula el Sr. Alcalde explicant que la proposta de la Festa Major de Sant Celoni el dia
festiu seria el 10 de setembre, sent dilluns la festa major i en el cas de la festa major de la
tardor seria el dia 12 de novembre que també seria un dilluns.
Continua dient que, en el cas de La Batllòria seria el 27 d’agost que seria un dilluns i el 18 de
desembre que seria un dimarts, en aquest cas és la patrona Mare de Déu de l’Esperança.
En no fer ús de la paraula cap més regidor, l’alcalde sotmet la proposta a votació del Ple
municipal, amb el següent resultat:
- Unanimitat dels 17 regidors presents
8. MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS I REGULADORES DELS PREUS
PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI PER A L’EXERCICI 2018.
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
Pel qual motiu, es proposa al Ple la modificació de les ordenances fiscals que es relacionen,
actualitzant-les d’acord amb l’augment de l’índex de preus al consum. És important destacar
que, en el cas de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, es modifica la bonificació
voluntària depenent de l’antiguitat dels vehicles, que passa a aplicar-se als de més de 30 anys
d’antiguitat.
Figura a l’expedient memòria justificativa de les modificacions que es proposa aprovar.
Vist l'informe de la interventora municipal i altre documentació obrant a l’expedient.
A proposta del regidor d’ Economia, la Comissió Informativa General, per unanimitat, emet
dictamen proposant al Ple municipal el debat i votació dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2018 la modificació de les Ordenances
fiscals reguladores dels tributs que a continuació es relacionen:
Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a través de les
voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de
qualsevol mena.
Ordenança fiscal núm. 14, reguladora de la taxa per recollida d’escombreries.
Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de la taxa per prestació de serveis en cementiris locals.
Ordenança fiscal núm. 16, reguladora de la taxa per la retirada i immobilització de vehicles en
la via pública
Ordenança fiscal núm. 17, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.
En aquesta ordenança es procedeix a suprimir les tarifes corresponents a serveis de l’oficina
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tècnica, atès que els mateixos no es realitzen.
Ordenança fiscal núm. 18, reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia
llicència, comunicació prèvia o declaració responsable I pels controls posteriors a l’inici de les
activitats.
Ordenança fiscal núm. 19, reguladora de la taxa per la llicència d’autotaxi i altres vehicles de
lloguer.
Ordenança fiscal núm. 22, reguladora de la taxa per utilització dels horts municipals situats al
Molí de les Planes.
Ordenança fiscal núm. 23, reguladora de la taxa per la prestació del servei municipal de
control d’animals de companyia.
Ordenança fiscal núm. 25, reguladora de la taxa per concessió de llicències urbanístiques.
Ordenança fiscal núm. 26, reguladora de la taxa pel servei de clavegueram.
Ordenança fiscal núm. 30, reguladora de la taxa per expedició de plaques.
Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord provisional,
així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant el termini de trenta dies
hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí
Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran
definitivament aprovats.
Deliberacions:
Pren la paraula el regidor Sr. Garcia Sala, dient que aquest any les ordenances fiscals, després
de compartir amb els altres grups, són les ordenances que bàsicament no tenen un canvi
econòmic important així com l’any passat sí, aquest any no es toca cap dels grans impostos ni
Ibis, ni les plusvàlues, impostos que tenen valor molt important, però sí han volgut donar un
canvi tècnic on van passar d’intentar gravar els impostos d’aquest grans que afecten a tots de
la mateixa manera, o tenir més o menys recursos a començar a gravar i incrementar als que sí
que afecten a activitats concretes que sent veïns que demanen alguns servei de l’Ajuntament i
que normalment no toca els preus d’aquests serveis i que a la llarga evidentment deixa de
pagar-se i comença a sufragar-se amb els impostos que paguen tots. Continua la seva
intervenció dient que en aquest sentit, tècnicament, l’única visió que han tingut és començar a
aplicar aquest efecte a una sèrie de taxes que tenen a veure amb aquest servei, sí algú ho
plantegés al detall ho podrien fer, hi ha unes quantes i teniu tota la informació. Després hi ha
dos temes tècnics, un que la taxa de vehicles de tracció mecànica que tenen la possibilitat com
els vehicles de més de 25 anys de no pagar aquest impost, aquest any traslladen als 30 anys,
perquè van pensar que els vehicles quan van envellint no els poden afavorir fiscalment tant, i
després a la recollida d’escombraries també s’ha fet un canvi tècnic per afavorir en
supermercats en superfícies més petites no els hi sigui tan gravós l’impost, i un cop fet això, el
que van voler dir és que avui portaven al Ple les ordenances perquè el més important per ells
és que sigui possible amb les que surti positiu o no el suport del Ple, poder preparar el
pressupost pel mes de novembre, llavors en aquest sentit deixant-les a les seves
consideracions.
Pren la paraula el Sr. Vallhonesta dient que en aquest punt hi havia un informe desfavorable de
la Interventora municipal.
Intervé la Sra. López, Interventora municipal, explicant que per aquest cas si feia alguna
menció, dient que el que deia l’informe conforme la llei de preus públics i taxes era que les
bonificacions només podran ser les establertes per la normativa; en aquest sentit exposa que
ve a recomanar que les bonificacions establertes com a tal que no tinguessin el seu reflex en
una normativa específica, no era d’acord a Llei ,que s’havia de canviar aquest tipus de
bonificació per un sistema de tarifació d’acord amb la capacitat econòmica en el cas que això
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pogués ser perquè aquest sistema sí que el permet la llei. Després també es feia esment al fet
que determinades taxes des de la modificació del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals
exigeixen l’elaboració de l’informe tècnic-econòmic malgrat només siguin referenciades pel
preu de l’IPC, aquesta és una novetat de fa 4-5 anys que fins ara no era necessari aquest
informe, perquè s’entenia que era com una automatització però d’ençà aquesta reforma de la
Llei que s’allunyava de l’índex de l’IPC en la Llei de contractes també s’ha traslladat al que és
la Llei del Text Refós d’Hisendes Locals.
Reprèn la paraula el Sr. Vallhonesta manifestant que en l’informe desfavorable que els
comentaven ara i a més a més l’any passat van aprovar amb l’equip de govern les ordenances
fiscals ja hi va haver un bon increment i el regidor va comentar que es faria un bon increment
aquell any per deixar-les congelades la resta de la legislatura, això era un compromís, no s’ha
complert i a més a més amb informe desfavorable doncs votaran en contra.
En no fer ús de la paraula cap més regidor, l’alcalde sotmet la proposta a votació del Ple
municipal, amb el següent resultat:
- 8 vots a favor dels Grups municipals de CIU i ERC-AM
- 4 vots en contra del Grup municipal del PSC-CP
- 5 abstencions dels Grups municipals de la CUP-PC-PA i ICV-EUiA-E
9. APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PERQUÈ L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI S’ADHEREIXI
AL PROGRAMA D’HOMOGENEÏTZACIÓ DELS PROCESSOS I MECANISMES INTERNS DE
TRAMITACIÓ DELS TRIBUTS.
El desplegament de les competències de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) forma part
del Pla de Govern de l’XI Legislatura que preveu crear la hisenda pròpia de Catalunya sota els
paràmetres de l’administració tributària del segle XXI, amb un model d’administració més
propera i una relació de confiança entre administració i ciutadania. Els darrers mesos, el
Govern ha dotat l’ATC dels mecanismes que li han de permetre assumir directament la gestió
dels diferents tributs, propis i cedits, en totes les seves fases, així com ampliar la col·laboració
administrativa amb tots els ens locals i altres entitats del sector públic que ho sol·licitin, segons
el marc competencial vigent.
L’adequació de l’estructura organitzativa i el desplegament territorial de la hisenda permetrà la
seva consolidació per adaptar-la als nous reptes i requeriments a què ha de fer front una
administració moderna.
En el marc de col·laboració entre administracions, el Govern està desenvolupant una estratègia
d’optimització, homogeneïtzació i simplificació dels processos de presentació i pagament dels
tributs estatals que les administracions públiques de Catalunya han de satisfer a l’Agència
Estatal d’Administració Tributària (AEAT). L’objectiu principal és facilitar els processos i millorar
l’eficiència de tots els agents implicats en base al component tecnològic i les economies
d’escala que es poden assolir amb aquesta col·laboració.
Atès que la Generalitat ha creat el Programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes
interns de tramitació dels tributs que ingressa el sector públic de la Generalitat a l’Estat
mitjançant Acord de Govern de 25 d’abril de 2017, complementat per Acord del Govern de data
11 de juliol de 2017.
Atès que segons l’article 2.1 f) de la Llei 7/2007, de 17 de juliol, de l’Agència Tributària, li
corresponen a l’ATC les funcions que li siguin atribuïdes per conveni administratiu, per encàrrec
de gestió o per qualsevol altra fórmula jurídica establerta per la normativa vigent.
Atès que en el marc de Tributs de Catalunya s’està desplegant una intensa col·laboració de
l’administració tributària del Govern de la Generalitat i els conjunt de les administracions locals
del nostre país, amb la voluntat de prestar servei, de cercar economies d’escala i de millorar
l’eficiència del conjunt de les administracions tributàries catalanes.
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Atès que el Programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació
dels tributs que ingressa el sector públic de la Generalitat a l’Estat permet l’adhesió voluntària
de tots els ens locals i les entitats del seu sector públic que en vulguin formar part.
A proposta del regidor d’Economia, la Comissió Informativa General, per unanimitat, emet
dictamen proposant al Ple municipal el debat i votació dels següents ACORDS:
Primer.- Que l’Ajuntament de Sant Celoni subscrigui amb l’Agència Tributària de Catalunya el
Conveni que s’adjunta com a annex I, per a l’homogeneïtzació dels processos i mecanismes
interns de tramitació dels tributs que ingressa el sector públic de la Generalitat i altres ens
públics de Catalunya a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.
Segon. Comunicar a la Secretaria d’Hisenda de la Generalitat de Catalunya i a la Secretaria
General de Treball, Afers Socials i Famílies, així com a les entitats municipalistes (Associació
Catalana de Municipis i Associació de Municipis per la Independència) l’aprovació de la present
moció.
Deliberacions:
El Sr. Alcalde exposa que és una proposta de convenis que els fa arribar la Generalitat de
Catalunya per la qual es pretén en el context del desplegament de les competències de
l’Agència Tributària Catalana i dins de l’àmbit de la col·laboració entre administracions facilitar
els processos i la millora de l’eficiència i permetre el pagament de tributs a través de l’Agència
catalana.
Pren la paraula el Sr. Vallhonesta dient que en aquest punt també hi havia un informe
desfavorable per part de la interventora i el secretari i demana si ho poden explicar.
Pren la paraula la Interventora, Sra. López, explicant que hi ha un informe desfavorable en el
sentit de la responsabilitat que poguessin derivar a l’Ajuntament en aquest sentit; l’Agència
Tributària de Catalunya, està actuant com entitat col·laboradora que si bé és una figura que la
Llei permet i està tipificada, en aquest cas concret no té una delegació expressa de l’Estat, per
tant, qualssevol pagament que l’Ajuntament fes a l’Agència Tributaria de Catalunya, malgrat
sigui en temps, no trobaria cobert si per qualssevol circumstancies no es produís. Segueix dient
que llavors el seu informe va en aquest sentit d’advertir als membres del Ple que fins que no hi
hagi aquesta delegació expressa la responsabilitat no queda garantida, si bé s’ha d’entendre
que en qualsevol cas si els pagaments es fessin en la regularitat i els terminis que pertoca els
efectes serien nuls però en aquells moments com Ajuntament no tenen la seguretat.
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 i CUP-PC-PA
- 5 vots en contra dels Grups municipals de PSC-CP i ICV-EUiA-E
10. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2016.
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació del Compte General de l’ajuntament de Sant Celoni
corresponent a l’any 2016.
Atès que la Comissió de Comptes en sessió de 27 de juliol de 2017 va acordar exposar al
públic el Compte General a efectes de reclamacions, reparaments o observacions.
Atès que en el termini d'exposició pública i vuit dies més no s'ha presentat cap reclamació.
A proposta del regidor d’Economia, la Comissió Informativa General, per unanimitat, emet
dictamen proposant al Ple municipal el debat i votació dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar el Compte General de la Corporació corresponent a l'exercici de 2016, tal
com ha estat format per la Intervenció municipal.

15

Segon.- Trametre còpia del Compte General de l’Ajuntament de Sant Celoni corresponent a
l’exercici de 2016 a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
Deliberacions:
Pren la paraula el Sr. Garcia Sala explicant que el 27 de juliol del 2017 van fer la proposta
general dels comptes del 2016 on es podia valorar els resultats de la corporació, en aquell
moment es van aprovar, prèviament es va fer el període d’exposició i ara els porten a
aprovació definitiva, dient que no hi ha hagut cap tipus d’al·legació.
En no fer ús la paraula cap més regidor, l’Alcalde sotmet la proposta a votació del Ple
municipal, amb el següent resultat:
- Unanimitat dels 17 regidors presents
11. APROVACIÓ DE L’ORGANIGRAMA MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT
CELONI.
Segons consta al sotasignant, el darrer organigrama aprovat formalment per l’Ajuntament de
Sant Celoni data de l’any 2004. D’ençà, no obstant, l’estructura definida en aquell instrument
(tant que fa al nombre com a la denominació de les àrees, com als llocs de treball configurats
per donar suport a aquella estructura) han variat substancialment, sense que aquests canvis
s’hagin reflectit en un organigrama nou.
L’actual equip de govern, amb l’objectiu de preparar l’Ajuntament pel futur, vol fer créixer les
activitats de valor afegit i pretén disposar d’una organització eficient amb el seguiment de les
propostes polítiques, transversalitzar l’activitat de la gestió per guanyar en flexibilitat i rapidesa i
fer la gestió més transparent a la ciutadania i al conjunt dels treballadors.
Igualment es vol incrementar la productivitat del personal a reduint les càrregues sense valor i
revisar els hàbits adquirits a fi que la gestió del dia a dia delimiti el temps de desenvolupament
estratègic.
Amb aquest objectiu es vol crear una estructura el més flexible possible des del punt de vista
de la gestió de recursos econòmics i humans per a la coordinació global dels recursos. Amb
aquesta intenció es volen separar les activitats de disseny i concepció de les d’execució ja que
demanen perfils molt diferents i agrupar el personal de forma que els ratis de
gestors/operacionals sigui eficient i eficaç, a fi i efecte d’assegurar que les necessitats de
coneixement per realitzar les activitats no generin sitges.
Per aquests motius, s’ha elaborat una proposta d’Organigrama municipal, que figura en un text
que consta a l’expedient, per tal que pugui ser sotmesa al Ple municipal a fi de ser aprovada.
Fonaments
1.- Podem definir un organigrama de l'Administració Pública amb la representació gràfica d'un
model abstracte i sistemàtic, sense valor jurídic, que mostra determinats aspectes de
l'estructura organitzativa d'una Administració mostrant els diferents nivells organitzatius,
funcions, relacions jeràrquiques i de competència i responsabilitats entre els integrants de la
mateixa.
El principi d'autonomia local té com a efecte primer i fonamental el reconeixement
d'organitzacions, corporacions públiques de caràcter territorial, que personifiquen a les diferents
col·lectivitats que integren l'Estat. L'article 1 de la LBRL qualifica els municipis de "entitats
bàsiques de l'organització territorial de l'Estat (...) que institucionalitzen i gestionen amb
autonomia
els
interessos
propis
de
les
corresponents
col·lectivitats".
L'opció del legislador constitucional a favor dels ens locals com "lleres immediates de
participació ciutadana en els assumptes públics" (art. 1 LBRL), exigeix una peculiar manera de
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construcció de l'organització de l'Estat, de baix a dalt, en el qual les entitats locals territorials
estan cridades a exercir un paper fonamental i bàsic en la realització de les funcions públiques.
Per aquest motiu es dota a les entitats locals de les potestats i prerrogatives, entre les quals
destaca l'art. 4.1. a) LBRL la potestat d'auto organització.
Entenem que aquesta potestat d’auto organització constitueix l'expressió més genuïna i el nucli
mateix de l'autonomia local, com resulta del que disposen els art. 20.2 i 32.2 de la LBRL i de les
reserves i excepcions que, a favor dels ens locals, efectuen els arts. 7.3 in fine i 62.2 de la
pròpia LBRL.
2.- És en base a aquests fonaments que les corporacions locals han de poder definir per si
mateixes les estructures administratives internes amb les que es pretenen dotar, a fi d'adaptarles a les seves necessitats específiques a fi de permetre una gestió eficaç. Per tant, sent el
personal un dels elements essencials en l'organització, per la seva imprescindibilitat, cost i
sensibilitat, les qüestions d'acoblament, òptima utilització i ajustos constants són elements
consubstancials a una bona gestió de recursos humans.
L’article 72 del TR de l'EBEP estableix que: "En el marc de les seves competències d'auto
organització, les administracions públiques estructuren els seus recursos humans d'acord amb
les normes que regulen la selecció, a promoció professional, la mobilitat i la distribució de
funcions i d'acord a 1 previst en aquest capítol ".
El principi d'eficàcia, recollit en el propi art.103.1 de la Carta Magna des d'un àmbit dogmàtic,
ha estat considerat com un principi material d'actuació que obliga a considerar els principis
d'organització com a criteris instrumentals per a la satisfacció dels interessos generals.
En definitiva, en base a aquesta potestat d’auto organització, l'Administració pot efectuar tota
classe de canvis de la seva estructura orgànica en la recerca d'una major eficàcia de la seva
gestió.
3.- Hem de dir que l’organigrama municipal no està recollit, com a instrument d’obligatòria
existència, en cap text normatiu, per la qual cosa la seva creació, aprovació, forma i contingut
es potestatiu de l’administració.
No obstant, la confecció de l'organigrama i la seva posterior implantació i desplegament, haurà
necessàriament de comportar, en primer lloc, una definició dels llocs de treball que hagin de ser
assignats a cadascuna de les àrees i, de la mateixa manera, les modificacions que resultin
convenients en la Relació de Llocs de Treball per a la seva correcta implementació (ja sigui
mitjançant la creació de llocs de treball, la valoració dels existents si hi ha variació de funcions,
i, en general totes aquelles adequacions que resultin necessàries en funció de l’estructura que
estableixi l’organigrama).
4.- Consten a l’expedient informe jurídic emès pel director de recursos humans i per la
Interventora municipal.
5.- Atès el caràcter potestatiu de l’organigrama com a instrument de gestió, cal entendre que la
seva aprovació podria correspondre a l’Alcaldia, d’acord amb l’article 21.1.h) de la LBRL, en
tant que cap del personal de la corporació, no obstant, cal entendre que, atès que el Ple
municipal ostenta la competència per aprovar la RLLT, seria possible sotmetre l’aprovació
també de l’organigrama per part del Plenari.
A proposta del regidor de Recursos Humans, la Comissió Informativa General, per unanimitat,
emet dictamen proposant al Ple municipal el debat i votació dels següents ACORDS:
1.- Aprovar l’organigrama municipal de l’Ajuntament de Sant Celoni, d’acord amb el text i
l’estructura que figura a l’expedient.
2.- Procedir a la implantació de l’organigrama aprovat en la forma que s’estimi més convenient,
respectant necessariament que aquesta implantació i desplegament haurà de comportar, de
manera prèvia, una definició dels llocs de treball que hagin de ser assignats a cadascuna de les
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àrees i, de la mateixa manera, implicarà les modificacions que resultin convenients en la
Relació de Llocs de Treball per a la seva correcta implementació (ja sigui mitjançant la creació
de llocs de treball, la valoració dels existents si hi ha variació de funcions, i, en general totes
aquelles adequacions que resultin necessàries en funció de l’estructura que estableixi
l’organigrama), que s’hauran de realitzar en la forma legalment prevista i prèvia negociació amb
els representants dels empleats de l’Ajuntament.
Deliberacions:
Pren la paraula el Sr. Garcia Sala manifestant que en aquest punt des de recursos humans
porten des del principi de la legislatura intentant veure de quina forma poden adaptar millor
l’organització de l’Ajuntament a les necessitats que tenen actualment; ha estat un procés
relativament llarg però que sobre tot han intentat treballar tant com, els agents socials, el
comitè o fins i tot des de principis d’any han començat a compartir la informació que disposaven
amb els altres grups, dient que la seva pretensió és de proposar una organització que permeti
tenir un objectiu on siguin capaços de resoldre les dificultats que té ara l’Ajuntament, en aquest
sentit el que intenten sobretot és buscar una estructura on hi hagi gent que pugui planificar a
llarg termini cosa que els preocupa molt i gent que pugui dedicar al projecte polític, estigui al
govern, sigui qui sigui els qui hi fossin, i després sobre tot un equip on l’execució de les feines
siguin molt més eficients de les que puguin tenir ara. En aquest sentit i en aquests criteris s’ha
fet una proposa que s’ha compartit amb els altres grups i amb el comitè i que bàsicament avui
el que aproven no és una aprovació de què és el que es farà exactament, sinó quina és la
voluntat de projecte d’organització que volen ja que des d’un punt de vista legal al final el que
realment pesa és l’aprovació de la relació de llocs de treball a cada una dels canvis que volen
fer.
Tot seguit intervé la Sra. Gutiérrez dient que en l’expedient també hi ha un informe
desfavorable de la interventora, que no entén perquè diu informe desfavorable no suspensiu
amb consideracions; en ell és reflecteix una dependència jeràrquica funcional respecte a un
coordinador, un director d’àrea i és aquesta dependència contrària als principis i les facultats
pròpies del director de treball és que i més coses que... comentant si ho poden explicar. Perquè
hi ha un informe desfavorable? Quan el regidor va dir a les informatives que era un document
orientatiu que no suposava cap canvi substancial, que era una cosa, de fet no hi és, ni
l’organigrama, hi ha un power point didáctico y punto .. preguntant si els ho poden explicar una
mica aquest informe desfavorable.
Pren la paraula la Interventora, la Sra. López, manifestant que en l’informe situa només l’article
4.3 del Reial Decret 424/2017 que és un Reglament de control intern que serà d’imposició
obligatòria a partir de l’1 de juliol del 2018 i en aquest reglament es reforça la figura de
l’interventor perquè es pretén que dugui a terme una sèrie, podrien dir d’auditories internes a
través del Ajuntament, llavors aquest reglament el que ve a dir és que perquè l’interventor
pugui comptar amb tota la independència que és necessària per poder auditar a l’Ajuntament
no pot estar sotmès a cap dependència jeràrquica. Això no té res que veure amb una
dependència orgànica que es pot adscriure a qualsevol regidoria, dient però funcionalment i per
tal que garanteixi l’autonomia de les seves funcions ha de ser un òrgan independent, llavors no
pot estar amb dependència i rebre circulars, instruccions o altres tipus de recomanacions d’un
superior jeràrquic i el seu informe és en aquest sentit que s’ha interpretat el dibuix del
organigrama, s’ha interpretat que estava sota la comandància, d’una coordinació i una direcció.
Pren la paraula el Sr. Garcia Sala dient que això és una interpretació que ha fet la interventora
i en el seu moment va explicar que precisament quan es veu el dibuix en cap moment, tant el
quadrat dels dos habilitats de l’estat en cap moment diu que estan en el mateix format de la
resta, consideren que estan fora d’aquestes atribucions, ara sí que hi ha persones de coordinar
amb ells perquè les coses funcionin i en aquest dibuix el que es plasma és qui serà el
responsable de fer-ho, tot i així considera que és una intervenció que evidentment l’interventora
té tot el dret a fer ...
Tot seguit intervé la Sra. Gutiérrez per exposar el seu desacord que sinó els expliquen una
mica millor que votaran en contra, també comenta que es faci una reunió i ho expliquin d’una
manera més clara.

18

Contesta el Sr. Garcia Sala que no hi ha cap problema, des del mes de març que van enviar
aquests documents, han tingut 6 mesos per parlar i diu que estan a la seva disposició quan
vostès vulguin.
A continuació pren la paraula la Sra. Montes dient que votaran en contra, explicant que en
primer lloc, és molt genèric el power point que presenten, que és treballarà desprès però
plantegen 6 directors i 8 coordinadors, això crida bastant l’atenció. Després la funció de la
intervenció no perquè ho digui la interventora, pensa que té que ser realment independent de la
resta de les funcions de l’Ajuntament perquè realment i més si es planteja l’any que ve unes
qüestions d’auditories internes, manifesta que “la parte auditada no puede tener el auditor
dentro de la parte auditada, entonces es que seria completamente contrario a cualquier sistema
de auditorías” no... però a part d’això pensa que la intervenció de l’Ajuntament ha de tenir la
llibertat de poder fer els informes corresponents a la Llei, d’acord a la legislació,
independentment del partit polític que estigui en un moment donat en un Ajuntament, no parlant
d’aquest, pensant en general, no? Continua dient que llavors li sembla que no seria la millor
forma d’enfocar l’organigrama, i per aquesta raó per 6 directors i 8 coordinadors no veu gaire
clar la necessitat, doncs per això votarà en contra.
El Sr. Alcalde manifesta que si volen alguna puntualització per interpretar adequadament la
figura de la intervenció municipal, que està regulat per Llei les funcions que té per tant o sigui el
que estigui dins d’un àmbit que tingui un responsable que pugui facilitar aspectes de
coordinació i de funcionament no vol dir que se li indiqui com han de ser els informes,
evidentment aquesta autonomia que té la intervenció li ve donada i regulada per llei per tant,
diu que no estan parlant d’aquesta tasca en concret sinó a vegades la intervenció s’ha de
coordinar amb altres aspectes d’àmbit econòmic, hi ha altres elements que tenen a veure amb
el funcionament des d’aquesta òptica van veure que era bo que estigués dins d’un marc d’una
altra àrea però evidentment té una funció que està molt ben definida, molt ben establerta les
seves competències, i per tant, l’organigrama no pretén treure o forçar que faci informes d’una
determinada manera o altra de cap de les maneres.
En no fer ús de la paraula cap més regidor, l’Alcalde sotmet la proposta a votació del Ple
municipal, amb el següent resultat:
- 8 vots a favor dels Grups municipals de CIU i ERC-AM
- 5 vots en contra dels Grups municipals de PSC-CP i ICV-EUiA-E
- 4 abstencions del Grup municipal de la CUP-PC-PA
12. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS
TERMES MUNICIPALS DE TORDERA I SANT CELONI.
D'acord amb el que preveu l'article 28.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el Govern de la
Generalitat de Catalunya ha d'impulsar l'elaboració del mapa municipal i del mapa comarcal de
Catalunya, documents cartogràfics que determinen els límits territorials dels termes municipals i
de les demarcacions comarcals i que s'han d'ajustar al que resulti dels expedients de
delimitació i d'atermenament entre els diferents municipis limítrofs.
El dia 19 de setembre de 2016 va tenir entrada a l'ajuntament de Sant Celoni un escrit de
l’ajuntament de Tordera sobre l’acord de Ple de l’ajuntament de Tordera en sessió d’1 de
setembre de 2016 d’inici d’expedient de delimitació del seu terme i nomenament de
representants a la Comissió municipal de delimitació.
El Ple municipal de Sant Celoni, en sessió de 25 de maig de 2017 va acordar nomenar la
comissió municipal de delimitació constituïda per:
-

L'alcalde, Francesc Deulofeu Fontanillas
La regidora, Magalí Miracle Rigalós
La regidora, Helena Lagarda Planas
El secretari, Sergi Ribas Beltrán
Tècnic municipal, Anna Camps Tulleuda
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El dia 27 de juliol de 2017 es van reunir a l'ajuntament de Tordera els membres de les
comissions municipals de delimitació dels ajuntaments de Tordera i de Sant Celoni, juntament
amb representants de l'Institut Cartogràfic de Catalunya i de la Direcció General d'Administració
Local de la Generalitat de Catalunya.
Els reunits, a la vista de les actes de delimitació històriques i dels treballs tècnics previs de
l'Institut Cartogràfic de Catalunya, accepten les coordenades UTM reals relatives a les fites
F1, F2, F3, F4 i F6 que s'han localitzat sobre el terreny, i les coordenades UTM teòriques
de la fita F5 i, en general, la línia de partió dels termes resultant dels treballs realitzats per
l'Institut Cartogràfic.
D'acord amb el que preveu l'article 31.3. del referit Decret 244/2007, de 6 de novembre, l'acta
de la reunió de les operacions de delimitació, signada per totes les parts, ha de ser aprovada
pels Plens dels respectius Ajuntaments.
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 l'acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Tordera i
Sant Celoni, signada el dia 27 de juliol de 2017 pels membres de les comissions de delimitació
d'ambdós ajuntaments i per representants de la l'Institut Cartogràfic de Catalunya i de la
Direcció General d'Administració Local.

2. Notificar aquest acord a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de
Catalunya i a l'ajuntament de Tordera.
Deliberacions:
Per la paraula el Sr. Alcalde manifestant que aquesta és una feina de la Generalitat que
promou de manera esglaonada per tal de revisar els límits dels municipis en base a la
documentació històrica i les fites de les que es disposen; normalment es fan unes reunions
amb unes comissions de cada un dels municipis amb la gent de la Generalitat que porten el
tema. Comenta que quan hi ha discrepàncies es busca una solució, en aquest cas del municipi
de Tordera les discrepàncies eren mínimes, que afectaven una zona no urbana i no va haver
cap dificultat per arribar a un acord, de fet inclús els propietaris ni tants sols no es van
presentar a la reunió, en fi, el que proposen és aprovar la regularització.
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 17 regidors presents.
13. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNC MUNICIPAL DE
L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI.
1. El 2 d’octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la qual comporta una generalització i
obligatorietat de tramitar els expedients electrònicament.
D’altra banda, els sistemes Vídeo Acta i Àudio Acta combinen l'enregistrament en vídeo/audio
dels plens municipals amb el document acta en format electrònic, tot signat electrònicament
amb el certificat digital o el DNI electrònic del secretari/a de l'entitat local per donar fe legal de
l'acte.
Les capacitats inherents a Vídeo Acta/Àudio Acta optimitzen el treball de secretaris generals en
l'elaboració de les actes municipals, a més d'ajudar els departaments de premsa a organitzar
els continguts audiovisuals dels plens i facilitar l'accés de la premsa als mateixos, permetre a
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ciutadans i empreses accedir als continguts de les decisions municipals i oferir nous serveis de
societat de la informació als ciutadans.
Aquests sistemes es converteixen, per tant, en instruments facilitadors de l'accés permanent de
la ciutadania a la informació pública dels processos administratius, de manera que contribueix a
enfortir els principis de govern obert com la transparència, la participació i la col·laboració.
Per tal d'incorporar de manera efectiva i legal els sistemes esmentats a l'elaboració de les actes
dels òrgans col·legiats de l'Ajuntament, es fa necessari modificar determinats preceptes del
Reglament Orgànic Municipal vigent.
2. Per Resolució d’alcaldia 1837, de 5 de setembre de 2017, es va resoldre incoar expedient
per a la redacció i aprovació de la modificació del Reglament Orgànic Municipal així com
constituir la preceptiva comissió d’estudi per a la redacció del corresponent projecte de la
modificació del Reglament. L’esmentada comissió es va reunir en data 13 de setembre de
2017, figurant com a proposta de modificació la que obra a l’expedient.
3. En data 14 de setembre de 2017, s’ha emès informe preceptiu per part del Secretari de la
Corporació.
Fonaments de dret:
1. L’article 22.2.d de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim local regula la
competència del Ple de l’Ajuntament per a l’aprovació del Reglament Orgànic Municipal. En
conseqüència també ho és per la seva modificació.
2. L’article 47.3.a de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim local regula el quòrum
de majoria absoluta per a l’aprovació del Reglament Orgànic Municipal. En conseqüència
també pertoca per la seva modificació.
3. L’article 49 Reguladora de les Bases de Règim local regula el procediment d’aprovació de
les Ordenances.
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 inicialment la modificació del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Sant
Celoni, el text íntegre de la qual és el següent:
“1) S’afegeix un apartat tercer a l’article 74:
“Les sessions del Ple seran enregistrades en Vídeo-Acta o Audio-Acta certificada pel
Secretari/a General de l'Ajuntament.”
2) Es modifica l’article 115 que queda redactat de la següent manera i es deroguen els articles
115 bis a 120, els quals queden sense contingut:
“1. De cada sessió s'estendrà acta pel Secretari/a, en que es recolliran els acords adoptats,
remetent-se, pel que fa a les opinions emeses, a la Vídeo-Acta o Audio-Acta certificada en la
que seran íntegrament enregistrades totes les sessions del Ple. El fitxer resultant de la gravació
acompanyarà a l'acta de les sessions sense necessitat de fer constar en aquesta última els
punts principals de les deliberacions.
2. Les gravacions de les sessions celebrades i els documents en suport electrònic hauran de
conservar-se, per tal que es garanteixi la integritat i autenticitat dels fitxers electrònics
corresponents i l'accés a ells per part dels membres de l'òrgan col·legiat".
2. Sotmetre l’aprovació de la modificació del Reglament Orgànic Municipal a informació pública
i audiència als interessats per un termini de 30 dies, a efectes de reclamacions i suggeriments,
mitjançant la inserció del corresponent edicte al BOP, al DOGC, a un dels mitjans de
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comunicació escrita diària i al tauler d’anuncis d’aquesta Corporació, transcorregut el qual
sense haver-se presentat reclamació ni suggeriment, s’entendrà aprovada definitivament sense
necessitat de nou acord.
3. Aprovada definitivament la modificació del Reglament Orgànic Municipal es publicarà
íntegrament en el BOP, entrant en vigor una vegada transcorregut el termini de 15 dies previst
a l’art. 65.2 LRBRL. Així mateix, s’inserirà l’anunci en el tauler de la Corporació i en el DOGC,
anunciant la referència al BOP en el que s’hagués publicat íntegrament el text.
4. Comunicar el present acord a l’Administració de l’Estat i a la de la Comunitat Autònoma, dins
del termini dels quinze dies següents a la seva aprovació definitiva.
5. Facultar tan àmpliament com sigui necessari en dret al Sr. Alcalde per a la tramitació i
execució d’aquests acords.
No obstant, el Ple de l’Ajuntament acordarà allò que estimi convenient.
Deliberacions:
El Sr. Alcalde explica que aquí el que busquen és posar al dia i poder incorporar les vídeos
actes dins dels funcionaments dels plens municipals, això implica una modificació de dos punts
de dos articles del ROM; la finalitat és simplificar una mica la feina també administrativa de
l’àrea de secretaria, dient que en aquests moments en totes les intervencions hi ha una
persona que les transcriu, les revisa, en fi hi ha tota una feina al darrere de moltes d’hores per
cada un dels plens, entenent per tant que a través de la vídeo conferència, perdó les vídeo
actes tota aquesta feina de traspàs amb paper del que diuen els regidors i regidores es
simplificarà perquè és podrà visualitzar, podent penjar evidentment com es fa ara el registre a
la radio però és podrà veure també en imatge.
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 17 regidors presents.
14. MODIFICACIÓ DELS REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS
COL·LEGIATS, EL NOMENAMENT DELS QUALS ÉS COMPETÈNCIA DEL PLE.
Per acord del Ple d'aquest Ajuntament, de data 8 de juliol de 2015, s'acordà nomenar com a
representants de l'Ajuntament en els Ens i òrgans que s'hi relacionaven als regidors que en
aquest s'indicaven.
Així mateix, en la mateixa sessió plenària, es va acordar la designació de les persones que han
d'ocupar els càrrecs polítics i tècnics que conformen l'estructura i organització dels plans de
protecció civil.
En el Ple del passat 27 de juliol de 2017, van prendre possessió del càrrec de regidor d'aquest
Ajuntament el Sr. Ernest Vilà Pladevall en substitució del Sr. Òscar Molés Avariento i la Sra.
Andrea Peña i Ambatlle en substitució de la Sra. Purificación Martín Campos.

En data 4 d'agost de 2017, es va trametre, mitjançant correu electrònic, escrit adreçat als
representants dels grups municipals dels regidors cessants a fi i efectes que formulessin
proposta en relació a la composició dels òrgans col·legiats dels que formaven part.
Un cop s'ha obtingut dita resposta, correspon que el Ple realitzi la corresponent designació.
Fonaments de dret:
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L'article 38 del Reglament d'Organització i Funcionaments dels Ens Locals disposa que dins
dels trenta dies següents al de la sessió constitutiva, l'Alcalde convocarà la sessió o sessions
extraordinàries del Ple de la Corporació que siguin necessàries a fi de resoldre sobre, entre
d'altres, els nomenaments de representants de la Corporació en òrgans col·legiats, que siguin
de la competència del Ple.
En conseqüència, al ser el Ple de l'Ajuntament l'òrgan competent pel seu nomenament també
ho és per modificar dits nomenaments.
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. Nomenar representants de l'Ajuntament en els Ens i òrgans que a continuació es detallen els
regidors de la Corporació següents, restant modificat els nomenaments efectuats mitjançant
acord plenari de 8 de juliol de 2015:
Ponència Municipal d’Avaluació Ambiental
Ernest Vilà Pladevall
Òrgans de govern d’altres entitats
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental
Associació de Municipis pel Transport Urbà

Ernest Vilà Pladevall
Ernest Vilà Pladevall
Ernest Vilà Pladevall

Consell de Poble de la Batllòria
Titular / Suplent
Designada pel grup municipal de la CUP-PC Andrea Peña i Ambatlle
Comissions de seguiment
Escola bressol municipal El Blauet:
Designada pel grup municipal CUP-PC
Complex esportiu Sot de les granotes:
Designat pel grup municipal de CIU

Titular / Suplent
Andrea Peña i Ambatlle ( suplent)
Ernest Vilà Pladevall (Titular)

2. Designar al Sr. Ernest Vilà Pladevall Cap del grup local logístic i d'acollida del Pla Bàsic,
PAM d'incendis forestals, PAM de risc químic, PAM d'inundacions, PAM de risc sísmic, PAM de
risc radiològic, PEM de Reis, PEM de Carnestoltes i PEM de Festa Major de setembre
Així mateix designar al Sr. Ernest Vilà Pladevall Cap del grup local d'Intervenció del Pla Bàsic,
PAM d'incendis forestals, PAM d'inundacions, PAM de risc sísmic, PEM de Reis, PEM de
Carnestoltes PEM de Festa Major.
3. Comunicar el present acord als ens i òrgans col·legiats així com als diferents interessats,
excepte els assistents, que es donen per notificats a tots els efectes. D'altra banda, comunicar
aquestes designacions a la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya.
4. Facultar el Sr. alcalde tant àmpliament com en Dret sigui procedent per a l'adopció dels
acords i actuacions necessàries per a l'efectivitat i execució d'aquest acord.
Deliberacions:
El Sr. Alcalde manifesta que el que fan és el canvi de regidors, la incorporació del Sr. Vilà i la
Sra. Peña, doncs assumeixen la seva representació en diferents òrgans, diu que en el cas de
l’Ernest Vilà en la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, el Consorci per la Gestió
dels residus del Vallès Oriental, l’Associació de Municipis per Transport Urbá i també el
Complex Esportiu del Sot de les Granotes, i en el cas de l’Andrea Peña com a suplent a
l’Escola Bressol “El Blauet” i en el cas de l’Ernest Vilà també en els diferents plans
d’emergències assumeix la part de coordinació que abans tenia el regidor el Sr. Oscar Molés.
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En no fer ús de la paraula cap més regidor, l’Alcalde sotmet la proposta a votació del Ple
municipal, amb el següent resultat:
- Unanimitat dels 17 regidors presents.
15. DELEGACIÓ DE LA COMPETÈNCIA EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL PER LA
RESOLUCIÓ DELS EXPEDIENTS SANCIONADORS PER INFRACCIONS GREUS I MOLT
GREUS EN MATÈRIA DE GOSSOS PERILLOSOS.
L’article 13.b) de la Llei 10/1999, sobre tinença de gossos considerats potencialment
perillosos, disposa que la competència per a imposar sancions greus i molt greus, correspon al
Ple de l’Ajuntament.
En ordre a l’agilització de la tramitació dels expedients sancionadors en aquesta matèria es
considera convenient la delegació de la competència del Ple en favor de la Junta de Govern
Local per a la resolució dels expedients sancionadors per infraccions greus i molt greus en
matèria de gossos potencialment perillosos.
Per tot això, es va dictar providència en data 28 d’agost de 2017 per la qual es resolia el
següent:
“1.- Iniciar expedient per la delegació de la competència en la Junta de Govern Local per la
resolució dels expedients sancionadors per infraccions greus i molt greus en matèria de gossos
perillosos.
2.- Que el Secretari de la Corporació emeti informe jurídic sobre la legalitat de dita delegació.”
En data 29 d’agost de 2017, el Secretari ha emès informe favorable respecte l’esmentada
delegació.
Fonaments de dret.
L’article 22.4 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local disposa que el Ple pot
delegar l’exercici de les seves atribucions en l’Alcalde o en la Junta de Govern Local, llevat
d’aquelles competències considerades indelegables, entre les quals no es troben “aquelles que
expressament li confereixin les lleis”, (punt q).
En termes similar es manifesta l’article 52.4 del Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local
de Catalunya (TRLMRLC).
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. Delegar la competència del Ple municipal en relació a la resolució dels expedients
sancionadors per infraccions greus i molt greus en matèria de gossos potencialment perillosos
en favor de la Junta de Govern Local.
Aquesta delegació tindrà efectes a partir del dia següent de l’adopció del present acord,
afectant aquells expedients en tràmit i pendents de resolució, sens perjudici de la seva
publicació al Butlletí Oficial de la Província.
2. Publicar l’acord de delegació en el Butlletí Oficial de la Província, en compliment d’allò que
disposa l’article 51.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals i l’article 9.3 de la Llei 40/2015, de Règim jurídic del Sector Públic.
Deliberacions:
El Sr. Alcalde manifesta que això també ho varen explicar a la Comissió informativa en el cas
d’infraccions de gossos perillosos, aquelles infraccions que siguin greus o molt greus és
competència del Ple la resolució de les mateixes, en fi, diu que quan s’aplica una sanció hi ha
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un termini de 6 mesos per l’aplicació de la mateixa, continua dient que els plens els fan cada 2
mesos, això pot fer que algun cas entre la tramitació i tot no arribin a temps i pugui decaure
aquestes sancions, per això diu que el que proposen és poder delegar a la Junta de Govern
que al final estan present tots els grups, que també és fa informativa dels punts que són
delegats del Ple, per tant, també hi ha coneixement de tots els regidors i regidores, i en canvi a
la Junta de Govern que es fa cada tres setmanes hi ha més agilitat i ens permet donar una
millor resposta a aquest tipus d'expedients.
El Sr. Alcalde pregunta si estan tots d’acord aprovarien; la Sra. Montes fa una pregunta i el Sr.
Alcalde diu que ara en marxa creu que hi ha quatre o cinc expedients, comentant que estan
parlant de les infraccions greus i molt greus. Diu que en el Ple d’aquestes no ha vingut mai cap,
segueix dient que estan activant aquest tipus de sancions perquè es produeixen infraccions i
sinó es sanciona la gent creu que es pot fer el que vulgui, dient que en aquests moments estan
organitzant una mica més tot el procediment administratiu d’aquest tipus de sancions, per tant,
entenen que tots els grups estan d’acord i quedaria aprovat per unanimitat .
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 17 regidors presents.
16. APROVACIÓ DE L’INCREMENT APROVAT PER LA LLEI DE PRESSUPOSTOS
GENERALS DE L’ESTAT PER L’ANY 2017.
1.- En data 29 de juny d’enguany, va entrar en vigor la Llei 3/2017, de 27 de juny, de
Pressupostos Generales de l’Estat per a l’any 2017 (BOE 28-06-2017).
2.- L’article 18.Dos de la llei esmentada disposa:
Dos. En el año 2017, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán
experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de
diciembre de 2016, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación,
tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.
Igualment, l’article 18.Cinco.1 y 22.Uno de la LPGE per a 2017, estableixen les retribucions per
als funcionaris durant l’any 2017.
3.- Això implica que per tal de fer front a l’augment de retribucions previst a la LPGE per a 2017
(que comprendrà l’abonament dels endarreriments meritats des de l’1 de gener d’enguany),
s’haurà d’incrementar el Capítol I del pressupost municipal en la quantitat de 81.294,03 Euros.
En aquest sentit, atès que la xifra citada no es va consignar dins del Capítol I del pressupost
municipal en ser aprovat pel Ple, des de l’Àrea d’Economia se’ns ha informat de la necessitat
de dur a terme una transferència de crèdit.
4.- Es posa de manifest que aquestes circumstàncies impliquen, però, que l’increment de
retribucions no podran veure’s reflectides en les nòmines dels empleats municipals fins a la
mensualitat de setembre de 2017, amb la corresponent regularització d’endarreriments.
5.- Consegüentment, es va remetre informe a l’Àrea d’Economia de l’ajuntament a fi i efecte
que per part d’aquesta unitat es tramités l’expedient administratiu per dur a terme la
transferència de crèdit necessària per fer front a l’increment retributiu dels empleats del
consistori en els termes previstos en els articles 18.Cinco.1 y 22.Uno de la LPGE per a 2017.
El càlcul de la quantitat a augmentar el Capítol I es correspon amb el percentatge de l’1% sobre
el total aprovat inicialment aprovat.
6.- D’acord amb les instruccions rebudes des de l’Àrea d’Economia i des de la intervenció
municipal, la quantitat de 81.294,03 Euros s’havia de transferir des de la partida

25

01/925A0/16000 Seguretat social dotar el Capítol I, sent l’Àrea d’Economia o Intervenció les
que determinin la partida de destí de la citada quantitat.
En qualsevol cas, s’ha de fer esment que aquesta transferència implica una minoració de la
quantitat pressupostada per fer front a les cotitzacions de Seguretat Social durant tot l’any
2017, per la qual cosa, si fos necessari, la partida 01/925A0/16000 s’haurà de dotar mitjançant
modificació de crèdit en cas que aquella s’exhaurís abans d’acabar l’any.
7.- Aquesta transferència de crèdit es va aprovar per resolució de l’Alcaldia de data 14 de juliol
de 2017.
8.- En data 5 de setembre de 2017, el director de recursos humans ha emès un informe que
consta a l’expedient.
Fonaments de dret
Primer.- Tal i com s’ha posat de manifest, l’article 18.Dos de la llei 3/2017, de 27 de juny, de
Pressupostos Generales de l’Estat per a l’any 2017 disposa:
Dos. En el año 2017, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán
experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de
diciembre de 2016, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación,
tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.
Igualment, l’article 18.Cinco.1 y 22.Uno de la LPGE per a 2017, estableixen les retribucions per
als funcionaris durant l’any 2017.
Segon.- Per aplicació de les previsions de la LPGE per a 2017, l’increment de les retribucions
dels empleats de l’Ajuntament en l’1% esmentat implicarà:
A) Sou i triennis:
Pel que fa al concepte de sou i triennis (art. 18. Cinco), en las nòmines ordinàries de gener a
desembre de 2017, tindran les quanties referides a 12 mensualitats que figuren a continuació:
Grup/Subgrup Sou (euros) Triennis (euros)
A1

13.576,32

522,24

A2

11.739,12

425,76

B

10.261,56

373,68

C1

8.814,12

322,20

C2

7.335,72

219,24

E i AP

6.714,00

165,00

El punt 2 de l’article 18.Cinco, disposa:
“2. Los funcionarios a que se refiere el punto anterior percibirán, en cada una de las pagas
extraordinarias de los meses de junio y diciembre en el año 2017, en concepto de sueldo y
trienios, los importes que se recogen a continuación:
Grupo/Subgrup Sou (euros)

Triennis (euros)

A1

698,13

26,85

A2

713,45

25,87

B

739,07

26,92

C1

634,82

23,19

C2

605,73

18,09

26

E i AP

559,50

13,75

B) Complement de destinació:
Corresponen al nivell del lloc de treball que es desenvolupa, en les quanties següents, referides
a dotze mensualitats (art. 22.c):

Nivell

Import

30

11.858,76

29

10.636,80

28

10.189,68

27

9.742,20

26

8.547,00

25

7.583,16

24

7.135,68

23

6.688,80

22

6.241,08

21

5.794,56

20

5.382,60

19

5.107,80

18

4.832,76

17

4.557,96

16

4.283,64

15

4.008,36

14

3.733,92

13

3.458,64

12

3.183,72

11

2.908,80

10

2.634,36

9

2.496,96

8

2.359,08

7

2.221,92

6

2.084,40

5

1.947,00

4

1.740,96

3

1.535,40

2

1.329,12

1

1.123,20

C) Complement específic:
D’acord amb l'article 22.d) de la Llei de pressupostos:
“D) El complemento específico que, en su caso, esté asignado al puesto que se desempeñe,
cuya cuantía anual se incrementará en un 1 por ciento respecto de la vigente a 31 de diciembre
de 2016, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18.siete de la presente Ley.
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El complemento específico anual se percibirá en catorce pagas iguales de las que doce serán
de percibo mensual y dos adicionales, del mismo importe que una mensual, en los meses de
junio y diciembre, respectivamente.
Las retribuciones que en concepto de complemento de destino y complemento específico
perciban los funcionarios públicos serán, en todo caso, las correspondientes al puesto de
trabajo que ocupen en virtud de los procedimientos de provisión previstos en la normativa
vigente, sin que las tareas concretas que se realicen puedan amparar que se incumpla lo
anterior, con excepción de los supuestos en que dicha normativa les reconoce otras cuantías y,
en todo caso, la garantía del nivel del puesto de trabajo regulada en el artículo 21.2 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto y el derecho a percibir las cantidades que correspondan en aplicación
del artículo 33.dos de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para 1991.”
Cal entendre que els termes d’aquest precepte són imperatius i no potestatius. En aquest
sentit, cal entendre igualment que aquest article seria d’aplicació als funcionaris de
l’administració local d’acord amb l’article 93 de la LBRL que indica:
“1. Las retribuciones básicas de los funcionarios locales tendrán la misma estructura e idéntica
cuantía que las establecidas con carácter general para toda la función pública.
2. Las retribuciones complementarias se atendrán, asimismo, a la estructura y criterios de
valoración objetiva de las del resto de los funcionarios públicos. Su cuantía global será fijada
por el Pleno de la Corporación dentro de los límites máximos y mínimos que se señalen por el
Estado.
3. Las Corporaciones locales reflejarán anualmente en sus presupuestos la cuantía de las
retribuciones de sus funcionarios en los términos previstos en la legislación básica sobre
función pública.”
Per l’any 2017 el CE per categories, dels llocs efectivament coberts, queda establert de la
forma següent:

LLOC DE TREBALL

CE

Brut anual

Secretari

2470,32

34584,46

Interventor

2393,18

33504,59

Director Economia

2393,18

33504,59

Director/a Entorn

2406,09

33685,30

Tècnic Superior RH

1313,22

18385,11

Tècnic Superior

1064,14

14897,96

Director/a Àrea TM

2206,43

30889,96

Director/a Àrea TS

1903,84

26653,76

Enginyer/Arquitecte

1064,14

14897,96

773,68

10831,52

Inspector PL

2206,53

30891,38

Tècnic mitjà

621,01

8694,14

Professor/a Escola Adults

520,52

7287,28

1843,32

25806,49

525,73

7360,22

Sergent PL

1665,12

23311,63

Caporal PL

1142,05

15988,70

Tresorera

1054,02

14756,22

Arquitecte tècnic/Enginyer tècnic

Sots inspector PL
Administratiu/Tècnic auxiliar
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Coordinador esports

1122,26

15711,64

Auxiliar administratiu

623,45

8728,30

Agent PL

876,87

12276,18

Treballador/a /Educador/a Social

621,01

8694,14

Professor/a Escola Bressol

520,52

7287,28

Tècnic auxiliar Escola Bressol

520,52

7287,28

T. Familiar

553,89

7754,46

Cap de colla

955,23

13373,19

Oficial

653,54

9149,57

Peó/subaltern/monitora

589,46

8252,44

TERCER.- Pel que fa al personal laboral de l’Ajuntament, l’article 18 del conveni col·lectiu
vigent estipula:
“Article 18. Increments retributius.
L’increment general de retribucions per als anys de vigència del Conveni serà el que, amb
caràcter general, prevegin les lleis de pressupostos de l’Estat.
Si la normativa vigent preveies la possibilitat d’establir altres increments retributius
complementaris al previst anualment a la Llei de Pressupostos de l’Estat, aquests increments
complementaris s’aplicaran a les retribucions del personal de l’Ajuntament segons estableixin
les disposicions que eventualment els autoritzin.”
Per aquest motiu cal considerar que l’aplicació de l’increment previst a la LPGE es aplicable al
personal laboral de la mateixa manera que al personal funcionari.
QUART.- En relació als conceptes retributius establerts al acord de funcionaris i al conveni
col·lectiu del personal laboral també s’aplica l’increment previst a la Llei de Pressupostos. El s
imports són:
Paga objectiu desentivació absentisme
Plus dies assenyalats
Plus nocturnitat
Assistència judici

1.499,5 bruts anuals
7,43 per hora realitzada
17,06 per jornada nocturna
91,90 per assistència

Serveis/Hores extraordinàries
Ordinàries
A2
14,78
C1
14,71
C2
14,37
AP
14,05
Festives
A2
17,40
C1
17,35
C2
17,02
AP
16,70
A proposta del regidor de Recursos Humans, la Comissió Informativa General, per unanimitat,
emet dictamen proposant al Ple Municipal el debat i votació dels següents ACORDS:
PRIMER.- Acordar l’increment de les retribucions dels empleats de l’Ajuntament de Sant Celoni,
d’acord amb les disposicions de la llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generales de
l’Estat per a l’any 2017, en el percentatge de l’1%, en relació amb les establertes al mes de
desembre de 2016.
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SEGON.- L’increment de retribucions tindrà efecte 1 de gener de 2017, per la qual cosa, en la
nòmina del mes de setembre d’enguany, es retribuiran el sou, els triennis, el complement de
destinació, el complement específic i els conceptes retributius establerts al punt quart d’acord
amb les previsions de la llei 3/2017, de 27 de juny i segons el que s’indica a la part expositiva
d’aquesta resolució.
TERCER.- Abonar als empleats públics de l’Ajuntament de Sant Celoni els endarreriments
d’aquells increments que s’hagin meritat entre els mesos de gener i agost de 2017, ambdós
inclosos.
Deliberacions:
Pren la paraula el Sr. Garcia Sala, explicant que en aquest cas porten al Ple el que la Llei de
Pressupostos de l’Estat havia considerat que era proposar que els treballadors públics
poguessin incrementar el seu sou d’un 1%, en aquest sentit l’Ajuntament, ja havia previst que
això es podia donar aquest cas, i per tant, disposar d’aquests diners i l’únic que porten al Ple és
el fet que es signi aquest increment, evidentment és un increment retroactiu a partir de l’1 de
gener del 2017.
En no fer ús de la paraula cap més regidor, l’Alcalde sotmet la proposta a votació del Ple
municipal, amb el següent resultat:
- Unanimitat dels 17 regidors.
Pren la paraula el Sr. Alcalde que explica que de fet l’Ajuntament ja té delegada aquesta funció,
té contractada a través del sistema de contracte del Conveni Marc de l’Associació Catalana de
Municipis, que ja té dos lots contractats amb anterioritat, comenta que en aquests moments
tenen algunes assegurances que s’acaben, en concret dels pisos socials i precisament el lot
que dóna cobertura en els pisos, o altre tipus d’assegurances dels edificis municipals no la
tenen reconeguda no la tenen acceptada, per tant, diu que el que proposen és adherir-se al
conjunt de tots els lots de les diferents assegurances que té l’associació catalana de municipis
en aquest sistema de compra agregada, podent contractar aquells serveis que consideren
necessaris; diu que ara no aproven el contractar-ho sinó adherir-se al marc perquè els permeti
quan sigui necessari poder fer la contractació. Els lots amb els que estan treballant la veritat és
que es fa de manera satisfactòria, i per això és el motiu, perquè els ha semblat de portar al Ple,
la urgència, que ve determinada perquè hi ha alguns contractes que s’acaben en breu i per
tant, si més no aniria molt bé tenir aprovat per poder adherir.
Així doncs, 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’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI D’ADHESIÓ AL
DETERMINATS LOTS DE L’ACORD MARC DEL SERVEI DE D’ASSEGURANCES (EXP.
2015.04) DEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL (CCDL) i
L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES (ACM).
1. Per resolució de la Presidència del CCDL, del dia 20 de maig de 2015, es va acordar l’inici
d’expedient de servei de pòlisses d’assegurances per les entitats locals de Catalunya, amb la
denominació d'expedient 2015.04. de les quals serà prenedor el Consorci Català de
Desenvolupament Local i co-prenedores aquelles administracions i/o organismes públiques,
sòcies del CCDL que s'hi adhereixin.
2. En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 21 d’Agost del 2015, i el Butlletí
oficial de la Província del dia 13 d’Agost del 2015, es va fer públic l’anunci pel qual es licitava el
dit contracte.
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3. En data 29 d’Octubre es va reunir la mesa de contractació, la qual va valorar les
proposicions de les mercantils següents per a cadascun dels lots i va traslladar la corresponent
proposta a la Comissió executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local per tal que
adopti l’acord d’adjudicació, segons:

Lot 1. Danys a edificacions i instal·lacions a favor de la Mercantil: Segurcaixa Adeslas,
S.A. de Seguros y Reaseguros

Lot 2. Vida, a favor de la mercantil Vida Caixa, S.A de Seguros y Reaseguros

Lot 3. Accidents, a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, Sucursal en España

Lot 5. Responsabilitat Civil Patrimonial a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC,
Sucursal en España

Lot 6. Responsabilitat Càrrecs electes i personal al servei de l’Administració, a favor de
la mercantil Segurcaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros

Lot 7. Defensa Jurídica i reclamació de danys a favor de la mercantil Arag, SE Sucursal
en España.
4. La Comissió Executiva de data 30 de Novembre de 2015 va acordar adjudicar els lots a les
empreses asseguradores d’acord amb la proposta de valoració exposada al punt anterior.
5. La contractació d’assegurances privades per part de les administracions públiques és
objecte de contracte privat d’acord amb allò que disposa el Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14
de Novembre per qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic i la resta
de normativa de contractació.
6. D’acord amb la contractació realitzada per el Consorci Català de Desenvolupament Local,
s’han complert tots els requisits i terminis establerts al Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de
Novembre, per qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic i la resta
de normativa de contractació.
7. En data 27 de setembre de 2017, aquesta Alcaldia ha dictat una providència que resolt el
següent:
“1.- Iniciar expedient per formalitzar l’adhesió de l’Ajuntament a l’Acord marc del servei
d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya i, en concret, respecte els
següents lots:

Lot 1. Danys a edificacions i instal·lacions a favor de la Mercantil: Segurcaixa Adeslas,
S.A. de Seguros y Reaseguros

Lot 2. Vida, a favor de la mercantil Vida Caixa, S.A de Seguros y Reaseguros

Lot 3. Accidents, a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, Sucursal en España

Lot 7. Defensa Jurídica i reclamació de danys a favor de la mercantil Arag, SE Sucursal
en España.
2.- Que el Secretari de la Corporació emeti informe jurídic sobre la legalitat de dita adhesió.”
En aquesta mateixa data, s’ha emès informe preceptiu per part del secretari de la Corporació.
Fonaments de dret:
- Articles 203 i següents del Reial Decret 3/2011 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic en relació a les centrals de contractació.
- Disposició Addicional 15a.3 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local que
preveu que les associacions d’entitats locals, d'àmbit estatal o autonòmic, per a la protecció i
promoció dels seus interessos comuns podran crear centrals de contractació
- Articles 22.2.q i 47.2.h de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local respecte la
competència plenària i el quòrum d’adopció d’acord de majoria absoluta.
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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. Adherir-se a l’Acord marc del servei d’assegurances amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2015.04) i, en concret, respecte els següents lots:
Lot 1. Danys a edificacions i instal·lacions a favor de la mercantil: Segurcaixa Adeslas, S.A. de
Seguros y Reaseguros.
Lot 2. Vida, a favor de la mercantil Vida Caixa, S.A de Seguros y Reaseguros.
Lot 3. Accidents, a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, Sucursal en España,
Lot 7. Defensa Jurídica i reclamació de danys a favor de la mercantil Arag, SE Sucursal en
España.
2. Aquests acords d’adhesió produiran efectes al moment de la seva recepció per part de
Ferrer&Ojeda o el Consorci Català de Desenvolupament Local.

3.

Notificar el present acord mitjançant correu administratiu al Consorci Català pel
Desenvolupament Local (c/ València 231, 6º, 08007, Barcelona) i a Ferrer&Ojeda ( C/ Tamarit
155-159, 08015 de Barcelona).
Deliberacions:
El Sr. Alcalde pregunta si algú vol fer alguna intervenció, sense que n’hi hagi cap.

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 17 regidors presents.
18. INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDIA I ELREGIDOR DE
SEGURETAT CIUTADANA ELS MESOS DE JULIOL I AGOST DE 2017.
El Ple municipal PREN CONEIXEMENT de les resolucions dictades per l'Alcaldia i el regidor de
Seguretat Ciutadana en els mesos de juliol i agost 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 JULIOL I AGOST DE 2017
Durant el mesos de juliol i agost de 2017, i per cobrir necessitats urgents i inajornables, l’Alcaldia
va contractar el personal que es descriu a continuació:
-

1 Auxiliar Administrativa Oficina d’Atenció al Ciutadà
1 Tècnic en Educació Infantil
1 Tècnica Auxiliar Comunicació
1 Auxiliar Administrativa de Biblioteca
1 Tècnica Auxiliar de Biblioteca
1 Arquitecte
1 Enginyer Tècnic
11 persones en el marc dels Plans d’Ocupació de la Diputació de Barcelona
1 Educadora Social
1 Educadora Social
1 Oficial d’obres
1 Peó d’obres
1 Auxiliar Administrativa Secretaria Municipal

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,
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l'Alcaldia INFORMA al Ple de les contractacions temporals del següent personal, efectuades
durant el mesos de juliol i agost de 2017:
JULIOL
Rosario Arroyo Mielgo
Nadia Aguirre Espinosa
Clara Calbet Domingo
Sandra Serrano Martínez
Helena Peñarroja Llobera
Joan Sarlat Ribas
Daniel Pey Torrents
Juan Salinas Amo
Paula Costa Morato
Ariadna Alonso Segura
Jordi Muñoz Llovera
Cristina Ropero Carrasco
Susana Cobos Rodriguez
Gemma Berlanga Ferrer
Lidia Del Rio Escribano
Enric Morales Barrera
Marti De Tours Erra Alsius
Francisco Cervera Plans
Roser Montal bou
Raquel Corral Rubio

Auxiliar Administrativa OAC
Tècnica en educació Infantil Escola Bressol El Blauet
Tècnica auxiliar Comunicació
Auxiliar Administrativa de Biblioteca
Tècnica auxiliar de Biblioteca
Arquitecte
Enginyer Tècnic
Enginyer
Treballadora Social
Tècnica de joventut i participació
Tècnic auxiliar informàtic
Tècnica auxiliar de comunicació
Administrativa
Auxiliar Administrativa
Agent Cívic Sant Celoni
Agent Cívic La Batllòria
Oficial Jardineria
Peó de jardineria
Educadora Social
Educadora Social

AGOST
Pere Çlopés López
Jose Garcia Cordero
M.Carme Alfageme Cabeza

Oficial d’Obres (temps parcial)
Peó d’Obres (temps parcial)
Auxiliar Administrativa Secretaria Municipal

20. PRECS I PREGUNTES
Pren la paraula la Sra. Montes comentant que cada vegada arriben més queixes sobre la
neteja del poble i veient l’ocasió per fer revisió del contracte i valorar, a més a més dient que no
és una revisió del contracte, és fer una auditoria del que fan aquestes empreses, perquè clar,
comenta que si el cotxe que neteja passa a 40 kms /hora poc neteja de veritat, preguntant si hi
ha algun tècnic que revisi el que està contractat. Això és el que vol dir, si s’ha contractat no sé
tres vegades a la setmana, doncs revisar que ho fan, que està en condicions que dóna temps
que no dóna temps de fer una revisió concreta pels carrers de veritat, que hi ha carrers que
“brilla por su ausencia la verdad o al menos”, aquesta és la impressió que dóna.
El Sr. Alcalde respon dient que el contracte no preveu un sistema de control que alguna
persona concreta pugui fer el seguiment, en el cas d’algun altre contracte sí que ho contempla,i
per tant, disposen d’una persona per poder fer un seguiment i estar més a sobre i que a més
els costos els tenen assumits els de la pròpia adjudicació, per tant, en els plecs això potser no
ho era en aquest, manifesta que era un contracte que ja estava fet no l’han pogut modificar i en
tot cas la seva revisió que és l’any que ve volen incorporar algunes de les coses que
comentava la Sra. Montes. Els propis tècnics de l’Ajuntament fan un seguiment però porten
molts temes, no tenen disponibilitats de temps suficient per poder fer un control estricte, diu que
es fa un seguiment, que s’està a sobre de l’empresa i quan detecten deficiències.. però
certament no disposen de prou recursos humans per poder portar una auditoria dia a dia de
totes les zones, creient que és una cosa que han de revisar en el proper contracte, però el
contracte va ser adjudicar en unes condicions amb unes bases que ara no poden modificar.
La Sra. Montes contesta que no entén el que li està dient que no es revisi la feina de la
contractació, la revisió d’una contractació externa...
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El Sr. Alcalde explica que no l’ha entès perquè no ha dit això...dient que el contracte no va
preveure que hi hagués una persona en el mateix contracte finançada pel mateix contractista.
La Sra. Montes pregunta si l’Ajuntament no revisa el treball que fan les concessionàries
externes.
El Sr. Alcalde contesta que l’Ajuntament revisa en disposició d’hores i la seva disponibilitat
d’hores no permet fer un control exhaustiu, que això no vol dir que no es faci control.
La Sra. Montes pregunta que un control exhaustiu que representa que és.
El Sr. Alcalde diu que el que comentava abans...
La Sra. Montes diu que no diu una auditoria diària però una vegada a la setmana o cada quinze
dies dóna temps en un mes... dóna temps de fer dos barris a l’any, et dona temps de fer tot el
poble....
El Sr. Alcalde diu que això es fa i es van corregint coses.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 21:53 hores i s’estén la present
acta de la que jo, el Secretari municipal, en dono fe.

L’alcalde
Francesc Deulofeu Fontanillas

El secretari,
Sergi Ribas Beltrán
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