ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÁRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 25 DE GENER DE
2018

Identificació de la sessió:
Número: 1/2018
Data: 25 de gener de 2018
Inici: 21:00 hores
Fi: 21:38 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
M. Helena Lagarda Planas
Josep M. 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 Ambatlle
Magalí Miracle Rigalós
M. Carmen Montes Azcutia

Secretari:
Interventora:

Sergi Ribas Beltran
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 municipal de data 30.11.2017 i
de l'acta de la sessió extraordinària de data 20.12.2017.
2. Aprovació inicial, si escau, de l’Ordenança del bon veïnatge i del bon ús de l’espai públic.
3. Aprovació preus públics per inserció de publicitat a l’emissora municipal punt 7 ràdio.
II- CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL
4. Informació de les resolucions dictades per l’Alcaldia i el regidor de Seguretat Ciutadana els
mesos de novembre i desembre de 2017.
5. Precs i preguntes.
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Desenvolupament de la sessió:
1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE
L'AJUNTAMENT DE DATA 30.11.2017 I DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
DE DATA 20.12.2017.
El Sr. alcalde pregunta als membres de la corporació si han de formular alguna observació a
l'acta de les sessions plenàries de 30.11.2017 i de 20.12.2017, els esborranys de les quals s'han
distribuït per correu electrònic a tots els regidors. En no formular-se cap objecció, per unanimitat
dels regidors presents, s'acorda l'aprovació de les referides actes.

2. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE L’ORDENANÇA DEL BON VEÏNATGE I DEL BON
ÚS DE L’ESPAI PÚBLIC.
1. L’Ajuntament de Sant Celoni té com a objectiu contribuir a l’enfortiment d’un marc de
civisme, de convivència social i de respecte mutu entre la ciutadania del municipi, així com
fomentar les relacions entre les persones, la convivència i el respecte individual i col·lectiu,
tenint en compte la diversitat de costums i de cultures.
2. L'Ajuntament de Sant Celoni, mitjançant aquesta Ordenança, pretén dotar-se d'una eina
que estigui al servei dels objectius abans esmentats. L’espai públic, des del parer d’aquest
ens, és de tothom, és el lloc on realitzem gran part de les nostres activitats quotidianes i tot
allò que conté està pagat amb els nostres impostos. Però no només es tracta de respectar el
mobiliari urbà, els carrers, les places, sinó de respectar les persones, per això, aquesta
ordenança defineix com ens agrada mantenir el municipi, així com les relacions de respecte
mínimes que considerem que ha de regir entre el veïnatge.
3. El dia 30 de maig l’alcalde va resoldre iniciar l’expedient per a la redacció i aprovació de
l’ordenança que ens ocupa, obrir una consulta pública amb la finalitat d’obtenir l’opinió dels
subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per l’avandita
ordenança, en els termes de l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les 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 5 de juliol, es va determinar el text inicial del projecte d’ordenança del bon veïnatge i del
bon ús de l’espai públic.
5. Posteriorment, en el període comprès entre el 20 de novembre i el 19 de desembre, 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. Amb l’aprovació d’aquesta ordenança es derogarà l’anterior, anomenada Ordenança de
policia i bon govern de Sant Celoni, aprovada a l’any 1999, restant obsoleta i antiquada tant
en quant no reflecteix la realitat social que vivim actualment.
7. Vist l’informe presentat per la tècnica municipal.
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.
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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.
De conformitat amb l’article 62.2 ROAS, l’esmentada comissió estarà integrada per membres
de la corporació i personal tècnic, propi o aliè, sota la presidència d’un d’aquells.
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 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 (article 47.2.f i ll LRBRL) que seran aprovats per
majoria absoluta.
A proposta del regidor de Seguretat Ciutadana, 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 del bon veïnatge i del bon ús de l’espai públic,
segons el text que s'adjunta com a document annex.
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2. Sotmetre l’aprovació de l’Ordenança del bon veïnatge i del bon ús de l’espai públic, 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 del bon veïnatge i del bon ús de l’espai públic 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 regidor Sr. Vivancos llegeix la seva intervenció que, textualment, diu així:
“Avui portem a la aprovació inicial la proposta d’Ordenança de bon veïnatge i bon ús de
l’espai públic. Aquesta ordenança pretén derogar l’anterior anomenada Ordenança de policia
i bon govern de Sant Celoni, que va ser aprovada a l’any 1991, aquesta última resta obsoleta
i antiquada tant en quant no reflecteix la realitat social que vivim actualment. Així, en virtut del
principi de seguretat jurídica, la iniciativa normativa s’exerceix de manera coherent amb la
resta de l’ordenament jurídic, estatal i de la Unió Europea, per generar un marc normatiu
estable, predictible, integrat, clar i de certesa, que faciliti el seu coneixement i comprensió i en
conseqüència, l’actuació i la presa de decisions de les persones físiques i jurídiques.
El nostre objectiu, a l’hora de presentar aquesta proposta d’Ordenança reguladora del bon
veïnatge i del bon ús de l’espai públic, no és altra que la de contribuir a l’enfortiment d’un
marc de civisme, de convivència social i de respecte mutu entre la ciutadania, així com la de
fomentar les relacions entre les persones, la convivència i el respecte individual i col·lectiu,
tenint en compte la diversitat de costums i de cultures, de manera que això permeti gaudir de
tots els espais i fer-ne un ús correcte. Es pretén, així, donar impuls als valors que ajuden a
progressar dia a dia amb l‘objectiu de garantir una bona convivència ciutadana i enunciant
valors de progrés i actituds cíviques que contribueixen a consolidar el sentiment de
pertinença a la comunitat, fent que cada vegada sentim i estimem més la nostra vila i
respectem, alhora, l’entorn i els bens que li són propis i dels quals tothom n’ha de fer gaudi.
Aquesta Ordenança pretén fomentar les relacions solidàries, tolerants i respectuoses entre la
ciutadania, i, a més, incorpora un conjunt d’aspectes normatius que defineixen i estableixen
mecanismes per regular, corregir i sancionar, quan escaigui, actituds incíviques, negligents i
irresponsables que puguin deteriorar la qualitat de vida de la ciutadania.
Es pretén, igualment, dotar l’Ajuntament de Sant Celoni i la Batllòria d’una eina que ajudarà a
construir la vila com al projecte col·lectiu dels homes, les dones, els infants, els joves i la gent
gran que formen la comunitat, amb la voluntat que esdevingui un espai d’oportunitats per al
desenvolupament personal i per la convivència de tots i totes nosaltres, sense exclusions. No
només es tracta de respectar el mobiliari urbà, els carrers, les places, sinó de respectar les
persones, per això aquesta ordenança defineix com ens agrada mantenir el municipi, així
com les relacions de respecte mínimes que considerem que ha de regir entre el veïnatge.
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Com a finalitats principals de l’Ordenança proposta volem:
• Mantenir Sant Celoni com un municipi amable, acollidor i sostenible, per viure-hi i conviurehi, on el diàleg, la tolerància i el respecte formin part del nostre comportament quotidià.
• Posar un límit clar per definir aquelles conductes que considerem no redunden en la millora
de la qualitat de vida de la majoria de la ciutadania del poble.
• Garantir els drets i deures de les persones, respectant els principis bàsics d'igualtat i de no
discriminació.
• Promoure els valors d'adhesió i de solidaritat, amb especial cura vers aquelles persones
que tenen major dificultat d'accessibilitat i d'inserció social.
• Promoure el compromís de defensar i prestigiar socialment el patrimoni públic i històric de
tots com un bé col·lectiu que cal protegir.
• Promoure l'acció educativa com a instrument de consciència social, especialment en infants
i joves.
• Promoure la responsabilitat de la ciutadania en la utilització dels espais públics, la
responsabilitat de la ciutadania en la bona convivència i el respecte a les persones i la bona
utilització del mobiliari urbà i els bens comuns i públics.
L'ordenança regula l'exercici, el respecte, la garantia i protecció dels drets de la ciutadania, i
tipifica les conductes a la via pública o en espais privats que, per acció o omissió, afectin la
vida en comunitat, conculcant aquests drets.
Per això s’ha estructurat en tres grans blocs. En primer lloc, es parla de l'Espai públic, els
nostres carrers, les nostres places, el mobiliari urbà, els edificis municipals i, en general, de
tots aquells espais de lliure accés que compartim tots els veïns i veïnes de Sant Celoni.
Aquest bloc avarca els tres primers capítols de l’ordenança i ens interessa centrar-nos
concretament en el cap Capítol III, nomenat com Espai Públic on es te en consideració
expressament tot tipus de conductes vandàliques sobre els béns.
En segon lloc, en el Capítol IV de les Relacions Veïnals. Responsabilitats dels propietaris
o usuaris de l’habitatge, es refereix a les relacions de convivència, estipulant uns límits clars
entre el dret a viure en llibertat i el respecte al descans i als drets dels altres. En aquest punt
s’aposta decididament per la mediació de conflictes com element complementari a les
sancions, tractant d'oferir als veïns i veïnes un espai en el que puguin resoldre no
adversarialment les seves disputes.
Finalment, la tercera part de l'Ordenança, Capítol V de la Disciplina i Règim sancionador, fa
referència al procediment, règim sancionador, establint una tipologia clara d'infraccions, les
seves sancions associades o, si s'escau, les possibles activitats substitutives.
Pel tot el que s’ha esmentat, us demanem el vostre vot favorable en aquesta aprovació inicial
del text de l’Ordenança del bon veïnatge i del bon ús de l’espai públic. Moltes gràcies.”
A continuació, el Sr. Vallhonesta diu que el seu grup votarà a favor de la proposta.
Pren la paraula el Sr. Turón i diu que va quedar un tema pendent: l’opció de realitzar serveis
comunitaris per compensar les sancions econòmiques. Pregunta pel protocol que s’aplicarà
en aquests casos i per l’assegurança envers les entitats que acullin els serveis comunitaris.
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El Sr. Vivancos contesta que ara mateix s’està acabant la instrucció per al servei substitutori,
s’està elaborant el catàleg d’activitats substitutòries per presentar-lo a les entitats del municipi
i s’estan tancant amb el secretari municipal els aspectes administratius legals. El propi text de
l’ordenança ja preveu l’existència d’aquesta instrucció, així com el tema de les assegurances,
en els últims capítols.
Reprèn la paraula el Sr. Turón i comenta que l’apartat 15 diu que es sancionarà la mendicitat
que sigui “insistent, intrusiva i agressiva”. En la seva opinió el concepte “insistent” pot tenir
males interpretacions i ser molt restrictiu. Es pot donar el cas, per exemple, d’una persona
que estigui tot el dia davant d’un supermercat, però de cap manera sigui intrusiva ni
agressiva. Creu que, per evitar males interpretacions, s’hauria d’esmenar aquest punt 15.
El Sr. Vivancos respon que és veritat que l’article 15 conté la paraula “insistent”, però diu que
en la tipificació dels delictes es dóna llibertat a l’hora de posar sancions, ja que l’article 38
estableix una sèrie de condicionants per establir la gradació de la sanció. L’aspecte que
comentava el Sr. Turón es podria salvar amb aquest article.
El Sr. Turón diu que el concepte “insistent” pot tenir moltes interpretacions. Algú pot estar 24
hores en una porta per veure si recull alguna almoina, però això no s’ha de confondre amb
una actitud “intrusiva”. Demana que no es sigui restrictiu amb la mendicitat.
El Sr. Vivancos respon que se’n pot parlar i esmenar el tema.
Pren la paraula la Sra. Montes i diu que votaran a favor encara que no han pogut participar
gaire en les reunions. El seu grup considera que les intencions són molt bones, però dubta de
com es faran complir i de si realment l’Ajuntament està disposat a fer-ho complir, sobretot pel
que fa als gossos i a la deixadesa als carrers. L’altra ordenança també ho contemplava i en
canvi no s’ha pogut incidir en aquests temes. Dubten també de qui ho farà complir: si els
policies municipals o els agents cívics o si haurà una major disposició de personal, perquè el
personal actual no donarà abast per mantenir una ordenança d’aquest tipus al dia. Pregunta
quina és la intenció de l’equip de govern en aquest sentit.
Contesta el Sr. alcalde que la intenció és que l’ordenança sigui una eina útil per evitar
l’incivisme i totes aquelles coses que dificulten la convivència i el bon ús de l’espai públic, i
això es farà, evidentment, amb el personal de què es disposa. Actualment la possibilitat de
les Administracions locals d’incrementar la plantilla de personal està molt limitada per la Llei
d’acompanyament dels pressupostos de l’Estat. De fet, diu, en el pressupost municipal que
s’està acabant de preparar i que s’ha fet arribar als grups, la previsió és incrementar la
plantilla de la Policia per la necessitat real de poder cobrir els torns i donar servei. Aquesta és
la voluntat de l’equip de govern. Qui aplicarà l’ordenança serà majoritàriament la Policia
Local, però determinats procediments es poden engegar per altres tècnics municipals. Els
agents cívics, per exemple, poden identificar algunes infraccions en matèria de residus, i
l’anàlisi del residu concret pot permetre conèixer la persona que l’ha deixat. Depenent del
tema, poden intervenir altres tècnics, però si s’ha d’iniciar un expedient sancionador, s’haurà
d’avisar a la Policia.
La Sra. Montes diu que ara està escrit i molt ben escrit, però fins ara també hi havia unes
sancions i no es portaven a terme. Ja sabem, diu, que quan s’aprova una ordenança, la
intenció sempre és que es compleixi, però fins ara no ha tingut gaire èxit. Cal fer pressió per
fer-la complir. No és suficient posar un paper sobre la taula. Si es vol que la cosa vagi més
bé, cal posar alguna més...
El Sr. alcalde explica que aquest últim any s’ha posat en marxa la campanya de civisme i
s’ha incrementat el nombre d’expedients sancionadors que s’han obert per infraccions, tan en
matèria d’animals com de residus. La maquinària administrativa que va al darrere d’una
sanció és llarga i complexa, i incrementa la feina de qui l’ha de dur a terme. L’any passat es
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va començar a engegar aquesta maquinària, incrementant-se de manera important el nombre
de sancions que s’estan imposant. I ara es disposarà d’una ordenança que ho deixa tot
encara més clar i facilita l’actualització. La voluntat de l’equip de govern és aplicar-la i, de fet,
ja s’han engegat alguns canvis organitzatius en el funcionament administratiu per fer-ho
possible. És cert, però, que tenim uns límits en quan a la capacitat dels propis recursos
humans. S’haurà de gestionar com bé es pugui...
El Sr. Vivancos comenta, respecte dels gossos perillosos, que aquest últim any s’han fet 10
controls específics, s’han dut a terme 74 identificacions d’animals i s’han posat 17 sancions al
respecte, en el marc de la campanya de civisme. Aquesta ordenança ve a reforçar les
accions que estan duent a terme en aquest sentit.
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.

3. APROVACIÓ PREUS PÚBLICS PER INSERCIÓ DE PUBLICITAT A L’EMISSORA
MUNICIPAL PUNT 7 RÀDIO.
Atès que l’emissora municipal Punt 7 ràdio ofereix descomptes en publicitat a totes les
empreses, comerços i associacions amb seu social a Sant Celoni. Atès que es vol estendre
aquest descompte a aquelles empreses que tot i no tenir la seu social al municipi, sí que hi
tenen la seva activitat.
Atès que el Ple municipal del 8 de juliol de 2015 va aprovar diverses delegacions del Ple en
favor de la Junta de Govern Local amb algunes excepcions, entre les quals, els preus públics
per inserció de publicitat a l’emissora de ràdio municipal.
A proposta de la regidora de Comunicació, la Comissió Informativa General, per unanimitat,
emet dictamen proposant al Ple municipal el debat i votació dels següents ACORDS:
1. L’aprovació dels preus públics següents:
FALQUES PUBLICITÀRIES
Enregistraments
Una veu + muntatge.............................................. 35 euros (més IVA)
Dues veus + muntatge........................................... 45 euros (més IVA)
Contractes de 180 a 239 emissions ........................ enregistrament primera falca 50%
descompte
Contractes a partir de 240 emissions .........................enregistrament primera
falca de franc
Emissions falca

Fins 30 emissions
De 30 a 59
De 60 a 89
De 90 a 179
De 180 a 239
A partir de 240

Preu/emissió
(Falca de 20”)
3,30 € (més IVA)
3,00 “
2,80 “
2,60 “
2,40 “
2,20 “

Preu/emissió
(Falca de 30”)
3,60 (més IVA)
3,30 “
3,10
“
2,90
“
2,70
“
2,50
“
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PATROCINIS
Patrocini d’un programa o secció d’un programa (Constarà d’una menció de l’empresa
patrocinadora a l’inici del programa, una altra al final i un passi d’una falca de 20”, dos cops a
la setmana).............................................................80 € (més 21% IVA)
PUBLIREPORTATGES
Enregistraments
Fins a 3 minuts
Fins a 4 minuts
Emissions
(màxim 4/dia)
Fins 20 emissions
De 20 a 60

.............................................. 70 euros (més IVA)
.............................................. 90 euros (més IVA)
Preu/emissió
(fins a 3’)
15 € (més IVA)
10 € (més IVA)

Preu/emissió
(fins a 4’)
20 € (més IVA)
15 € (més IVA)

CONDICIONS ESPECIALS EN EMISSIONS DE FALQUES I PATROCINIS
Empreses, comerços i associacions amb seu social a Sant Celoni o que hi realitzin la
seva activitat
Descompte del 50% sobre preus de tarifes vigents.
Agències de publicitat
Descompte del 30% sobre preus de tarifes vigents. Cal presentar una còpia de l’IAE
Aquestes condicions especials no són aplicables als preus dels enregistraments de falques ni
tampoc en els enregistraments i emissions de publireportatges.
Deliberacions:
El Sr. alcalde diu que el tema ja es va comentar a la Comissió informativa i els regidors han
tingut l’expedient a la seva disposició. Pregunta si algun grup vol fer algun comentari.
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.

4. INFORMACIÓ DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDIA I EL REGIDOR
DE SEGURETAT CIUTADANA ELS MESOS DE NOVEMBRE I DESEMBRE DE 2017.
El Ple municipal PREN CONEIXEMENT de les resolucions dictades per l'Alcaldia i el regidor
de Seguretat Ciutadana en els mesos de novembre i desembre 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.

5. PRECS I PREGUNTES
Pren la paraula el Sr. Vallhonesta. Diu que ha tingut coneixement que l’equip de govern farà
una segona “Exposició pública” i que s’estan fent unes gravacions amb els regidors per a
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aquesta exposició. Pregunta si les gravacions s’estan fent des de l’Ajuntament o les fa una
empresa privada contractada.
Contesta el Sr. alcalde que les gravacions les fa una empresa externa, de la que no recorda
el nom en aquest moment.
El Sr. Vallhonesta formula un prec relacionat amb les escoles bressol. Diu que, com és sabut,
al 2012 la Generalitat de Catalunya, sota el govern del Sr. Mas, va reduir i va acabar per
deixar de pagar la part corresponent al conveni entre administracions per finançar les escoles
bressol. Davant aquest incompliment i amb l’assessorament i el suport de la Federació de
Municipis de Catalunya, l’Ajuntament de Sant Celoni (governat aleshores pel PSC)
conjuntament amb 30 ajuntaments més, van presentar una demanda per reclamar aquesta
part del finançament de les escoles bressol perquè entenen que l’educació de 0 a 3 anys és
fonamental. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar sentència al desembre de
2017 obligant la Generalitat a pagar 1.300 € per alumne i curs, pel fa als cursos 2012-13,
2013-14 i 2014-15. La mateixa sentència considera que el pagament de 875 € fet per la
Diputació són recursos del sistema local. Per tant, el grup municipal del PSC entén que la
Generalitat ha de pagar els 1.300 € per alumne i curs, i demana que es reclami aquesta
quantitat pel tres cursos que s’ha dit, que s’estudiï la possibilitat de reclamar els imports per
als cursos posteriors (2015-16 i 2016-17) i que se’ls informi de la quantitat econòmica que
representa aquesta reclamació, d’acord amb la quantitat de 1.300 € per alumne i any que
estableix la sentència.
El Sr. Garcia Ramírez respon que cal esperar fins que la sentència sigui ferma. De moment,
diu, el Departament d’Ensenyament disposa d’un termini per recórrer la sentència. Si el 23 de
febrer no hi ha recurs, la sentència serà executiva. L’equip de govern ha fet un càlcul de la
quantitat que ens pertoca recuperar, entenent que s’han de restar els recursos aportats per la
Diputació. Sense entrar en el detall jurídic, aquetes xifres s’hauran de confirmar amb la
mateixa execució de sentència. L’Ajuntament de Sant Celoni està a l’expectativa del que
pugui arribar i col·laborarà amb tot el que es requereixi. Quan es confirmin les quantitats,
s’informarà als grups municipals per a que en tinguin coneixement.
El Sr. Vallhonesta diu que la sentència estableix el pagament de 1.300 € per alumne i curs,
però la Generalitat té intenció de pagar només la diferència del que va abonar la Diputació. El
grup municipal socialista demana que l’Ajuntament de Sant Celoni s’impliqui en exigir el
pagament dels 1.300 € perquè això és el millor per l’Ajuntament, per l’equip de govern i pels
ciutadans.
El Sr. Garcia Ramírez reitera que no es tracta de passivitat, ni de falta d’implicació.
Simplement és que la sentència encara no és ferma. Quan sigui executiva, la mateixa
sentència ja establirà les quantitats a percebre pels ajuntaments. I, evidentment, l’equip de
govern defensarà els drets de l’Ajuntament de Sant Celoni en aquest procés.
La Sra. Montes recorda que, en el seu moment, quan el grup municipal d’ICV va plantejar de
reclamar a la Generalitat de Catalunya la part del finançament deixada de percebre per
l’escola bressol i l’escola de música, tant socialistes com convergents van dir que no es podia
fer, que era una tonteria. I ara resulta que sí que es podia fer...
Diu el Sr. Vallhonesta que l’Ajuntament de Sant Celoni va ser un dels 30 municipis que van
reclamar, essent alcalde el Sr. Castaño.
La Sra. Montes insisteix en que li van dir que no es podia fer. De la mateixa manera, creu
també que s‘havia de reclamar el mig milió d’euros que va desaparèixer del pressupost de la
Generalitat de Catalunya per al finançament de l’escola Soler de Vilardell. Considera que s’ha
de reclamar sempre el compliment dels compromisos que van en interès del municipi.
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El Sr. Vallhonesta insisteix en què l’Ajuntament de Sant Celoni, quan governava el Sr.
Castaño, va formalitzar la reclamació, conjuntament amb altres 30 municipis i amb la
col·laboració de la Federació de Municipis de Catalunya.
El Sr. alcalde diu que, efectivament, Sant Celoni formava part dels municipis que, mitjançant
la Federació de Municipis de Catalunya, van encarregar a un gabinet d’advocats la
reclamació dels diners deixats de percebre. Les sentències estan sortint ara, però la
Generalitat té encara la possibilitat de recórrer-les, per la qual cosa no són encara executives.
Caldrà esperar que l’òrgan superior judicial resolgui els recursos i determini exactament les
quantitats a pagar. De moment, la sentència reconeix la quantitat de 1.300 € per alumne i
curs, però no entra a valorar l’aportació que la Diputació va fer en el seu moment, mitjançant
un conveni amb la pròpia Generalitat. De fet, els advocats que porten el tema ens han
traslladat que probablement el jutge haurà de valorar els diners aportats per la Diputació
perquè, d’alguna manera, els ajuntaments no es poden beneficiar més enllà del que estava
estipulat. De tota manera, són els jutges a qui correspon decidir. L’anterior equip de govern
va iniciar la reclamació i l’actual equip de govern no s’ha retirat, sinó que l’ha continuat. De
moment no es pot fer més.
Intervé el Sr. Saurí i diu que, certament, és un drama que a partir de 2012 es trenqués el
finançament a terços de les escoles bressol que s’havia mantingut fins aleshores (33% a
càrrec de les famílies, 33% la Generalitat i 33% els ens locals). També li ha agradat escoltar,
diu, que el regidor socialista digués que l’educació de 0 a 3 anys és fonamental, sobretot
perquè no és fins el darrer mandat del tripartit que s’inicià la construcció d’una escola bressol
municipal a Sant Celoni, després de molts anys de grans majories absolutes del PSC en
aquest poble. Està bé que finalment s’hagin adonat que l’educació en aquesta franja d’edat
és importantíssima...
Com deia, continua el Sr. Saurí, a partir del curs 2011-12 la Generalitat va començar a reduir
progressivament el finançament de les escoles bressol, trencant la lògica del terços. I,
mitjançant convenis, com ha explicat el Sr. alcalde, la Diputació va començar a assumir part
d’aquest finançament. A l’actualitat està pagant al voltant d’uns 850-875 € per plaça d’escola
bressol. Per tant, els diners que s’han de retornar als ajuntaments s’hauran de regular
d’alguna manera perquè els municipis ja han percebut una part del finançament (els diners
tant si són de la Generalitat, com dels Ajuntaments, com de la Diputació o de l’Estat, són
diners públics). Malgrat tot, és interessant posar les coses en context perquè els regidors de
la CUP van ser els primers a criticar les retallades. En aquest mateix Ple els regidors Gerard
Masferrer i Dani Corpas, en el mandat anterior, i Montserrat Vinyets i Albert Ventura, anys
abans, ja havien criticat moltíssim les retallades que es van produir al país, sobretot a partir
de 2010. Però en aquesta lògica contextual cal no oblidar que aquestes retallades s’erigeixen
amb més força a partir de l’agost de 2011, quan s’aprova una modificació a la Constitució
Espanyola, amb el vot favorable del PSOE, per la qual es prioritza el pagament del deute per
sobre de l’assistència i els drets socials. És important, doncs, no perdre mai el focus de les
qüestions. En qualsevol cas, conclou el Sr. Saurí, cal esperar que la sentència sigui ferma i a
veure si la Generalitat, intervinguda pel 155, abona la resta de diners que legítimament
haurien de recobrar els ens municipals.
Pren la paraula la Sra. Pascual per aclarir una qüestió en relació a la intervenció del Sr.
Rodoreda abans de l’inici del Ple. Les Ordenances fiscals de Sant Celoni, diu, ja regulen una
taxa per la instal·lació dels caixers automàtics. Aquesta taxa es va incloure anys enrere, no
recorda exactament quan, i li sembla que la xifra és de 227 €. Potser no s’està aplicant, diu,
perquè no es disposa d’un padró o llistat dels caixers automàtics que actualment hi ha a Sant
Celoni, però les Ordenances fiscals vigents al municipi ho contemplen.
Finalment, la Sra. Pascual recorda que en el Ple anterior es van posar de manifest alguns
anacronismes en els carrers i places de Sant Celoni i demana que s’obri una comissió del
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nomenclàtor, que permeti fer un estudi de l’estat actual dels noms, valorar el cost de cara
veïns i veure com encarar aquesta situació.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 21:38 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 Beltran
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