
1 
 

 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 1 DE MARÇ DE 

2018 
 
 
 
Identificació de la sessió: 
 
Número: 2/2018 
Data: 1 de marçde 2018 
Inici: 21:04hores 
Fi: 22:14 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
Caràcter de la sessió: Extraordinària 
 
Assistents: 
 
President:  Francesc Deulofeu Fontanillas CIU 
Regidors/es:  Laura Costa Olivé   CIU 
   Raül García Ramírez  CIU 
   M. Helena Lagarda Planas CIU 
   Josep M. García Sala  CIU 
   Àlex Vivancos Saludes  CIU 
   Ernest Vilà Pladevall  CIU  
   Josep Capote Martín  PSC-CP 
   Eduard Vallhonesta Alarcón PSC-CP 
   Clemencia Gutiérrez Arriaga PSC-CP 
   Míriam Teruel Navarro  PSC-CP 

Mariona Pascual Alfaras  CUP-PC-PA 
Jaume Turón Auladell  CUP-PC-PA 

   Enric Saurí Saula   CUP-PC-PA (arriba en el punt 1, essent les 21:28 h)
   Andrea Peña Ambatlle  CUP-PC-PA 
   Magalí Miracle Rigalós  ERC-AM 
   M. Carmen Montes Azcutia ICV-EUiA-E 
 
Secretari:  Sergi Ribas Beltran 
Interventora:  Sònia López Martínez 
    
Ordre del dia: 
 
I.- PART DISPOSITIVA 
 
1.Aprovació del pressupost de la corporació per a l'any 2018, les seves bases d'execució i la 
plantilla orgànica.  
 
2.Aprovació del Pla estratègic de subvencions del pressupost per a l'exercici 2018 de 
l'Ajuntament de Sant Celoni. 
 
3. Aprovació de les tarifes de la concessió de l'explotació del servei del Tanatori municipal de 
Sant Celoni. 
 
4. Aprovació inicial de les bases que han de regir l'elecció dels projectes Ajuntament Jove, del 
curs 2017-2018, i la distribució de la subvenció atorgada per a la seva execució. 
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Desenvolupament de la sessió: 
 
1.APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ PER A L'ANY 2018, LES 
SEVES BASES D'EXECUCIÓ I LA PLANTILLA ORGÀNICA.  
 
Vist l'expedient instruït per a l'aprovació del pressupost de la Corporació per a l’any 2018, les 
seves bases d'execució i la plantilla orgànica. 
 
Atès que el mateix s'ha elaborat conforme les directrius establertes al Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, i demés legislació aplicable. 

 
A proposta de l'alcalde, la Comissió Informativa General, per unanimitat, emet dictamen 
proposant al Ple municipal el debat i votació dels següents ACORDS: 
 
1.- Aprovar inicialment el projecte del pressupost general per a l'exercici de 2018, les seves bases 
d'execució i la plantilla orgànica d'aquesta Corporació, que amb la seva aprovació resten elevats a 
pressupost, conforme han estat redactats i que resumits donen el següent resultat: 
 
ESTAT DE CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2018 
 (ART. 166, 1, c) Reial Decret Legislatiu 2/2004) 
 
 AJUNTAMENT DE SANT CELONI 
 ------------------------- 
 PRESSUPOST  ECONÒMIC DE DESPESES 
 
 RESUM PER  CAPITOLS 
 
 I      Despeses de personal                    8.539.056,50  
           II     Despeses en béns corrents i serveis       6.713.250,84 
 III    Despeses financeres                    196.617,79 
 IV   Transferències corrents                         1.187.201,50 
 VI   Inversions reals      3.580.861,20 
 VII   Transferències de capital         28.112,99 
 IX     Passius financers       1.305.806,51                  
                                                   ------------- 
          TOTAL DEL PRESSUPOST PREVENTIU       21.550.907,33 
           ====================================================== 
 
 AJUNTAMENT DE SANT CELONI 
 ------------------------- 
 PRESSUPOST ECONÒMIC D'INGRESSOS 
 
 RESUM PER CAPITOLS 
 
 I      Impostos directes                                             9.329.777,60 
 II     Impostos indirectes                                             279.789,71 
 III    Taxes i altres ingressos                                   3.602.663,23 
 IV    Transferències corrents                                   4.998.165,40 
 V     Ingressos patrimonials                                        242.868,40 
 VII   Transferències de capital     216.930,61 
 IX    Passius financers      2.880.712,38                                                
------------- 
          TOTAL DEL PRESSUPOST PREVENTIU          21.550.907,33 
           ====================================================== 
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Plantilla Orgànica del personal Funcionari 2018 
 
 
 
Escala / Subescala / Classe Grup N. Places Sense propietari 
 
 
Hab. Nacional  3  1 
 
 Subescala Secretaria  1  0 
 Classe Primera  
        Secretari A1 1  0 
 
 Subescala Intervenció-Tresoreria  2  1 
 Interventor A1  1   0 
    
 Tresorer A1  1   1 
  
Administració General 31 6 
 
 Subescala Tècnica  11  2 
 TAG A1  2  0 
 Tècnic de gestió A2 9 2 
 
 Subescala Administrativa  8  1 
 Administrativa C1 8  1 
 
 Subescala Auxiliar   12  3 
 Auxiliar C2    12 3 
      
    Subaltern                                         AP  1                     1                 
1 
 
Administració Especial  43 5 
 
 Subescala Tècnica  12  1 
 Tècnic superior A1  5 0 
 Tècnic mitjà A2  6 0 
 Auxiliars tècnics C1  1  1 
  
 
  
Subescala Serveis Especials  31 4 
 
 Classe Policia Local  31  4 
 Inspector A2 1 1 
 Sots-inspector C1 1 0 
 Sergent C1  2 0 
 Agent C2 21 1 
 Caporal C2  6  2 
 
TOTAL  78  13 
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Plantilla Orgànica del personal Laboral 2018 
 
 Categoria Grup N. Places Sense propietari 
 
 Arquitecte A1  1  1 
 Tècnic superior A1  1  0 
 Professor escola d'adults A2  8  0 
 Tècnic mitjà A2          32  13 
 TM escola bressol A2  4  4 
 Administratiu C1  4  3 
 Tècnic auxiliar C1  11  4 
 TGS escola bressol C1  7  7 
 Auxiliar administratiu C2  16 2 
 Oficial C2  8  1 
 Treballador familiar C2  4  0 
 Monitor escola bressol AP  5 5 
 Peó AP  28  4 
TOTAL  129  44 
 
2.- Que el pressupost inicialment aprovat i la plantilla orgànica s'exposin al públic durant quinze 
dies, termini durant el qual qualsevol habitant del terme o persona interessada podrà presentar 
contra aquest i davant el Ple les reclamacions i suggeriments que estimi convenients. En el 
supòsit que no sigui presentada cap reclamació, l'acord d'aprovació inicial serà elevat a definitiu 
sense necessitat d'adopció d'un nou acord. 
 
Deliberacions: 
 
Inicia la intervenció el Sr. García Sala explicant aquest pressupost que proposen aquest any 
2018; sempre han esperat que compleixi unes condicions,sent la primera sobretot, compartir 
amb els altres grups tot el que inclouen i haver explicat amb detall el que l'equip de govern 
proposa. 
 
Afirma que el que sí que és veritat és que també moltes d'aquestes inquietuds que els hi han 
traslladat s'han incorporat, especialment el grup del PSC que és qui ha sigut més actiu a l'hora 
de consensuar una proposta. 
 
Aclareix que per al seu grup finalment, és una eina que és del Consistori i no únicament respon a 
un programa polític, entenent que a vegades puguin sorgir diferències de criteris o prioritats, però 
sempre s'han preocupat que tothom es pugui sentir partícip. 
 
Continua explicant que aquest any s'han prioritzat tot una sèrie de punts, els quals per al seu 
grup els hi semblen molt rellevants. Aquest pressupost intenta aprofundir sobre la millora de la 
neteja i de la recollida de la brossa. També vol treballar sobre la millora de la seguretat amb els 
afectius que hi ha a l'equip de la policia, tenir la capacitat de tenir una administració més 
transparent, amb tot el que fa referència amb l'expedient electrònic i de la millora de la mateixa 
organització de l'administració. 
 
Mostra la preocupació que sent el seu grup municipal envers que la part d'inversions estigui 
dotant al poble de tot una sèrie d'inversions que s'incrementaran en 3,5 milions d'euros i també 
acollir tots els acords que s'han fet amb el Comitè de treballadors de l'Ajuntament a nivell de 
capítol 1, on s'exposen les bases per disposar d'una política retributiva clara i sobretot que 
s'equiparin també algunes desigualtats que calia eliminar. 
 
Una altre de les preocupacions que mostren és continuar donant suport als pressupostos de 
Cultura,Educació, Promoció econòmica i Comunitat, com a elements vertebradors d'una vida 
social del poble i, en qualsevol cas, sempre s'han posat com a límit, en qualsevol dels anys, no 
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incrementar en cap cas l'endeutament de l'Ajuntament, aclarint que tot i la càrrega financera 
respecte al 2015, és de 323 mil euros menys, considerant que han fet un esforç passant d'un 
pressupost d'uns 20 milions d'euros a 21,580,00 euros), que els obliga a no fer plans econòmics 
per l'encotillament que l'administració central els vol imposar, com la LRSAL que els obliga i que 
consideren del tot inacceptable; per tant, l'Ajuntament independentment que hi han certes 
limitacions que obviaran, ho fan convençuts de que fan falta perquè el poble evolucioni. 
 
En relació a aspectes més tècnics, en relació al capítol 1, que són les remuneracions del 
personal, expliquen que sobretot el que incorporen són 3 policies, com a novetats més 
importants, però que també hi han altres temes que voldrien posar damunt la taula, com la 
incorporació de 2 tècnics més, incrementaran les aportacions als plans d'ocupació que fa 
l'Ajuntament, la despesa de formació, manteniment sobretot la de seguretat del treball, desitjant 
equilibrar la remuneració dels auxiliars administratius. 
 
Referent al capítol 2, que es basa en la despesa general, exposa que aquí bàsicament hi haurà 
una despesa d'uns 120.000 euros més en neteja de carrers i recollida de brossa, incrementen 
les despeses en Educació i Cultura, sobretot recollint el fet que hi hagi l'autobús de l'Escola Soler 
de Vilardell i treballar sobre el catàleg d'activitats de Cultura i finalment a Promoció econòmica es 
continuen posant recursos perquè cada vegada es millorin les oportunitats que tenen les 
empreses i sobretot les persones per trobar feina, tot sempre amb programes acordats amb els 
diferents agents econòmics del poble. 
 
Continua exposant que augmenten la despesa en Tecnologies de la Informació i la Comunicació, 
bàsicament per implementar l'administració electrònica, que en un futur permetrà a tots els 
ciutadans accedir des de casa i que sobretot augmentarà l'eficiència de l'Ajuntament a l'hora de 
treballar, ja que permetrà evitar moure tota la documentació que es gestiona des de 
l'Ajuntament. 
 
En relació a les inversions d'aquests 3,5 milions d'euros, la partida més gran es destina, com 
habitualment es fa, a l'àrea de Territori, d'uns 6,5 milions de euros destinats a connexions 
d'aigua, al cementiri de la Batllòria, les obres d'accessibilitat, la urbanització del passeig 
Francesc Fullà i algun concepte més. 
 
Diu que hi ha 750.000 euros a l'àrea d'Esports, a on la pista coberta al Montnegre també es 
destina una bona part, dient que continuaran treballant sobre la piscina descoberta i el clima 
sobretot del Sot de les Granotes. 
 
A Educació invertiran uns 600.000 euros, hi ha 300.000 que bàsicament es destinen per al clima 
del Blauet. En relació a Promoció econòmica, a on hi ha especialment totes les millores dels 
polígons, uns 320.000 euros més.  
 
Acaba dient que vol agrair a tothom l'haver treballat des del passat mes d'octubre, a on ja es va 
enviar la primera versió del pressupost i a on han intentat incloure les inquietuds de tots els 
grups polítics. 
 
Pren la paraula el Sr. Vallhonesta manifestant el seu agraïment als tècnics per haver atès 
sempre els seus dubtes així com també amb els regidors amb qui han hagut de negociar. 
 
Explica que cal recordar que els pressupostos de 2016 com els de 2017 han estat aprovats 
gràcies al PSC de Sant Celoni i la Batllòria. Per això mateix, diu que abans de treballar amb els 
pressupostos d'aquest any, el deure del seu grup municipal era comprovar com havien 
evolucionat els pactes anteriors, per tal de poder continuar amb la negociació. 
 
Manifesta que si recorden bé, a l'any 2016,  a part del que ja estava inclòs al pressupost, van 
voler emfatitzar en un increment de 70.000 euros en Plans d'ocupació. Tal i com han pogut 
comprovar, s'ha complert aquest increment, a conseqüència del qual es van poder dur a terme 
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28 plans d'ocupació. Per a poder fomentar l'ocupació, primer van demanar que s'incrementessin 
els Plans de formació i gràcies a això, es van poder fer 4 cursos del FOAP, amb la participació 
de 63 alumnes, dels quals 37 van trobar feina, aclarint que són programes amb una titulació 
homologada del SOC. Aquests cursos van ser d'Activitats auxiliars en aprofitaments forestals, 
atenció sociosanitària de persones dependents en institucions socials, sistemes microinformàtics 
i treball domèstic. 
 
Continua la seva explicació dient que també es van organitzar 6 cursos des del Servei Municipal 
d'Ocupació, adreçats a persones en situació d'atur, per potenciar la recerca de feina amb la 
participació de 68 persones. 
 
En relació amb l'àrea de Comunitat, van demanar també que s'incrementés la partida del SAD, 
de Teleassistència, beques menjador i emergències socials en les quantitats acordades. L'estat 
d'execució d'aquestes partides van ser al SAD (186.000 €), Teleassistència (23.000 €), beques 
menjador (143.000€), un 15% més i en emergències socials, (84.000 €). 
 
En referència a les inversions pactades, han vist que gràcies a aquest acord, s'ha pogut fer la 
compra de pisos socials, explicant que van ser dos pisos socials a l'any 2016, la remodelació de 
l'edifici de la Policia Local, que s'està fent el projecte i que es preveu que, un cop marxi l'àrea de 
Comunitat a l'edificiPuigdollers, la Policia local anirà provisionalment al local on actualment està 
ubicada l'àrea de Comunitat i es podran iniciar les obres. Es preveu l'inici de les obres del 
Puigdollers aquest any 2018, la instal·lació del cautxú (fet en el lloc de les torres), l’eliminació de 
barreres arquitectòniques, posant com a exemple el carrer Santa Fe, Barcelona, Jaume I, 
Avinguda Hospital, Doctor Trueta, Sant Josep i l'arranjament de tancament de pistes de barris, 
fet a les Illes Velles. 
 
Recorda que al pressupost del 2017, els pressupostos d'aquell any, el grup del PSC Sant Celoni 
i la Batllòria, va demanar més increments en Plans d'Ocupació, a on es van incorporar 50.000 €. 
Gràcies a que els pressupostos s'aprovessin amb els vots favorables del PSC, es van poder fer 
22 Plans d'ocupació, 4 de garantia juvenil, millorant-los la retribució de cada 
treballador.Tanmateix es va pactar en que es continués potenciant els cursos ocupacionals, es 
van realitzar 4 cursos amb la participació de 64 alumnes, dels quals 22 van trobar feina, aclarint 
que són programes amb una titulació homologada pel SOC. Aquests cursos són: 
 
- Manteniment, instal·lacions de jardins i zones verdes. 
-Atenció sociosanitària de Persones dependents en institucions socials. 
- Confecció i publicació de pàgines web 
- Operacions auxiliars de Serveis administratius generals. 
 
Exposa que s'han fet 8 cursos per a persones a l'atur, amb la participació de 110 alumnes. S'ha 
realitzat un programa específic per a joves de 16 a 29 anys, que es trobaven a l'atur, i que se'ls 
ha ofert orientació formativa i laboral, per aconseguir els seus objectius professionals. S'ha 
aconseguit la implantació del cicle formatiu de grau superior en Química industrial en 29 
alumnes, gràcies a la feina feta durant molts anys i al treball col·laboratiu de l'ajuntament, les 
indústries químiques, l'Institut Baix Montseny i el Departament d'Educació.S'han incrementat les 
matèries específiques de modalitat en Química i Tecnològic per a la prova d'accés al Grau 
Superior, una demanda del PSC. 
 
També es van incrementar les partides a Serveis Socials de beques menjador, urgències socials 
i Teleassistència, tal i com establia l'acord i, en relació a les inversions i gràcies  a la disponibilitat 
de negociació i ganes de que Sant Celoni tiri endavant,  el grup del PSC va fer imprescindible tot 
un seguit d'inversions que han sigut com el pas de vianants, del que ara mateix s'han fet 
diverses reunions amb carreteres de la Generalitat, que han encarregat el projecte d'un pas 
elevat i ampliació del pont del Pertegàs, amb un pas de vianants i bicicletes que connectarà el 
polígon  Molí de les Planes amb la zona dels bombers i Renolit. Elprojecte està gairebé acabat 
amb el compromís de la Generalitat de que les obres es licitin aquest 2018. 
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Per altre part, també s'han fet obres de millora del Passeig del Xumbo, fet el projecte amb la 
participació dels veïns i dels regidors del PSC, actualment aprovat per a la Junta de Govern 
Local, millores d'accessos de la zona d'equipament de Can Sans, acabades les obres i en 
funcionament, arranjament de les tanques de les pistes del barri del Turó i parcial de les 
Borrelles, la construcció de la piscina a l'aire lliure, que han fet les reunions de la Comissió de 
Seguiment, acordant-se que la millor ubicació és la zona de Can Sans, manifestant que és 
necessari fer una millora del Pla general i s'ha encarregat el projecte de modificació, que en 
aquests moments està en procés de elaboració. L'ampliació del cementiri de Sant Celoni, que 
actualment està en procés d'adjudicació de les obres i es preveu iniciar-les al 2018, estudi de 
pisos tutelats per a persones grans, contractat l'estudi i es preveu disposar del mateix aquest 
mes de març. 
 
Tot això que acaba d'exposar ha sigut i serà una realitat gràcies a les demandes fetes pel Grup 
municipal del PSC i pel vot a favor que es va fer en el seu moment. Especifica que coses com 
aquestes i d'altres, com per exemple, el cas del Soler de Vilardell, avui no seria una realitat. 
 
Acaba dient que un cop fet l'anàlisi del pressupost anterior, el PSC de Sant Celoni i la Batllòria 
s'ha posat a treballar amb els pressupostos d'aquest any 2018. Afirma que el grup municipal del 
PSC continua apostant per l'increment de Plans d'ocupació, apostant per fer un pla d'actuació de 
Barris que consisteixi en millorar la neteja i reparació de petits desperfectes, ja que és una 
queixa molt comuna de la nostra vila i s'ha de donar resposta. 
 
Demanen fer un estudi per a poder tornar a reactivar el mercat del Trasto, demanant  moltíssima 
importància i creient que amb la màxima brevetat possible, es podria contractar els 3 policies que 
estan pressupostats igual que el vehicle. També diu que és una prioritat que es faci el Passeig 
del Xumbo, continuar treballant com han fet fins ara amb la piscina municipal descoberta perquè 
sigui una realitat el més aviat possible i una condició també és poder fer la coberta parcial de les 
pistes de l'escola Montnegre de la Batllòria, la reforma del local social de les Borrelles, millorar el 
clima del Blauet i moltes altres inversions que ja van planificar amb l'equip de govern al primer 
pressupost. 
 
Amb tot l'exposati, veient que gran part de les seves propostes del 2016 i del 2017 han tirat 
endavant i han sigut molt útils pels ciutadans, el vot del PSC serà favorable als pressupostos del 
2018, per a poder continuar essent útils per a la ciutadania. 
 
Intervé la Sra. Pascual, per fer abans de tot un primer incís en relació a la Diada Internacional de 
les Dones treballadores del dia 8 de març, hi ha convocada pels sindicats una vaga on hi són 
cridades a participar totes i tots els treballadors/es, amb cobertura legal per ser secundada, 
volent mostrar el seu suport referent a la convocatòria d'aquesta vaga. 
 
Un cop dit això, manifesta que el seu grup municipal suposa que es porta a votació el 
pressupost del 2018 avui i no al ple ordinari del gener, quan aquest pressupost ja estava 
pràcticament tancat o durant el febrer perquè PdeCAT i PSC de Sant Celoni volien deixar 
respirar una mica la qüestió nacional. Potser s’esperaven que entre final d’any i avui hagués 
passat un miracle: que el PSC hagués demanat tenir grup propi al Congrés dels Diputats, 
diferenciant-se d’una vegada per totes del PSOE. Potser així podrien evidenciar de forma 
categòrica que exigeixen la posada en llibertat dels presos polítics, o la condemna de la 
violència d’estat contra la ciutadana l’1 d’octubre. Punts que no comparteixen amb el PSOE, 
si més no el PSC de Sant Celoni com ha demostrat en aquest Ple. Però aquest miracle no ha 
passat, el PSC continua essent part el PSOE, el partit que juntament amb PP i C’s ha votat a 
favor de l’aplicació de l’article 155 contra Catalunya i els catalans, i que ja suma d'aplicació 
124 dies.  
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Explica que al grup municipal de la CUP també els sap greu que no s’hagi obrat el miracle i 
és que els agradava més el PSC que apostava pel referèndum i no s’acomplexava davant la 
defensa de la seva catalanitat, entenent que a l’equip de govern aquesta qüestió li és menor.  
 
Continua dient que, encanvi, no són menors les conseqüències de l’aplicació del 155, tot el 
contrari, són devastadores. Conviden a tothom a entrar al portal servidors.cat i consultar la llista 
de danys contrastada que es va recollint. Que l’Administració de la Generalitat no funciona amb 
normalitat ja són conscients, diu que les autoritats espanyoles la mantenen escapçada, vigilada, 
al ralentí i amb un nivell d’activitat molt inferior a l’habitual,i mentrestant aprofiten per fer política 
de la més baixa estofa. L'última, posar de nou a la palestra la immersió lingüística a Catalunya i 
l’escola catalana,o aprofitar per allargar concerts a escoles privades que se sentien amenaçades 
per un canvi de rumb.  
 
Entenen que surt més «barato» aprovar els pressupostos amb el PSC que no amb la CUP però 
fer-ho en l’actual context ens sembla, si més no, surrealista.  
 
Un cop exposat, es disposa a valorar el pressupost en si mateix. Explica que el que exposaran 
ara és el que no inclouen els pressupostos que es porten avui a votació. Algunes de les coses 
que exposen no costen ni "un duro". La valoració l'agrupen sota tres conceptes: barris, vides 
autònomes i autosuficients, i serveis públics al servei de la ciutadania.  
 
Pel que fa als barris, de que tinguin serveis i espais dignes pels veïns: 
 

• No hi ha cap projecte comunitari pels barris ni previsió d’arreglar i fer acollidors els 
espais municipals a determinats barris, com ho són els locals de les AAVV de les Illes 
Belles, Sant Ponç o Can Ramis. 

• No preveuen dinamitzar culturalment i econòmicament els barris per aconseguir 
construir un poble cohesionat. 

• Cal continuar rentant la cara de les places dels barris. Necessiten estar més cuidades, 
més netes i renovar-ne part del mobiliari urbà, per així poder ser l’espai de socialització 
comunitària. Als pressupostos no s’hi posa prou l’accent.  

• Les inversions promeses per a dos dels barris menys cuidats, les Borrelles i les Illes 
Belles, continuen essent això, promeses. Per segon any consecutiu es porta a les 
inversions l’adequació del Passeig d’en Xumbo, veient si aquest any s’acaben duent a 
terme. Malauradament, la inacció del govern, ha fet que es perdi l’oportunitat d'arranjar 
les dues ribes del Pertegàs en aquesta zona. 

• Que la C-35 deixi de ser una barrera cap al Montnegre i el polígon industrial és una 
reclamació vella però plenament vigent. Continuen pendents i sense data prevista el pas 
elevat a l’alçada de l’Aldi i el pas soterrat a Can Curtina. Tampoc hi diuen res, als 
pressupostos, d’adequar el vial paral·lel al costat de les Illes Belles.  

• La piscina municipal descoberta segueix sent paper mullat.  
• El carril bici per enllaçar Sant Celoni amb la Batllòria és imprescindible per garantir la 

seguretat dels ciclistes, treballadors, alumnes i veïns en general. No es pressiona a la 
Generalitat, que és la titular de la C-35. 
 

Continua manifestant que aquests pressupostos que es porten a votació avui, tampoc no parlen 
de com encarar el futur, on es procuri perquè tothom tingui una vida autònoma i 
autosuficient. 
 

• L’envelliment de la població és una realitat però no es té encara un pla per donar-hi 
resposta. La gent quan es fa gran ha de poder seguir a casa seva, necessiten més 
atenció domiciliària i pisos tutelats.  

• Tampoc es té un pla per respondre a les situacions de pobresa que cada vegada són 
més i s’allarguen més en el temps. Des de l’equip tècnic es fa bona feina atenent les 
urgències, ho saben del cert, però continuen sense tenir una previsió a mig i llarg termini 
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per, més enllà d’atendre i acompanyar les urgències socials, saber de quines eines i 
serveis s'han de dotar per, sobretot, fer prevenció.  

• També hi troben a faltar un projecte integral de reforç escolar per lluitar contra el fracàs 
escolar, sobretot en les etapes d’infantil i primària. Cal incorporar més vetlladors i 
potenciar els Tallers d’Estudi Assistit. La prevenció és la millor arma i per això, cal 
augmentar els recursos humans a educació. Continuen reclamant un tècnic d’educació.  

• Saben, com diuen els estudis, que l’escolarització de 0-3 anys és la primera eina contra 
la desigualtat social. És per això que no es poden permetre la infrautilització del servei 
per les tardes i calen més places públiques de les que ja existeixen per assegurar que 
l’atenció pot ser universal. Tampoc hi ha cap projecte en aquest sentit.  

• Cal reforçar la planificació educativa amb l’objectiu de no tancar cap línia de l’escola 
pública. Com s’entomarà el repte quan el departament d’educació digui a l’Ajuntament 
que trii una escola on tancar una línia de P3? Sant Celoni no es mereix l’improvització. 
Cal planificació i defensa de l’escola pública.  

• La desigualtat econòmica entre les famílies és cada vegada més gran, veient com la 
classe mitja va desapareixent. Cal prendre mesures per redistribuir la riquesa, en la 
mesura que les competències de l’Ajuntament ho permeten, com fer els impostos més 
progressius. En aquest pressupost la partida destinada a fer de l’IBI un impost més 
progressiu és de 25.000€ quan el pacte assolit amb la CUP a les Ordenances fiscals era 
d’arribar fins als 75,000€. És a dir, s’ha augmentat l’IBI per a tothom però no s’ha 
augmentat la bossa d’ajudes per aquelles famílies que no poden assumir l’augment. 
Aquesta pràctica és el contrari a la progressivitat. També calen mesures per fer 
accessibles a tothom els serveis públics, la tarificació social  a l’escola bressol n’és un 
bon exemple. 
 

Pel que fa al tercer àmbit, serveis públics al servei de la ciutadania, els pressupostos pel 2018 no 
proposen res de:  
 

• Millorar la forma de gestió dels serveis. Per donar uns serveis de qualitat a la ciutadania 
cal estudiar totes les opcions possibles per oferir els serveis de la millor manera. No fer-
ho és perdre l’oportunitat de millorar la qualitat dels serveis, de rebaixar-ne el cost o de 
treballar per l’equitat salarial entre homes i dones. No hi ha cap proposta.  

• Una de les grans queixes entre la ciutadania és la brutícia al voltant de les illes de 
contenidors. Aquest pressupost augmenta la partida de la recollida d'escombraries en 
120.000€ més respecte l’any anterior. El govern segueix donant l’esquena a la solució 
per reduir el nivell de deixalles i eliminar els contenidors que ningú vol davant de casa 
seva. El porta a porta continua essent la millor solució. En reiterades ocasions l’alcalde 
ha dit, també en aquest Ple, que es treballa per tal d’implementar-lo la propera 
legislatura. El cert és que no s’està fent res perquè això pugui ser així i a la ciutadania 
any rere any li surt més cara la recollida sense solucionar el problema de fons.  

• El servei de neteja d’equipaments municipals i el servei d’atenció domiciliària continuen 
essent serveis que es contracten de forma externa, és a dir, que no el fan treballadors 
de l’Ajuntament. Són serveis on bàsicament hi treballen dones, són altament feminitzats, 
i on les condicions laborals són molt precàries. Malauradament, una cosa i l’altra van 
lligades. Com més es feminitza un sector, més se’n precaritzen les condicions laborals. 
Aquestes treballadores tenen unes condicions laborals molt diferents de les dels 
treballadors de l’ajuntament. Aquesta pràctica genera l’escletxa salarial entre homes i 
dones. 

• Un servei que correspon a l’Ajuntament, com la policia local, hauria d’estar més present 
al carrer, buscar-ne l’eficiència a través de la coordinació amb els Mossos d’Esquadra i 
la millora de la formació dels agents.  

• En aquest pressupost tampoc hi ha cap proposta per impulsar els mitjans de 
comunicació municipals. A Sant Celoni cal reestructurar la ràdio i l’informatiu cap a un 
mitjà de comunicació multiplataforma (radio, portal web, vídeo i paper) per poder arribar 
a tots els públics. 



10 
 

• Tampoc s’afronten les noves problemàtiques d’habitatge. És necessari actualitzar-ne les 
polítiques per tal de donar resposta als nous escenaris, sobretot a la manca de lloguers 
assequibles.  

• Per últim, no volen deixar de denunciar que PSC i CiU el febrer 2007 van pactar 
continuar gestionant el servei municipal d’aigua a través d’una concessió, que es va fer a 
25 anys. Encara en queden 15 abans no puguem recuperar el servei i es gestioni de 
manera pública per fer que l’aigua no sigui un negoci.  

 
Finalitza la seva intervenció afirmant que tots aquest punts són les mancances que hi troben i 
com deien a l’inici, algunes d’elles no costen diners. Avui, una vegada més, com ha anat passant 
els darrers anys, en aquest ple es posa de manifest que CiU, ara PdeCAT, i PSC comparteixen 
al 100% la visió que tenen de Sant Celoni, com governar l’Ajuntament i cap a on ha de caminar. 
Lamenten la sociovergència, ja que creuen que això, lluny d’enriquir el poble, l’empobreix. Tirar 
endavant aquests pressupostos que no aposten per fer avançar Sant Celoni, els serveis que 
ofereix l’Ajuntament i, en definitiva, oferir més possibilitats a la seva ciutadania, visqui on visqui, i 
tingui el compte corrent que tingui, no és una bona notícia.  
 
L’aprovació dels pressupostos simbolitza el suport al govern municipali a la seva gestió. El Grup 
Municipal de la CUP de Sant Celoni i la Batllòria no estan en disposició de donar aquest suport, 
per tant, el seu vot serà negatiu, i a on diu que a on sí que els trobarà l’equip de govern serà fent 
propostes per revertir les mancances que detecten en el govern i gestió de Sant Celoni, com 
sempre han fet, posant per davant l’interès col·lectiu i la voluntat de fer més i millor Sant Celoni i 
la Batllòria i el conjunt del seus barris.  
 
Pren la paraula la Sra. Montes fent referència a que la Sra. Pascual tenia dubtes en relació al 
motiu de posposar el ple, que ella tenia molt clar que, no hi havia un acord al gener perquè quan 
li tocava era pel gener, a on ella esperava aquest ple i pensava que hi havia un acord, a on 
sortiria positivament aquests pressupostos. De tota manera, agraeix dient que és veritat el que 
ha explicat el Sr. García Sala, que s'ha ofert a participar als pressupostos, però aquesta oferta 
encara que es faci no és real al cent per cent, posant l'exemple que hi ha punts a on la iniciativa 
es porta a terme des de l'equip de govern, en el moment en que es té tota la informació de tots 
els punts que poden interessar al poble, es decideix cap a quin punt aniran dirigits aquests 
pressupostos i a on es fica l'interès de l'equip de govern, s'agafen determinats punts de les altres 
propostes, dient que sempre hi ha el pàrking de caravanes, però hi ha d'altres propostes, en 
canvi, que no s'han parlat, s'incorporen al pressupost i es parlen més lleugerament. 
 
Afegeixque no està gens d'acord en què s'hagi assabentat de les millores que es proposen per a 
la C-35 al Nou Nou del dilluns, quan el seu grup ha sigut des del començament, el que ha primat 
aquest punt, a on ho han perseguit, han fet la manifestació,es van recollir firmes i es va portar al 
Parlament, es va dir que es farien reunions trimestrals d'aquest tema a tots els grups de 
l'avançament i que ella no ha tingut cap coneixement de res i en aquest article periodístic parla 
fins i tot de la rotonda de la Batllòria i del pas soterrani, que estava demanat des d'una mocióper 
part d'Iniciativa, i que ningú des del govern de l'Ajuntament de Sant Celoni els ha comunicat res, 
no s'ha demanat cap reunió ni els hi han donat cap informació, referint-se a la resta de grups per 
si havien rebut cap informació. 
 
Un altre punt a tractar és la recollida d'escombraries, que ha parlat la Sra. Pascual anteriorment, i 
que també és un clar exemple o la neteja dels carrers, però que sembla ser que és un altre punt 
que tindrà prioritat, o tindrà una importància o se li donarà una mica de presència sobre aquesta 
taula tal i com ho està exposant a cada ple, i és que hi han queixes dels veïns. 
 
Continua explicant que per aquestes divergències d'opinions, d'incongruències al portar la 
informació, votaran en contra, aclarint que és evident que a un pressupost hi ha punts a on tots 
estan d'acord, com és el cas de la piscina municipal, a on es destinaven 150.000 euros per a fer 
el projecte i començar-ho, que poden estar d'acord en molts punts però és la manera de 
gestionar-lo, de decidir quins punts són els que interessen al poble, que parteixen de l'equip de 
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govern i que és el motiu pel qual els fan votar en contra del pressupost i també per aquest detall 
de la comunicació dels avanços amb la C-35 o, si per exemple, resulta que dins de dos plens o 
tres, resulta que s'acorda la recollida d'escombraries porta aporta i no s'ha assabentat part dels 
grups, referint-se a que és això el que volia reclamar amb aquest vot aquesta nit, tornant a 
repetir que per aquest motiu votaran en contra, encara que hi han punts que pensa que tots els 
grups que estan d'acord. 
 
Intervé el Sr. García Sala per manifestar que, en qualsevol dels casos, els grups que voten 
negativament estan legitimats per a poder fer-ho; diu que ell, en cap moment ha rebut 
formalment, a excepció del PSC, cap tipus de document on es detallin les propostes que hagi fet 
cada grup. En aquest sentit, explica que si ha sigut el cas i si alguna persona creu que no han 
sabut atendre les seves preocupacions, optaran pel proper any demanar-ho per escrit ja que ara 
per ara, com és el tema del pàrking, en cap moment s'ha parlat. 
 
La Sra. Montes respon al Sr. García Sala per comentar que està clar que hi han interessos 
comuns al poble i que ella va parlar aquest tema amb ell, amb un veí, amb una persona activa 
dins d'aquest grup i que és evident que tots tenen uns interessos comuns i, en un moment donat, 
els Plans d'ocupació des d'un començament els han estat demanant i sobretot els d'aturada de 
llarga durada, persones d'aproximadament uns 50 anys que no tenen sortida, pensant que ningú 
es pot posar en contra, perquè és un tema que interessa a tots. 
 
Primerament, també vol afegir que en relació al tema de no superar l'endeutament, ella ha parlat 
amb la Interventora a on li ha aclarit una mica, de no superar l'endeutament i  diu que actualment 
estan al 39,86% i a final d'aquest exercici estarien al 62,17, aclarint que és el doble, encara que 
sembla que no arribarien al 75% (segons l'informe de la Interventora). 
 
En segon lloc, comentaque el secretari diu que l'increment del capítol 1 és un 3,43% a l'informe 
de Secretaria número 1/18 i en canvi, a l'informe d'annex de personal de Recursos humans parla 
de que aquest increment serà del 5,03% a part de l'increment anual que representi la 
revalorització del sou, explicant que hi han controvèrsies en relació als números, del 5,03% al 
3,43%,que potser no, però és el que consta a l'informe. 
 
El Sr. Alcalde pren la paraula per respondre coses concretes i després farà la valoració més 
global, que entén que es feia més des del grup de la CUP. Primer comença dient que la notícia 
que apareix publicada al Nou Nou, que desconeix qui l'ha pogut treure, que suposa que la treu el 
Departament de la Generalitat, que no és una notícia que hagi elaborat l'ajuntament; explica que 
quan ell s'ha reunit amb el regidor al Departament de Territori de la Generalitat, per parlar dels 
passos de vianants de la C-35, cosa que amb els diferents grups, en alguna ocasió, han 
comentat que ho estaven treballant i ho han fet públic als mitjans locals, i que per tant, ha sortit 
publicat a la web, creu que també publicat a l'Informatiu, i que a nivell local han explicat que 
estaven treballant aquest projecte, el del pas de vianants, el de la C-35 la Generalitat que té 
projectes més amplis de la C-35, que va no només a Sant Celoni sinó que afecta a altres 
municipis, entén que ha tret aquesta informació i aquesta notícia, en relació a la Batllòria i que 
quan li ha preguntat si ha contactat amb l'Alcalde de Riells, perquè és territori de Riells i no de 
Sant Celoni, quan ell s'ha personat a la Generalitat, li havia traslladat el seu interès en el pas 
soterrat que va cap a Riells i això està vinculat a la rotonda i creu que ho han explicat en alguna 
ocasió, el projecte de la rotonda contempla també fer el pas accessible, que en aquests 
moments no ho és i que és el gran problema que té el pas de la Batllòria, la Generalitat entén 
que de la mà de Riells i quan ells han parlat amb l'Ajuntament de Riells, estan avançant en 
aquest projecte que és el que han tret ara a nivell de mitjans de comunicació, i dirigint-se a la 
Sra. Montes li diu que ella ja sap que quan ella vulgui pot venir a comentar algun tema que li 
preocupi o desitja conèixer l'estat en què es troba en aquell moment i les negociacions que pugui 
estar duent a terme. 
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En relació al que afecta al territori de Sant Celoni, que és el pas de vianants, ho han fet públic en 
els mitjans locals fa pocs mesos i comenta que li estranya el comentari que la Sra. Montes 
planteja. 
 
Referent al tema de la neteja, explica que s'ha de renovar el contracte de la recollida 
d'escombraries i aquí plantegen una sèrie de millores en la recollida, que algunes tenen a veure 
amb la neteja de la zona de contenidors. L'actual contracte no contempla una actuació específica 
d'aixecament dels contenidors i neteja i en aquest nou contracte si que el preveuen, dos cops a 
l'any, al menys, que es faci una neteja a fons d'aquesta zona aixecant tots els contenidors. El 
servei de neteja, que en principi és un servei que té un contracte a part, ha de fer la neteja 
d'aquesta zona de forma rutinària però si que, en concret, en el de la recollida de residus, han 
previst aquesta actuació en totes les zones de contenidors i, estan una mica en la línia del que 
comentava abans la Sra. Montes. 
 
El Sr. Alcalde continua la seva intervenció dient que la voluntat com a equip de govern ha estat 
sempre parlar amb els diferents grups, que es posin sobre la taula les propostes, evidentment 
els idearis i els plantejament dels grups poden discrepar en alguns temes i, per tant, determinats 
plantejaments, específicament en el cas de la CUP, per les vegades que han parlat i que ho han 
discutit, saben que tenen una visió divergent i diferent que fa el seu grup municipal no ho hagi 
contemplat en el pressupost però que sí que hi ha altres coses que segur que la majoria dels 
grups poden compartir. 
 
Finalment diu que escoltar la reflexió en relació al pressupost, en el que tot es fa malament, els 
Serveis Socials no estan fent allò que toca, els serveis educatius tampoc, no plantegen cap 
projecte en aquesta línia, l'espai públic tampoc, no hi ha cap inversió que sigui útil, al final el que 
sorprèn és que tampoc no tinguin una proposta de coses concretes de totes aquelles línies que 
s'ha anat comentant, i el que sí que és cert és que el pressupost, no solament el d'aquest any, 
sinó el pressupost d'aquesta legislatura ha implicat un esforç per obtenir més ingressos i 
conseqüentment poder-ho destinar a aquelles despeses que pensen que són necessàries i 
imprescindibles. 
 
Primer fa referència a l'àmbit social, l'increment econòmic que ha representat aquesta legislatura 
és d'un 24%, estan parlant de 190.000 € més que estan a disposició de l'àrea de Comunitat per 
tots els àmbits d'actuació a les persones grans, per tant, al servei d'atenció a domicili, el 
teleassistència, les beques menjador, les ajudes d'urgència social, certament la voluntat d'anar 
amb la societat a empoderar les famílies, a ajudar-los també socialment a que resolguin la seva 
problemàtica, que forma part també de la feina que fan els propis treballadors socials. Durant 
aquests anys de crisi s'ha concentrat molt en resoldre la precarietat més immediata que tenen 
les famílies i, per tant, també era imprescindible disposar dels recursos necessaris per a poder 
donar resposta a aquestes necessitats que sovint són més de subsistència, en aquests 
moments, el pressupost preveu treballar l'empoderament de les famílies, per tant, ajudar-los a 
superar millor la situació, a un servei de mediació, al servei d'atenció multiprofessional a les 
escoles, s'incrementa la seva dotació econòmica per ampliar la tipologia de professionals que 
dóna servei, s'amplia també l'edat dels nens que són atesos, es reforça també el servei d'atenció 
a la dona pels casos de maltractaments i tot això requereix d'un pressupost, d'uns diners i d'una 
política i d'una voluntat de tirar endavant determinats projectes. 
 
En segon lloc, diu que en quant a l'àmbit educatiu, l'increment ha estat d'un 13%, uns 124.000 
euros, una part ha sigut el del Bus del Soler de Vilardell, un tema que finalment van acordar amb 
tots els grups que ho tiraven endavant, el mateix han fet amb Promoció econòmica, amb un 
increment de partida pressupostària del 48%, amb aquesta voluntat de treballar de manera 
col·laborativa amb les empreses, amb els sindicats, a nivell formatiu per orientar a aquelles 
persones que estan en aquests moments sense feina, que sovint la única via que tenen per 
trobar feina és empoderar-los amb la seva formació i reorientar-los a través de tota una sèrie de 
cursos de formació que abans s'explicavai que a format part també dels acords que han trobat 
amb el Partit Socialista en els pressupostos anteriors i que els hi ha permet dotar 
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econòmicament a aquestes àrees per a aquests projectes que, al final el que fan és ajudar a la 
ciutadania des dels diferents àmbits, social, educatiu, de promoció econòmica, per tant, de la 
recerca de feina, és a dir, que el projecte del cicle formatiu de Grau Superior de Química 
industrial o la formació dual ambMecatrònica, són dos projectes educatius clarament pensats, 
reflexionats i analitzant quines son les necessitats laborals de la zona, quina tipologia d'indústria i 
d'empreses hi han al poble, com poden aconseguir que joves o no tant joves puguin fer una 
formació que finalment tingui una incorporació al món laboral important, aquestes dues 
formacions, entre el 70 i 80% dels seus alumnes solen trobar feina quan acaben i creu que 
aquesta és la seva responsabilitat, la de treballar precisament en aquesta línia i creu, deben 
segur que es poden fer moltes coses i ben fetes, però que en qualsevol cas hi ha tota una 
trajectòria i tota una feina al darrera. L'àmbit de l'espai públic, creu que s'han fet esforços amb la 
millora de l'entorn, en tenir un poble més agradable, aclarint que ara recentment s'ha fet tot un 
asfaltatge d'una sèrie de carrers, amb un cost econòmic important del voltant dels 200.000 €, 
obres d'accessibilitat per a aquelles persones que van amb cadira de rodes, o per a persones 
grans que van amb el carro de la compra, en aquest exercici de 2017, creient que aquesta 
partida estava a l'entorn de 140.000 euros. El pressupost preveu una partida per continuar 
treballant en aquesta línia. 
 
Creu que aquest sí que és un pressupost social, clarament ambientat a donar servei a les 
persones, no podent oblidar que per a fer coses calen recursos econòmics i humans, aclarint 
que els recursos humans també requereixen recursos econòmics per pagar el salari de les 
persones, per tant, el repartiment dóna pel que dóna i ben segur que altres grups farien coses 
diferents, en fi, que els que tenen la responsabilitat de govern, creu que han de fer les propostes, 
estar obert a escoltar les propostes d'altres i adaptar-les i, de fet, han estat incorporant en 
diferents moments, diferents propostes de diferents grups, essent cert que en el cas del Partit 
Socialista, han rebut una proposta concreta, va passar en els exercicis anteriors, han tancat uns 
acords que els ha permès avançar en aquesta línia. 
 
Exposa també, que a ell una mica li agradaria ressaltar l'àmbit d'inversions, perquè al final votar 
negativament els pressupostos o votar que no a determinats punts significa no estar d'acord amb 
allò que s'està fent, en aquest cas, en l'àmbit per exemple d'esports, es fan actuacions en el cas 
de la pista de la Batllòria, de fer una coberta de 3.000 euros, de millora del clima del Sot de les 
Granotes, del pavelló del 11 de Setembre, fer-hi 3 pistes transversals, el que vol dir, 3 per 3 i 
repintar i polir el terra, millores també a les pistes d'atletisme, l'activitat esportiva del municipi, el 
camp de futbol, la remodelació de la gespa, dóna servei a més de 1.000 esportistes, comptant 
entre nens i nenes que fan activitats esportives i tot el seu entorn al voltant, fet que comporta un 
desgast de les instal·lacions, que cal anar-les renovant i fer millores, i aquest pressupost planteja 
accions d'aquestes característiques, a vegades petites actuacions que permeten tenir-los en 
bones condicions i altres de més importants, com és el cas de la renovació de la gespa del camp 
de futbol, però a nivell d'espai públic, el Passeig de Francesc Fullà s'executarà en aquest 
exercici durant l'exercici anterior, s'ha elaborat el projecte i s'ha consensuat conjuntament amb 
els veïns de la zona, a on precisament es fa una millora en un dels barris, es parlava que no es 
fan actuacions en els barris i aquesta és precisament una actuació d'un dels barris que, a més a 
més, el pressupost també preveu també una millora en la reforma del local social per adaptar-lo, 
perquè els propis veïns puguin autoorganitzar-se i disposar d'un espai a on puguin fer-hi 
activitats diverses que, en aquests moments ja n'estan fent algunes, però que el posarien de nou 
en condicions, llocs infantils a la Plaça Comte del Montseny, explicant que han instal·lat 
accessos a l'Escola Pallerola, que és una demanda que tenen per part de l'Ampai de l'escola, ho 
han incorporat als pressupostos i ho treballaran conjuntament amb ells per comprovar quina 
podria ser la millor solució per a donar en aquell espai. 
 
En el cas dels cementiris, ja han fet diverses actuacions en aquests anys de millora, tant a Sant 
Celoni com a la Batllòria i, en aquest pressupost preveuen una actuació important en el cementiri 
de la Batllòria, es tracta de 178.000 euros, per tant, deixaria accessible pràcticament tot el 
cementiri. No votar a favor, no vol dir no poder-ho fer, argumentant que el seu grup el que busca 
són aquells acords que facin possible donar sortida a aquelles necessitats que ells han detectat, 
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obres d'accessibilitat, que aquest any anterior ja s'han fet al 2016 i que tornen a preveure 
134.000 euros per a aquest any 2018. La remodelació del parc del camí ral a la Batllòria, una 
demanda també per part del Consell del poble de la Batllòria.  
 
El Sr. Alcalde fa referència al carril bici entre Sant Celoni i la Batllòria, unes demandes del 
Consell del Poble de la Batlòria, afegint que es nota una mica que estan en campanya electoral, 
a la reunió a la que van assistir a la Generalitat de Catalunya, hi van plantejar aquest tema, ho 
estan valorant i encarregaran un estudi per veure la viabilitat de fer un carril bici paral·lel a la C-
35, dient que, de tota manera, la Ruta de la Tordera, que és una comunicació en bicicleta que 
comprèn Sant Celoni i la Batllòria, ja van fer una actuació per valor d'uns 50.000euros aquest 
2017 i tenen previst que aquest 2018, fer una despesa per adequar la Ruta de la Tordera que 
supera els 7.000 euros i que, en aquests moments està ja senyalitzada i podrien dir que un carril 
de comunicació o una via de bicicleta existeix i que si que el plantejament que s'està fent és per 
la mateixa C-35 i, evidentment això depèn i s'ha de tractar amb la Generalitat, fet que ja han dut 
a terme i faran un petit estudi per veure realment si és viable. 
 
Continua enumerant i explica que, a nivell de Promoció Econòmica, millores al polígon del Molí 
de les Planes, van fer actuacions d'asfaltatge aquest 2017 i que preveuen fer-ne aquest 2018,la 
Ruta de la Tordera, com ha comentat anteriorment, a l'àmbit d'Educació el clima del Blauet, 
300.000 euros, van aprovar elprojecte no fa gaire temps i el pressupost preveu la dotació 
econòmica per a poder-ho executar, la pintura de l'escola Pallerola, una partida més petita 
22.000 euros, però són d'aquelles partides que acaben sumant molts diners, però que són 
necessàries i que si no es fessin passats uns anys els equipaments no estarien en condicions.  
 
Finalitza la seva intervenció, referint-se a la Biblioteca, tot el relacionat amb l'entorn digital, a on 
també preveuen una dotació econòmica per millorar el tema digital a la mateixa biblioteca, 
millores a l'Ateneu, en relació a les humitats que han fet malbé el parquet d'algunes de les seves 
zones,la possibilitat d'incorporar 4 desfibril·ladors, 3 d'ells precisament els situats als Barris de 
Sant Ponç, Baix Montseny i illes Belles, perquè pensen també en els barris, l'àmbit de prevenció 
laboral, a part de les millores en capítol 1, que han posat sobre la taula i que ja s'han explicat 
anteriorment i una de les coses que ja van fer l'any passat i que tornen a repetir aquest any, és la 
incorporació econòmica important, per anar adequant i adaptant la reforma laboral de tots els 
treballadors. Això va referit a coses concretes o el que la ciutadania els demana i no és tota la 
llista, el que ha exposat no representa ni un 40% de les inversions que tenen plantejades, i creu 
que, per tant, és un pressupost pensat per la gent, que és lícit creure que és millorable, pensant 
que no té cap dubte, però a part d'això, li sorprèn que no s'hi voti a favor de totes aquestes 
necessitats, pensant que sembla que alguns estan instal·lats en el no i si es miren les inversions 
executades en aquest municipi, segurament en trobaria molt poques que hagin estat recolzades 
per uns motius o per uns altres i les necessitats hi són i els qui tenen la responsabilitat de govern 
els pertoca de portar-ho a terme. 
 
Pren la paraula la Sra. Miracle manifestant que ella en relació al tema de Comunitat, que és 
l'àrea que pertoca al grup d'Esquerra Republicana, diu l'alcalde ho ha explicat bastant bé tot el 
que s'inicia de nou al pressupost de Comunitat i ha fet referència al SAM, al menjador, al SAD, al 
teleassistència, però ella voldria també afegir un tema que no s'ha comentat, el tema d'habitatge, 
ja que han de tenir molt clar les competències que hi han perquè el tema d'habitatge i, fent-ho 
com a opinió personal, és un tema molt global i que s'han de fer unes polítiques molt directes 
des de l'Estat espanyol, però en aquest sentit, tenen 15 pisos d'inclusió social, havent-hi d'afegir 
3 més, tenint un total de 15, ara mateix en aquest pressupost incorporen el 60-40, que significa 
que es treballa conjuntament amb l'Agència catalana d'Habitatge i l'Agència porta uns 4.500 
euros l'any i l'Ajuntament porta l'altre part, això ho han engegat perquè les meses d'emergències 
estan encallades i si que s'aproven les meses d'emergències per famílies, però no s'acaben 
resolent perquè hi ha manca de pisos i aquest any engegaran aquest programa de 60-40 per a 
poder donar resposta a tots aquestes famílies que així ho requereixen i ho necessiten; per altre 
banda, estan en contacte amb l'agència també, per tots aquests pisos que són d'abans, que es 
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diuen al tanteig i al retracte, per si poden adquirir aquests pisos o bé estar a sobre de l'agència 
perquè puguin passar per la mesa d'emergència.  
 
Remarca que estan molt emetentsa les necessitats de Sant Celoni, que treballen dins de les 
possibilitats que tenen, perquè ara mateix és molt difícil amb l'aplicació de l'article 155, explica 
que han tingut un contenciós administratiu amb Gas Natural, que han generat una feina brutal 
perquè s'han de fer informes de totes les persones que no paguen el gas, siguin o no 
vulnerables, tenint una enorme feina a Serveis Socials, bàsicament el pressupost de Comunitat 
vol posar molt l'accent a l'empoderament de les persones i en la fixació de l'autonomia de les 
famílies, sense deixar de banda la part econòmica, sent el que ha comentat l'alcalde, el tema del 
SAM, amb el nou planteig que fan des del SAM, el poder arribar a més dones, amplien aquesta 
partida i afegeix que al capítol 1, tenen una plaça d'Educadora Social nova, una plaça de 
Treballadora Social, que sempre les han tingut de caire temporal i que ara seran fixes i que la 
part econòmica ésmolt important, però el que han de treballar és aquest empoderament de les 
persones i de les famílies perquè siguin capaces de tirar endavant, afegint finalment que, des de 
Comunitat, que la seva feina és aquesta, la de treballar perquè les persones puguin ser 
autònomes dins les seves possibilitats. 
 
Torna a prendre la paraula de nou la Sra. Pascual manifestant que són conscients que el 
pressupost es més llarg i que de fet podrien haver llençar moltes més partides, perquè faltarien 
més que amb 21.600 milions d'euros, evidentment s'han de poder fer moltíssimes coses. 
 
Exposa que una de les coses que la CUP posa sobre la taula i que creuen que al final tant quan 
va governar el Partit Socialista i s'ha anat alternant amb CIU, PdCat, el govern de Sant Celoni és 
per exemple, que fins el 2008 no van tenir una escola bressol municipal, explicant que no és que 
no hi hagués una necessitat anterior, sinó que es va fer el 2008, volent expressar amb això que 
la previsió a llargs terminis en aquest poble no va massa amb l'equip de govern, sent aquesta 
una de les queixes que posen reiteradament damunt de la taula i que, en tot cas no és nou, no 
parlen que no s'atenguin les emergències socials, tot al contrari, saben que es fa i que es fa molt 
bona feina i que saben que la situació no és fàcil, però que el que han vingut reclamant 
reiteradament, és que volen plans de treball a més llarg termini i que no només atenen la 
urgència sinó que a més a més en fan prevenció i això any rere any saben que ara per fi es licita 
l'estudi, però encara no hi és i no hi ha plans, es parla d'envelliment però no estan treballant a 
llarg termini de com començaran a atendre totes aquestes situacions, evidentment que hi ha el 
SAD i que hi ha la Teleassistència i a més a més explica que una bona part, són al final convenis 
que es van signant al final tant amb Diputacions com amb Consells Comarcals i amb Sant Celoni 
com a la resta de municipis, també es van tirant endavant. 
 
Un primer tema que volien exposar és per exemple, amb aquesta idiosincràsia que han tingut els 
govern a Sant Celoni és per exemple quan es va construir l'AVE, i que són plenament conscients 
que no es construïa des de l'Ajuntament de Sant Celoni, però quan la CUP s'oposaven a la 
construcció de l'AVE, bàsicament eren una colla de reaccionaris que no tenien ni idea del 
progrés ni de res, i per aquest motiu, el que ha passat és que a dia d'avui, l'Estat espanyol és el 
segon país del món amb més quilòmetres d'alta velocitat i, en canvi el rodalies continua sent un 
servei nefast que necessita millores, amb aquesta vindria a ser la metàfora d'això, que són 
incapaços d'acabar preveient realment quines són les necessitats perquè treballen bàsicament 
amb el curt termini i donant solucions com immediates, no avançant-se en el que pugui passar; 
per altre banda, com deien a la Intervenció, és que al final, donar suport a un pressupost , no 
deixa de ser el que és donar suport a la gestió que s'està fent des de l'equip de govern i el seu 
grup, en aquest sentit, hi han algunes coses en les que estan molt d'acord i molts contents que 
es vagin fent i moltes d'altres que no comparteixen, aclarint que una d'elles és amb el tipus de 
model de serveis, per exemple, fa uns anys enrere, l'ajuntament de Sant Celoni  tenia un volum 
de treballadores familiars que a més a més atenien com ara ho va fent el SAD en global a través 
d'una empresa externa, l'atenció domiciliària a les diferents famílies i a persones grans, o sigui 
que aquestes treballadores es van anar reubicant en altres serveis i el gruix del contracte ha 
passat en mans d'empreses privades. En aquest tipus de model de serveis, una de les coses 
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que es refereixen, que en aquell moment no hi havia la limitació de contractació de personal, per 
altre banda. 
 
La segona de les coses que volien posar de manifest, és que els hi sembla estrany que els 
puguin atacar, dient que potser aposten per la campanya electoral quan parlen de barris, quan 
ha sigut una de les tradicionals reivindicacions de la CUP  que estiguessin amatents i molt més 
atents a la que Sant Celoni no només és la plaça de la Vila i el centre, sinó que cada barri ha de 
també poder tenir certa autonomia i a més a més una redistribució semblant dels recursos. 
 
Estableix que d'altre banda, quan el Sr. alcalde es referia a que no poder aprovar aquests 
pressupostos és no poder fer coses, li diu que no és així, i que l'aprovació d'uns pressupostos no 
deixa de ser un xec en blanc, a través de les modificacions de crèdit i moure partides 
pressupostàries, un cop o un altre acaben fent o deixant de fer i explica que l'expressió de deixar 
un xec en blanc, perquè al final depèn de la voluntat del govern, executar o no aquelles partides. 
Explica que en algunes ocasions s'han anat trobant que hi ha partides destinades a àrees de 
Comunitat en determinades partides, d'unes quantitats i al final les seves execucions per moltes 
raons, o bé perquè no s'ha necessitat o sigui pel tipus de base amb el que es fan el tipus d'ajuts, 
no s'acaben executant el 100% deles partides, i per tant, parlen d'un pre-pressupost que, 
evidentment, al final del 2018, quan s'encari el 2019, es veurà l'estat d'execució del pressupost 
de totes aquestes. 
 
Amb tot l'exposat, el que volien reiterar és evidentment i que creu que ho han anat fent que, 
quan han trobat encertades determinades mesures, que s'han anat posat de manifest i que s'han 
anat tirant endavant, però hi han d'altres que no comparteixen, cpm el model de cap a on va 
Sant Celoni ni les coses que es van anar fent, algunes, com deien abans amb 21 milions 500 mil 
euros, si que s'han fet moltes coses i esperen que pugui continuar sent així,però en tot cas, el 
seu grup, com comentava anteriorment, ho farien diferent. 
 
Per últim i donant per finalitzades les intervencions, el Sr. Alcalde respon a la Sra. Pascual dient-
li que ell ha parlat de l'escola bressol 2008, i que el seu grup va governat del 2007 al 2011, i per 
tant, al 2007 es va executar l'escola bressol, es va executar d'un projecte i les obres es van 
començar al 2007, i a la legislatura anterior es va fer  el projecte i les obres es van licitar i 
començar el 2007, recordant-se perfectament perquè ell era alcalde i a més a més, va començar 
l'època de la crisi en plena crisi i, per tant, va ser una obra complexa, va fer fallida alguna de les 
empreses subcontractades, els instal·ladors, però que les obres en general en aquells 4 anys va 
ser complicada, molt problemes d'empreses que feien fallida a mitja obra, en què poden recordar 
la del túnel del Dr.Trueta, però van haver-hi d'altres que no van sortir als mitjans,  però que es va 
haver de gestionar,  però tot això ho diu per matisar que ells van començar a governar al 2007, 
van tenir molt clars que aquells projectes que eren necessaris s'havien de tirar endavant i no 
s'havien de deixar parats, que a vegades quan s'entra a governar s'atura tot i ho volen fer tot de 
nou i el que fas és endarrerir les coses i ells tenien clar que això era una prioritat i era necessari 
i, per tant, ho van dur a terme iniciant-se les obres al 2007. 
 
Exposa que tenien clar per exemple, el tema de la formació d'adults, tenien clar que calia 
avançar i fer alguna cosa en aquesta línia i van aprofitar els diners que van rebre a través del 
FEIL per construir l'edifici de Sax Sala, que és un equipament que s'ha demostrat útil i que dóna 
moltíssim servei i que en aquesta línia, al 2008, estaven  treballant la possibilitat d'aconseguir la 
formació en química industrial, la crisi també va impossibilitar que allò s'executés en aquell 
moment, però que la idea i la planificació en aquell moment de cap a on han d'anar, que és el 
que és necessari pel municipi analitzant tots els elements, creu que es va fer i que precisament 
ara creu que ofereixen un bon servei a la ciutadania, perquè es va pensar, es va planificar i es 
van aprofitar els recursos que en aquells moments els va arribar. Si quan t'arriben aquells 
recursos no ho tens clar cap a on els vols fer servir, la majoria d'ajuntaments es van dedicar a fer 
obres de via pública perquè venien més, ven més de cara a la ciutadania i, en canvi aquí es va 
apostar, el 80% de la dotació econòmica en un projecte que s'havia de fer en un any, cosa 
extremadament complexa en una administració, però que van tenir clar que això era important 
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pel municipi i que estava en una de les línies que per al seu grup era transcendent, que era el de 
la formació.  
 
Continua dient que quan ell insistia en el tema de que al final tot és important, és que el Soler de 
Vilardell, els cicles de grau superior, un bon dia aquí uns van votar que no i d'altres van votar que 
si i el seu grup en aquella època estava a la oposició, i com això la llista és llarga, està d'acord 
en que és un posicionament, però és un posicionament que quan un vota que no, ho pot 
argumentar i es argumentacions quedaran reflectides a les actes que es fan però s'està dient 
que no i si tots els grups diguessin que no, això no es podria tirar endavant i que no és cert que a 
través de modificacions de crèdit es pugui funcionar, aclarint que pots funcionar durant un temps, 
però no de forma indefinida, és a dir, el seu grup ho va allargar un any, recordant-ho 
perfectament, amb pressupost prorrogat, però amb moltíssimes dificultats per a gestionar-ho i el 
grup Socialista, a la legislatura anterior també ho van haver de fer i per tant, suposa que ells 
també van haver de viure les dificultats que això representa, ho pots fer durant un temps però no 
de manera indefinida i, per tant, el pressupost és imprescindible perquè et permet planificar i 
orientar i, de fet en el pressupost de 2016, portaven una proposta d'inversions a 4 anys, perquè 
d'alguna manera volien posar damunt la taula aquelles coses que els semblaven que eren 
necessàries per al municipi i que havien d'anar repartint, després l'execució de poder executar 
inversions no és tant fàcil perquè s'ha de fer projectes a licitar, s'ha d'adjudicar, a vegades 
s'aprova el pressupost al març, tens la dotació econòmica al maig, ( el Sr. alcalde respon a un 
dels regidors), que el seu grup municipal ho va presentar a tots els grups, al mes de novembre o 
octubre, hi ha la primera proposta de pressupost, perquè ho volien aprovar, però el que no volien 
és anar al ple sense haver trobat acords i tirar-ho endavant, perquè considera que és perdre el 
temps i, per tant, no ha estat possible fins ara i aquí la resta de grups ha participat, i cadascú sap 
el que l'ha afectat amb ell, certament els endarrirà, hi ha inversions de les que tenen aquí que és 
probable que es pugui fer el projecte i que els que no tinguin projecte i algun probablement 
podran iniciar la licitació i algun altre és probable que no tinguin temps i que passi a l'any 
següent, l'administració té les seves complexitat, a més a més, ara canvia la nova llei de 
contractes i a partir d'aquest mes hi ha una nova llei, la manera de gestionar és diferent a la qual 
s'han d'adaptar i durant un període de temps possiblement això s’alentirà un període de temps, 
una vegada ja ho tinguin  de per mà es podran agilitzar els projectes, però això requereix acords 
i, en aquest cas, amb el partit socialista han trobat els punts d'acord que els permet avançar i fer 
avançar el municipi. 
 
Per últim la Sra. Pascual vol fer un comentari i és que justament una de les coses que estaven 
comentant en relació al tema de la planificació, i és que es posava damunt de la taula el tema de 
l'escola Soler de Vilardell, quan des del Grup municipal de la CUP justament creuen que és la 
pitjor planificació en termes d'escoles en el municipi, en aquest pressupost són de 73 mil euros 
els que es gasten en bus, que es podrien estar destinant a altres conceptes si, amb una bona 
planificació, quan s'hagués obert el Soler de Vilardell, s'hagués previst un espai, no al costat 
del'institut. Quan portaven el tema de l'escola bressol, no era per si dir si un o un altre l'havia 
acabat executant,sinó que fins el 2007, no tenien un projecte d'escola municipal, l'escola bressol 
municipal al municipi, i justament el que estan reclamant és que un dels problemes que tenen és 
que no poden oferir places per a les persones que voldrien anar a l'escola bressol de 0 a 3 anys i 
que per això, el que estan reclamant és de fer i que s'hauria d'estar pensant ja és en com 
aconseguir més places per a que sigui realment un servei universal a Sant Celoni i que en tot 
cas, les coses que li està dient el Sr. alcalde no venen adir res més i que al final és veritat que 
molt bons a l'hora de planificar no hi són i que si la CUP ha votat que no a diferents inversions, 
ha sigut sobretot en el tema de la priorització, com és per exemple quan encara governavael 
Partit Socialista, amb el tema del Bar Ateneu, explicant que si que es dóna servei, però que el 
seu grup prioritzava que l'àrea de Comunitat, per exemple,que estigués a dia d'avui en 
funcionament i no un bar que està tenint un èxit clamorós; en aquest sentit específica que és 
quan no voten que no en aquestes propostes i intenten treballar, i a més ho fan en base a  
apressar coses concretes perquè les prioritats no són compartides i són unes altres, evidentment 
que aplaudeixen que a Sant Celoni vagi tirant endavant però si que van reclamant que, 
justament a través d'aquesta planificació poguessin ser més encertats. 
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En no fer ús de la paraula cap més regidor, l’Alcalde sotmet la proposta a votació del Ple 
municipal, quedant aprovada amb el següent resultat: 
 
- 12 vots a favor dels Grups municipals de CIU, ERC-AM i PSC-CP  
-  5 vots en contra dels Grups Municipals de la CUP-PC-PA i ICV-EUiA-E 
 
2. APROVACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DEL PRESSUPOST PER A 
L'EXERCICI 2018 DE L'AJUNTAMENT DE SANT CELONI. 
 
D’acord amb l’Exposició de Motius i l’article 8 de la Llei de l’Estat 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, per a l’establiment de qualsevol tipus de subvenció s’ha 
d’elaborar un Pla Estratègic de Subvencions que concreti i connecti els objectius i els efectes 
que es pretenen amb la seva aplicació, el termini necessari per a llur consecució, els costos 
previsibles i les fonts de finançament. 

Atès allò establert a l’article 12 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei General de Subvencions, en el qual s’estableixen les pautes relatives al 
contingut del Pla Estratègic de Subvencions. 

En compliment de l’anterior, s’ha elaborat el Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament 
de Sant Celoni per al període 2018-2021, en el que s’incorporen les subvencions que es 
preveu atorgar durant l’any 2018. Durant l’any 2018 el Pla estratègic s’haurà de modificar per 
tal d’incorporar aquelles subvencions i ajuts que les diferents Àrees municipals vulguin 
atorgar en règim de concurrència competitiva. 

Vistos els anteriors antecedents i d’acord amb el que estableixen els articles 2, 5 i 6 de la Llei 
de l’Estat 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, i els articles 3, 5, 8, 12 i 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència 
accés a la informació pública i bon govern, el pla estratègic de subvencions s’ha de fer públic 
a la seu electrònica de l’Ajuntament de Sant Celoni i a la seva pàgina web. 

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 Pla estratègic de subvencions 2018-2021, que  recull els compromisos 
que adquireix  l’Ajuntament de Sant Celoni durant el primer any de vigència del Pla, el qual 
anirà modificant a mida que transcorrin els exercicis que comprèn aquest Pla,  essent objecte 
d’una nova aprovació cada exercici. 
 
Segon.- Publicar el Pla estratègic de subvencions a la seu electrònica de l’Ajuntament de 
Sant Celoni i a la pàgina web municipal. 
 
Deliberacions: 
 
Inicia la intervenció el Sr. Alcalde manifestant que aquest és un Pla estratègic que la Llei els 
demana que el facin i el que fa aquest Pla és recollir de cada àrea aquelles subvencions a 
entitats que, de forma nominativa donen però que acompanyen amb una mica de l'objecte, la 
motivació, el que hi ha darrera de cadascuna d'aquestes subvencions. 
 
Prenla paraula la Sra. Montes dient que des d'Iniciativa( afegeix que és una persona molt 
quadriculada) aquest Pla estratègic li agrada molt i que es tingui que fer, que dóna una 
legitimitat al que es va donant i aprovant referent a les inversions del municipi,però que el que 
sí que li consta és que hi ha entitats que no acaben d'entendre el mecanisme, la 
documentació i que hi ha entitats que tenen diverses problemàtiques d'assolir el que és la 
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documentació i el seguiment o entendre el mecanisme de com està funcionant tot això, sap 
que es va fer una xerrada però potser aniria bé un recolzament a les entitats per a poder 
arribar a entendre aquest nou mecanisme, de com funciona, de les extraordinàries, les 
ordinàries, etc. 
 
Pren la paraula el Sr. García Ramírez explicant que tenien previst, un cop aprovat el 
pressupost poder obrir convocatòria de subvencions d'una sessió formativa amb les entitats 
per posar-les al dia i fer una mica d'acompanyament amb tot el tràmit que, a vegades, 
l'administració carreguen amb la gent que, efectivament, amb el seu temps lliure posa molts 
esforços i s'han de cuidar una mica més. 
 
Intervé la Sra. Pascual per comentar que, bàsicament, amb el nou sistema no han consultat 
la documentació i seria com una espècie de documentació a cegues i s'abstindran perquè no 
ho han pogut consultar amb el tema de l'E-Notum. 
 
En no fer ús de la paraula cap més regidor, l’alcalde sotmet la proposta a votació del Ple 
municipal, quedant aprovada amb el següent resultat: 
 
-  13 vots a favor dels Grups municipals de CIU, ERC-AM, PSC-CP i ICV-EUiA-E 
-  4 abstencions del Grup Municipals de la CUP-PC-PA. 
 
3. APROVACIÓ DE LES TARIFES DE LA CONCESSIÓ DE L'EXPLOTACIÓ DEL SERVEI 
DEL TANATORI MUNICIPAL DE SANT CELONI. 
 
Vista la sol·licitud formulada en data 31 de gener de 2018 per Monserdà,S.A., empresa 
concessionària de la construcció i explotació del Tanatori Municipal de Sant Celoni, 
mitjançant el que tramet el compte d’explotació de l’any 2017, amb un dèficit del servei de 
12.681,42 euros, i demana la revisió de tarifes establert a la clàusula 13.5 del plec de 
condicions reguladors de la concessió, que estableix el següent: 

 
“13.5. Durant la segona quinzena del mes de gener de cada any el concessionari lliurarà a 
l’Ajuntament un exemplar del compte d’explotació de l’exercici anterior i la totalitat dels 
justificants corresponents, amb el grau de detall previst per al compte de despeses en la 
precedent clàusula 12.2, juntament amb la corresponent proposta de quadre tarifari. Quan les 
noves tarifes proposades responguin exclusivament a l’increment per l’IPC estatal operat 
durant l’exercici anterior, en els termes de la precedent clàusula 13.2, podran ésser aplicades 
pel concessionari si l’Ajuntament, en un termini màxim de 30 dies hàbils a partir de l’entrada 
de la sol·licitud en el registre, no hi formula objecció escrita.” 

 
Atès que hi ha petició d’increment de l’IPC estatal que per a l’any 2017 ha estat del 1,1%. 
 
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: 
 
Aprovar les tarifes (IVA exclòs) de la concessió de l’explotació del servei del Tanatori 
municipal de Sant Celoni, al següent tenor: 

 
 Sala de dipòsits, per cadàver ocupant 
 Per cada 24 hores o fracció .................................................................................... 92,29 € 

 Serveis de velatori o vigilància de la sala de dipòsits 
 Per cada 24 hores o fracció .................................................................................. 369,15 € 
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Deliberacions: 
 
El Sr. Alcalde explica que està regulat pel contracte, marca la tarifació, l'IPC i el queporten és  
l'aprovació que el contracte té establert. 
 
En no fer ús de la paraula cap més regidor, l’alcalde sotmet la proposta a votació del Ple 
municipal, quedant aprovada amb el següent resultat: 
 
- Unanimitat dels 17 regidors presents. 
 
4. APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES QUE HAN DE REGIR L'ELECCIÓ DELS 
PROJECTES AJUNTAMENT JOVE DEL CURS 2017-2018 I LA DISTRIBUCIÓ DE LA 
SUBVENCIÓ ATORGADA PER A LA SEVA EXECUCIÓ. 
 
La Junta de Govern Local de 22 de juliol de 2015 es va aprovar la renovació del conveni del 
Pla Educatiu d’entorn amb el Departament d’Ensenyament per als cursos 2015 - 2016, 2016 - 
2017, 2017 - 2018 i 2018 - 2019. 
 
L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Sant 
Celoni per contribuir, a través del Pla educatiu d’entorn, al forment de la llengua catalana i a 
la millora de l’èxit educatiu per a tot l’alumnat en totes les dimensions: personal, acadèmica, 
social i laboral. Així mateix es vol afavorir la convivència, la cohesió social i la creació i/o el 
manteniment d’una xarxa educativa que doni una resposta global, integral i més eficaç als 
reptes educatius. 
 
El Pla educatiu d’entorn estableix com a objectius generals: 
 
- Ajudar a l'increment de l’èxit acadèmic (contribuint de manera especial a la superació de 

l'abandó escolar i de l'absentisme, i afavorint la continuïtat dels estudis postobligatoris). 
- Potenciar l’equitat i la participació en el marc d’una educació inclusiva per reduir 

desigualtats. 
- Millorar la presència i l’ús social de la llengua catalana com a llengua comuna i de 

cohesió, en un marc de respecte i valoració de la diversitat lingüística.  
- Potenciar els espais de convivència i el compromís cívic.  
- Potenciar l’educació en el lleure, potenciar el treball i l’aprenentatge en xarxa de tots els 

agents que operen en el territori i promoure la sostenibilitat en les actuacions. 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni es compromet a cooperar, coordinar i optimitzar els serveis 
municipals i les actuacions de les altres regidories per tal de desenvolupar les actuacions 
adreçades especialment a donar suport al Pla; a posar a disposició del Pla les instal·lacions i 
les infraestructures necessàries per al seu bon funcionament; a promoure l’encaix del Pla 
amb les diverses plataformes de participació ciutadana i institucional existents en el territori; a 
donar prioritat a les entitats vinculades a la zona educativa del Pla per a l’organització de les 
activitats, i a potenciar metodologies innovadores que garanteixin la sostenibilitat de les 
actuacions. 
 
El projecte Ajuntament jove, s’emmarca en al Pla Educatiu d’Entorn, i  jove pretén donar 
resposta a la missió de promoure el desenvolupament dels valors democràtics i impulsar la 
participació i el compromís dels joves amb la societat.  
 
El projecte consisteix en la utilització de l’assignatura de 4t d’ESO de “Projecte de recerca” 
com una eina comuna entre tots els centres i l’Ajuntament per implicar als joves en la 
dinàmica del municipi. Concretament, el projecte vol que els alumnes de 4t d’ESO centrin el 
seu treball de recerca en una temàtica o problemàtica real del municipi i elaborin un anàlisi 
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sobre el tema, que els permeti, posteriorment, elaborar un projecte d’aprenentatge servei per 
millorar la temàtica o solucionar el problema analitzat. 
 
Al projecte “Ajuntament Jove” hi poden participar els alumnes de 4rt d’ESO dels centres 
educatius de Sant Celoni que són els següents: 
 

- Institut Baix Montseny 
- Institut Escola La Tordera 
- Col·legi La Salle 
- Col·legi Cor de Maria 
- Escola L’Avet Roig 

 
Cada centre només pot presentar un treball de recerca al ple extraordinari. 
 
Per tal de motivar als alumnes, en la necessitat que facin un bon anàlisi del tema escollit i 
argumentin la viabilitat i idoneïtat de la seva proposta de millora o solució correctament, els 
projectes de l’alumnat seran valorats pels mestres de cadascun dels 5 centres educatius i un 
tècnic d’educació del municipi, que escolliran el millor projecte de cada centre educatiu. 
 
Els 5 treballs seran defensats oralment pels alumnes davant el ple municipal extraordinari. 
Aquest serà l’encarregat de distribuir els 6.000 € de la partida pressupostària 07 326B0 489 
entre els 5 projectes presentats d’acord amb els següents criteris de valoració: 
 
Criteri a valorar Puntuació màxima 
Projectes que fomentin la responsabilitat dels joves amb el municipi, 
la millora d’algun aspecte del municipi, la cohesió social i/o el treball 
conjunt amb el teixit social. 

6 punts 

Innovació i creativitat del projecte 8 punts 
Viabilitat tècnica de la implementació del projecte 6 punts 
TOTAL 20 PUNTS 
 
Per part dels tècnics municipals s’han elaborat les bases que han de regir l’elaboració i 
selecció dels treballs i la distribució de la dotació econòmica. Aquestes bases, que consten a 
l’expedient, seran aprovades pel Ple de l’Ajuntament. 
 
En aquest sentit, cada centre educatiu, conjuntament amb un tècnic municipal d’educació, 
seleccionarà el projecte de recerca que presentarà el seu centre al ple municipal.  
 
Cada centre educatiu presentarà el treball seleccionat del seu centre, a l’Àrea de Cultura de 
l’Ajuntament de Sant Celoni, del 3 al 6 d’abril de 2018. 
 
Cada treball s’assignarà a una àrea de l’Ajuntament i a un tècnic municipal. Cada tècnic 
municipal emetrà un informe preceptiu no vinculant per a la comissió política d’ajuntament 
jove. 
 
La comissió política d’ajuntament jove composada per un regidor de cada grup municipal 
s’exposaran els treballs de cada centre, es valoraran els informes preceptius no vinculants  
de cada àrea  i s’explicarà el funcionament del ple municipal extraordinari que tindrà lloc el 5 
d’abril de 2018. 
 
La proposta d’organització de l’estructura del ple serà la següent: 
 

• Benvinguda de l’alcalde i presentació dels grups polítics als assistents 
• Presentació dels treballs ajuntament jove curs 2017 - 2018 per part dels alumnes dels 

centres educatius. Cada grup exposarà el seu projecte durant 10 minuts. Després de 
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cada presentació, un representant de cada grup municipal entregarà un diploma 
d’agraïment. 

• Després de l’exposició dels projectes, hi haurà un torn obert de paraula per part dels 
grups polítics. 

• Els 17 regidors i regidores que integren el ple municipal votaran  en el ple 
extraordinari de forma secreta per paperetes i urna i hauran de puntuar els 3 criteris 
de valoració de cadascun dels projectes. 

• Es sumaran les puntuacions de cadascun dels criteris de cada projecte. La puntuació 
total de cada projecte servirà per distribuir proporcionalment els 6.000 € del 
pressupost municipal.  

• La proposta d’acord que es farà al ple serà: 
 

o  havent obtingut els següents punts 
 Projecte xxxx: xx punts 
 Projecte xxxx: xx punts 
 Projecte xxxx: xx punts 
 Projecte xxxx: xx punts 
 Projecte xxxx: xx punts 

 
es distribueixen els 6.000 € de la següent manera: 

 Projecte xxxx: xx € 
 Projecte xxxx: xx € 
 Projecte xxxx: xx € 
 Projecte xxxx: xx € 
 Projecte xxxx: xx € 

 
• L’alcalde explicarà que, amb el pressupost de que disposa cada grup, hauran 

d’implementar el seu projecte durant el 3r trimestre i ens tornarem a trobar totes les 
escoles, el dia 7 de juny de 2018, per conèixer com ha anat l’execució del projecte i 
celebrar l’experiència viscuda. 

 
Com ja s’ha dit, els projectes d’Ajuntament Jove que s’hagin presentat es valorarà per part de 
les àrees de l’Ajuntament referent tenint en compte els següents criteris: 
 
Criteri a valorar Puntuació màxima 
Projectes que fomentin la responsabilitat dels joves amb el municipi, 
la millora d’algun aspecte del municipi, la cohesió social i/o el treball 
conjunt amb el teixit social. 

6 punts 

Innovació i creativitat del projecte 8 punts 
Viabilitat tècnica de la implementació del projecte 6 punts 
TOTAL 20 PUNTS 
 
Posteriorment, el ple municipal extraordinari puntuarà els projecte presentats d’acord amb els 
3 criteris a valorar. El pressupost municipal per a l’execució dels projectes és de 6.000 € i es 
distribuirà proporcionalment a la puntuació obtinguda per cada projecte. Aquest pressupost 
servirà perquè els alumnes puguin implementar el seu projecte durant el tercer trimestre del 
curs. Aquesta  despesa que ha d’assumir l’Ajuntament es troba pressupostada en la partida 
07 326B0 489 del pressupost prorrogat del 2017. 
 
Les quantitats atorgades a cada projecte tindran la consideració de subvencions i es regiran 
per allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i es 
gestionaran d’acord amb el que expressa la base 10 de les elaborades han de regir l’elecció 
dels projectes Ajuntament jove del curs 2017 – 2018 i la distribució del pressupost per a la 
seva execució. 
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La presentació dels treballs d’ajuntament jove al ple implica per part de les participants el 
coneixement i l’acceptació íntegra de les presents bases. Els aspectes no previstos o 
regulats, així com la seva interpretació en cas de dubte i d’altres qüestions suscitades a 
resultes d’aquestes  seran resoltes per la comissió política, gaudint els seus acords de la 
presumpció d’interpretació autèntica de les presents bases. 
 
L’Àrea de Cultura i educació ha emès un informe de les bases que han de regir l’elecció dels 
projectes Ajuntament jove del  curs 2017–2018 i la distribució de la subvenció atorgada per a 
la seva execució en data 25 de gener 
 
Fonaments de dret 
 
• Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
• RD 887/2006 de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la llei 38/2003 General de 

Subvencions 
• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 

serveis dels ens locals (art. 118-121) i ordenances municipals 
 
A proposta del regidor de Cultura i Educació, la Comissió Informativa General, per unanimitat, 
emet dictamen proposant al Ple municipal el debat i votació dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment les bases que han de regir l’elecció dels projectes Ajuntament 
jove del curs 2017–2018 i la distribució de la subvenció atorgada per a la seva execució. 
 
Segon.- Publicar l’anunci d’informació pública al BOP i al tauler d’anuncis municipals per un 
termini de 20 dies , així com inserir una referència d’aquest anunci al DOGC. 
En cas que no es produeixin al.legacions les bases restaran aprovades definitivament sense 
necessitat de nou acord. 
 
Tercer.- Aprovar la despesa de 6.000 € imputable a l’aplicació 07 326B0 489 per a la 
implementació dels projectes de l’Ajuntament jove, en el benentès que les quantitats 
atorgades a cada projecte tindran la consideració de subvenció i es regiran per allò que 
disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
Quart.- Aprovar les condicions a què queden subjectes les subvencions indicades en l’acord 
anterior i que es concreten en els punts següents: 
 
 Les subvencions s’atorgaran a les escoles i es destinaran a finançar les despeses 

que es produeixin durant l’execució dels projectes presentats. L’execució dels 
projectes s’haurà de realitzar abans del 31 de juliol de 2018. 

 Amb la presentació del projecte, l’escola dóna per acceptada la subvenció que li 
atorgui el Ple municipal de l’Ajuntament Jove. 

 El pagament de les subvencions es realitzarà amb dos terminis: el primer 50% una 
vegada el Ple municipal de l’Ajuntament Jove hagi aprovat la subvenció que atorga a 
cada escola, i el 50% restant, quan presenti –dins els terminis establerts- la 
documentació corresponent a la justificació preceptiva. 

 Els beneficiaris hauran de justificar, mitjançant model normalitzat, la realització del 
projecte, com a màxim el dia 31 de desembre de 2018. 

 Els beneficiaris s’obliguen a executar els projectes subvencionats, de conformitat 
amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com la 
seva justificació, en especial pel que fa als següents aspectes: 

a) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi 
la Intervenció General de l’Ajuntament, i aportar tota la informació que els 
sigui requerida en l’exercici de les actuacions i en relació a la subvenció 
atorgada. 
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b) Per a la justificació de la subvenció, s’haurà de presentar, degudament 
justificada, la memòria de l’activitat i els annexes corresponents. És 
imprescindible acreditar la despesa presentant factures originals o còpies 
compulsades. No seran admesos tiquets, ni rebuts, ni tampoc factures a 
persones físiques o jurídiques on els membres de la Junta de l’Entitat actuïn 
com a administradors o propietaris. 

c) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, per un 
període no inferior a 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de 
presentació de les justificacions. 

d) Fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en l’execució del projecte o de 
l’activitat, en tota la documentació impresa en cartells o mitjans electrònics i 
audiovisuals, emprant model normalitzat que es facilitarà. 

e) Donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes per mitjans 
electrònics, en bases a allò establert a la Llei 19/2013. 

f) Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública que no 
s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 

Cinquè.- Facultar el Sr. Alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per a l’eficàcia i 
execució d’aquest acord. 
 
Deliberacions: 
 
Pren la paraula el Sr. García Ramírez exposant que no hi ha cap novetat respecte a l'any 
anterior respecte a les bases, les valoracions dels centres va ser positiva perquè, comenta 
que si recorden, de manera que tota l'escola rebés una part de la subvenció i que per aquest 
motiu fan aquestes bases, per tant que tots els alumnes poguessin executar els seus projecte 
i, que per tant, ha estat molt satisfactori veure el resultat, en alguns casos, molt reeixits, en 
altres casos no tant, però d'això es tracta de a més del procés educatiu de veure si allò que 
has planificat pots arribar a completar-ho com esperaves i, per tant, la proposta consta de les 
mateixes bases, que es trobaran al ple del mes d'abril amb els treballs dels alumnes i a final 
de curs si que tenien previst poder fer un tancament per a veure com ha anat aquesta 
execució. 
 
En no fer ús de la paraula cap més regidor, l’alcalde sotmet la proposta a votació del Ple 
municipal, quedant aprovada amb el següent resultat: 
 
- Unanimitat dels 17 regidors presents. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22:14hores i s’estén la 
present acta de la que jo, el secretari municipal, en dono fe.  
 
L’alcalde        El secretari, 
Francesc Deulofeu Fontanillas     Sergi Ribas Beltran  


	I.- PART DISPOSITIVA

