
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 

DEL DIA 30 D’OCTUBRE DE 2007 
 
 
 
 
 
Sant Celoni, 30 d’octubre de 2007   
 
Es reuneixen al saló de sessions de la casa consistorial a les 21:05 hores del 
vespre, en primera convocatòria i sota la presidència de l’alcalde Francesc 
Deulofeu Fontanillas, a l'objecte de portar a terme una sessió extraordinària del 
Ple de l'Ajuntament, les regidores Josefa Lechuga Garcia, Laura Costa Olivé, 
Magalí Miracle Rigalós, Julia de la Encarnación Gómez i Montserrat Vinyets 
Pagès, i els regidors Jordi Cuminal Roquet, Carles Mas Lloveras, Miquel Negre 
Sánchez, Marià Perapoch Valls, Jordi Arenas Vilà, Josep Capote Martín, Josep M. 
Bueno Martínez, Raül Casado Jiménez, Miquel Vega Vega i Albert Ventura Rovira, 
assistits pel secretari de la corporació José Luis González Leal i amb la presència 
de l’interventor accidental Joan Muntal Tarragó. 
 
Excusa la seva assistència el regidor Joan Castaño Augé. 
 
Abans d’iniciar-se la sessió, el Sr. alcalde ofereix la paraula al públic assistent 
per si algú vol comentar alguna qüestió relacionada o no amb l’ordre del dia 
d’avui.  
 
Pren la paraula el Sr. Ramon Segarra Montesó i pregunta als regidors de la CUP 
com està la qüestió de la modificació del Reglament orgànic municipal (ROM), 
per fer possible la participació del públic en els Plens municipals. 
 
El Sr. Ventura recorda que la modificació del ROM era un dels punts contemplats 
al programa electoral de la CUP, a més de formar part de l’acord d’investidura i 
governabilitat signat amb el grup municipal de CiU. S’ha de dir que el secretari 
municipal, Sr. González, ha deixat enllestit l’expedient abans no marxi de 
l’ajuntament de Sant Celoni. Ara cal –diu- que nosaltres i la resta de forces 
polítiques estudiem el document i es porti al Ple per a la seva aprovació el més 
aviat possible (si pot ser, a la propera sessió).  
 
Intervé el Sr. alcalde i diu que, abans de començar a tractar els punts continguts 
a l’ordre del dia, voldria comentar que demà serà l’últim dia del secretari 
municipal, Sr. González, a l’ajuntament de Sant Celoni perquè marxa a un altre 
ajuntament. Per tant, ja no podrem gaudir de la seva companyia i de la tasca 
que ha vingut realitzant entre nosaltres durant els darrers vuit anys. Atès que 
aquest serà el darrer Ple que compartirem –diu- voldria donar-te les gràcies de 
forma oficial en nom de tots els regidors per la tasca que has estat fent, la teva 
dedicació i la capacitat tècnica demostrada al llarg d’aquest temps que has estat 
a l’ajuntament de Sant Celoni. Així mateix, voldria agrair-te la disponibilitat que 
ens has ofert durant aquest període transitori que passarem fins a la 
incorporació del nou secretari i la possibilitat que ens has brindat de fer-te 
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consultes o fins i tot de desplaçar-te fins aquí per resoldre algun tema que quedi 
pendent i en el que sigui necessària la teva opinió. En nom de tots, molta sort i 
que vagi tot molt bé. 
 

~~~~~~~~~~ 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que ningú més fa ús de la paraula, es 
procedeix a tractar els punts continguts a l’ordre del dia de la sessió. 
  
 
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL PLE  
MUNICIPAL. 
 
El Sr. alcalde pregunta als membres de la corporació si han de formular alguna 
observació a l’acta de la sessió del Ple municipal del dia 27 de setembre d’enguany, 
l’esborrany de la qual s'ha distribuït per correu electrònic a tots els regidors. En no 
formular-se cap objecció, per unanimitat, s'acorda l’aprovació de la referida acta. 
 
 
2. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL TEXT REFÓS DEL PROJECTE DE 
CONSTRUCCIÓ D’UN PAVELLÓ POLIESPORTIU AL “SOT DE LES 
GRANOTES” (FASES 2 I 3 DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DEL NOU 
COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL). 
 
Pren la paraula el Sr. Negre i explica que avui es porta al Ple l’aprovació inicial 
del text refós del projecte tècnic para la construcció del nou pavelló d’esports, 
redactat pels arquitectes Sr. Eduard Calafell i Sr. Moisés Gallego, i que es 
correspon a les fases 2 i 3 del nou complex esportiu municipal al “Sot de les 
granotes”. El pressupost de les obres ascendeix a la quantitat de 3.580.160,44 
€. El projecte tècnic, aprovat inicialment, s’exposarà al públic per un termini de 
trenta dies, prèvia publicació d’un edicte als diaris oficials que siguin pertinents. 
Durant aquest període es podran formular reclamacions i al·legacions. Al mateix 
temps, es demanarà l’emissió dels preceptius informes al Servei català de 
l’esport, als Serveis territorials del joc i d’espectacles, a la Direcció general de 
prevenció, extinció d’incendis o salvaments i al Consell comarcal del Vallès 
Oriental. Si els informes són favorables es podrà procedir a l’aprovació definitiva 
del projecte tècnic. 
 
Intervé el Sr. Casado per fer algunes consideracions. Hi ha coses que sorprenen –
diu-. Aquesta és la meva tercera legislatura com a regidor de l’ajuntament de Sant 
Celoni i quan vaig començar (com a regidor d’Esports) es va iniciar un treball a 
nivell polític i tècnic per veure les necessitats del municipi a nivell d’equipaments 
esportius. Aquestes necessitats eren bàsicament: una piscina coberta (que ara ja 
tenim), la renovació del camp de futbol (que també s’ha fet) i un nou pavelló 
poliesportiu (el text refós del qual avui es porta a aprovació). Voldria recordar que 
ara fa 5 anys el projecte del nou complex esportiu municipal al “Sot de les 
granotes” es va portar a aprovació del Ple i, sorprenentment, el grup municipal de 
CiU es va abstenir en la votació. I m’agradaria que això constés en acta, perquè la 
gent ho ha de saber... L’equip de govern d’aleshores ja pensava que aquest nou 
complex esportiu era una necessitat molt important per a Sant Celoni, atesa la 
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mancança d’instal·lacions i d’equipaments esportius que teníem (que, 
afortunadament, amb l’esforç de tothom, s’ha anat pal·liant). Significativament, 5 
anys després és el grup municipal de CiU qui porta al Ple l’aprovació el text refós 
del projecte de construcció del nou pavelló. Des del grup municipal del PSC no 
volem fer demagògia, perquè aquesta és una actuació que nosaltres vam promoure 
i en la que creiem. Per tant, el nostre vot és a favor. 
  
El Sr. Negre indica que des del grup municipal de CiU sempre s’ha cregut que la 
construcció del nou complex esportiu al “Sot de les granotes” era una actuació que 
calia tirar endavant. Si ens vam abstenir en la votació de fa 5 anys va ser pels 
informes tècnics desfavorables que contenia l’expedient, no pas perquè no 
estiguéssim d’acord amb el nou equipament esportiu... Un cop esmenades les 
deficiències, ara ja es disposa d’informes tècnics favorables i es porta el projecte a 
aprovació del Ple perquè tothom considera que és un complex que es necessita 
(malgrat les possibles divergències que hem pogut tenir sobre la seva ubicació). El 
projecte que avui es proposa aprovar s’ha mostrat a totes les entitats, i tothom 
coincideix en què es tracta d’un projecte molt adequat, magnífic per a Sant Celoni. 
 
El Sr. Casado diu que, fa cinc anys, l’equip de govern ja va considerar que el 
projecte era necessari per al municipi. Sembla que avui en dia tothom ho creu així. 
  
El Sr. alcalde explica que en els darrers 5 anys el projecte del nou complex esportiu 
municipal ha passat pel Ple en diverses ocasions, en la majoria d’elles amb el vot 
favorable dels regidors de CiU. En un primer moment, el motiu d’abstenir-nos va 
ser l’existència d’un informe financer desfavorable. Això no vol dir que estiguéssim 
en contra del projecte. Potser seria bo llegir l’argumentació que en aquell moment 
vam fer del nostre vot perquè es veiés exactament quina era la raó per la qual es 
va prendre aquella decisió. Sembla que, políticament, interessi buscar algun punt 
que es pugui utilitzar com a element de contradicció... Entenc (i crec que tots ho 
compartim) que aquest és un pavelló necessari, demandat per les entitats 
esportives del poble. Per això ha comptat amb el vot favorable dels regidors de CiU 
en els diferents acords que s’han adoptat al llarg de tot el procés administratiu que 
s’ha seguit a l’hora d’avançar per disposar d’aquest nou complex esportiu. I ara 
que estem governant, entenem que és necessari continuar endavant. Per això, avui 
portem el text refós del projecte del pavelló a aprovació inicial del Ple. Si algú vol 
mirar enrere, com a forma de deslegitimar-nos, em sembla molt bé, és el vostre 
posicionament... Nosaltres hem contrastat el projecte amb les entitats esportives i 
volem que les obres es puguin iniciar el més aviat possible i buscarem el 
finançament necessari per fer-ho viable. Qualsevol altra consideració està bé que 
es digui, sempre que s’expliqui en la seva totalitat.  
 
Intervé el Sr. Arenas i diu que l’abstenció del grup municipal de CiU, ara fa cinc 
anys, en la votació del projecte del nou complex esportiu era més per una qüestió 
d’ideari polític que no pas per motius pressupostaris (que eren secundaris). D’altra 
banda, l’equip de govern diu que vol executar les obres quan més aviat millor, però 
fa un mes es va aprovar (amb el vot en contra dels regidors del PSC) una 
modificació de crèdit en la que s’eliminava una partida pressupostària d’uns 
100.000 €, si no recordo malament, destinada al pavelló d’esports. Això contrasta 
amb el que s’està dient avui aquí... En definitiva, votarem a favor d’un projecte que 
nosaltres vam promoure des de bon principi. 
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El Sr. Ventura indica que des del grup municipal de la CUP també votaran a favor 
del projecte del nou pavelló d’esports al “Sot de les granotes” perquè així, en part, 
s’acabarà amb el dèficit en equipaments esportius que ve patint Sant Celoni. Però 
també volem –diu- fer un seguit de precisions. En aquesta proposta la CUP 
identifica dos elements que són claus per al futur immediat de Sant Celoni: el 
model de gestió dels serveis públics i el tipus de mobilitat que des de l’equip de 
govern es fomenta.  
 
Pel que fa al model de gestió dels serveis públics, la CUP aposta per la 
municipalització per raons estratègiques que avalen la validesa de la decisió i 
que, òbviament, responen a polítiques d’esquerres, a favor de la igualtat i la 
democràcia. 
 
D’entre les raons que s’ofereixen per justificar la privatització dels serveis públics 
sobresurt la que sosté que la gestió privada és més eficient que la pública. 
Tanmateix, només cal gratar una mica per adonar-se que darrera d’aquest 
argument, per cert, gairebé mai demostrat sòlidament, s’hi amaga el veritable 
posicionament ideològic que avala la privatització dels serveis públics. És a dir, la 
defensa desbocada del capitalisme neoliberal que batalla per reduir l’esfera 
pública com més millor i augmentar la privada al màxim. L’objectiu és escanyar 
la poca intervenció pública en el mercat per preservar la venerada estabilitat 
pressupostària, és a dir, el dèficit zero. 
 
Des de la CUP ens oposem radicalment a aquest posicionament ideològic i, per 
tant, a la privatització dels serveis públics perquè implica l’encariment dels 
serveis que es presten, però sobretot, i això cal subratllar-ho, perquè 
l’ajuntament en perd el control i alhora “el coneixement” necessari per prestar-
los, que passa a mans privades. La conseqüència immediata és que 
l’administració pública esdevé dependent de l’empresa privada per prestar 
determinats serveis a les veïnes i els veïns, com ara el de l’aigua o el tractament 
de residus, de manera que el consistori perd autonomia. 
 
Per tant, més enllà de raons econòmiques, la privatització dels serveis públics 
suposa un atac frontal a l’objectiu de bastir una política igualitària i democràtica. 
Una política que consolidi els instruments que garanteixin a tots els veïns i veïnes 
poder exercir els drets fonamentals que se’ls reconeixen. Per tot això, la CUP 
defensa que en un futur immediat l’ajuntament de Sant Celoni recuperi la gestió 
del complex esportiu “Sot de les granotes”.   

 
És per això que la CUP proposa que l’equip de govern estudiï la possibilitat que el 
bar del complex esportiu del “Sot de les granotes” sigui gestionat per una entitat 
del poble. Per avaluar si la proposta és factible, seria bo que l’ajuntament obrís 
un període de consultes amb el teixit associatiu per abordar la disponibilitat i la 
viabilitat de gestionar el bar. Perquè, i com ja s’ha argumentat, la CUP sosté que 
és intolerable que empreses privades obtinguin beneficis de la gestió de serveis 
públics. 
 
Per últim, -conclou el Sr. Ventura- i pel que fa a la mobilitat, la CUP vol 
subratllar que la proposta que avui se sotmet a votació preveu exclusivament 
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mesures per garantir que els usuaris del poliesportiu que hi accedeixin en cotxe 
puguin aparcar sense problemes i amb la màxima comoditat. Paradoxalment, no 
es menciona cap mesura per facilitar l’accés i l’aparcament de bicicletes. La CUP 
considera que l’equip de govern ha de fer una aposta clara a favor de la mobilitat 
a peu i en bicicleta, i, entre d’altres mesures, això suposa deixar de privilegiar 
els cotxes i les motos. És per això que la CUP demana com a mesura urgent que 
s’incorpori a la proposta la necessitat d’instal·lar al pavelló esportiu un 
aparcament per a bicicletes. 
 
Intervé de nou el Sr. alcalde i, en referència al que ha manifestat el Sr. Arenas 
sobre la modificació de crèdit que es va aprovar en el darrer Ple, voldria aclarir que 
s’ha suprimit del pressupost de 2007 una partida destinada a les obres del nou 
pavelló perquè és evident que en el temps que resta de l’any, les obres no 
s’iniciaran i per tant aquesta partida no s’utilitzarà, per la qual cosa hem considerat 
oportú donar-li un altre ús. Des del moment que proposem l’aprovació del projecte 
és perquè volem tirar endavant l’actuació, destinant-hi els recursos necessaris. Si 
no fos així, no tindria cap sentit el que estem fent. Sobre el que ha comentat el 
regidor de la CUP respecte de la gestió de l’equipament, s’ha de dir que aquesta 
qüestió no té relació amb el que es porta avui a aprovació. Aquesta discussió ja 
s’ha mantingut en altres Plens arrel de decidir quina havia de ser la gestió d’alguns 
serveis públics, com ara l’Escola de música o la piscina (el grup municipal de CiU va 
plantejar en aquell moment si l’equip de govern havia valorat prou bé la possibilitat 
de gestionar l’equipament des del propi ajuntament). Aquest és un tema de gran 
complexitat, que val la pena analitzar i matisar amb detall. I, des d’aquest punt de 
vista, estem disposats a asseure’ns a discutir els avantatges i inconvenients, així 
com les possibilitats reals de fer-ho d’una manera o altra. No comparteixo alguna 
de les valoracions que acompanyen aquesta reflexió, però crec que tampoc és ara 
el moment d’entrar a debatre-les. Respecte de la mobilitat, em sembla una 
proposta lògica la possibilitat de posar un aparcament per bicicletes a l’entorn del 
nou pavelló. Recullo la proposta per tal de treballar-la i fer-la possible. Del tema del 
bar n’haurem de parlar. En qualsevol cas, és una idea que heu posat sobre la taula 
i que caldrà analitzar amb més detall en reunions posteriors.  
 
Pren la paraula el Sr. Capote i diu que s’ha perdut amb el discurs dels companys de 
la CUP. He entès clarament –diu- que era un discurs d’esquerres, per això no 
entenc la seva pràctica diària de recolzar a la dreta. No em quadra tot això. Ja 
m’ho explicaran algun dia... 
 
El Sr. alcalde conclou dient que ha quedat clar que tots els grups municipals 
coincideixen en que la construcció del nou pavelló poliesportiu és una necessitat 
que ens demana la societat i que, a partir d’aquest acord, es farà possible.  
 
Després d’aquestes intervencions i, 
 
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació del text refós del projecte del pavelló 
poliesportiu al Sot de les Granotes de Sant Celoni (fases 2 i 3). 
 
El projecte del complex esportiu municipal Sot de les Granotes va ser aprovat 
definitivament per resolució de l’Alcaldia de 3 de gener de 2003, el qual 
contemplava tres fases per a la seva construcció. 
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En l’execució de la fase 1, per tal de posar en funcionament la piscina, es va 
considerar necessari afegir un seguit de millores per qüestions de seguretat, 
funcionalitat i estètiques que afectaven les fases 2 i 3. 
 
Per portar a terme les fases 2 i 3 va ser necessari l’actualització dels preus del 
projecte inicial i fer les adaptacions de partides ja executades. 
 
Per part del Centre Excursionista de Sant Celoni es proposà la integració d’un 
rocòdrom, i també es va voler preveure la possibilitat de desenvolupar activitats 
diverses recreatives i d’espectacles de forma esporàdica a l’interior de la pista 
del pavelló. 
 
Els arquitectes Eduard Calafell i Moisés Gallego van ser els adjudicataris per part 
de l’Ajuntament de Sant Celoni de la redacció d’aquest text refós del pavelló 
poliesportiu al Sot de les Granotes i espais exteriors pendents d’urbanitzar, que 
inclou les fases 2 i 3. 
 
Els tècnics redactors van presentar el text refós, però decret de l’Alcaldia de data 
20 d’abril de 2007 se’ls va requerir perquè esmenessin el projecte segons les 
diferències assenyalades a l’informe emès pel tècnic municipal. 
 
El projecte refós del pavelló poliesportiu al Sot de les Granotes de Sant Celoni 
(fases 2 i 3) degudament modificat va ser presentat pels tècnics redactors el dia 
29 de juny de 2007. 
 
Aquest projecte inclou un aparcament soterrat per a 82 vehicles i un aparcament 
en superfície amb capacitat per a 37 vehicles, a la planta baixa una pista 
esportiva amb els seus corresponents vestuaris i magatzems i el rocòdrom, i a la 
planta pis la galeria lateral d’espectadors, bar i terrassa. 
 
Segons l’informe emès pel tècnic municipal aquest projecte incorpora les 
condicions tècniques establertes en el plec de condicions que regeix la 
contractació de la redacció del projecte, aquelles acordades a les diverses 
converses mantingudes i les esmenes que resolen les qüestions plantejades al 
requeriment municipal, per la qual cosa s’informa favorablement. 
 
El tècnic d’esports municipal ha emès informe favorable envers aquest text refós 
pel que fa referència als espais esportius i complementaris que inclou el projecte, 
com són els vestidors de grups, els vestidors de tècnics, farmaciola, lavabos, 
magatzems, zona de grades, pista poliesportiva i rocòdrom.  
 
S’informa que l’únic element nou introduït dins del text refós d’aquest projecte 
considerat com a espai esportiu és la construcció del rocòdrom. 
 
El Consell Català de l’Esport ja va emetre informe favorable respecte el projecte 
inicial de complex esportiu, però caldrà trametre-li còpia del text refós degut a la 
incorporació del rocòdrom. 
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Cal sol·licitar l’informe preceptiu respecte al projecte al Servei Català de l’Esport, 
al Servei Territorial del Joc i Espectacles, a la Direcció General de Prevenció, 
Extinció d’Incendis o Salvaments, i al Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
Per afavorir l’aparcament a l’entorn de l’equipament del Sot de les Granotes i fins 
que no resti construït l’aparcament, s’ha previst habilitar un espai amb front a la 
piscina que temporalment s’utilitzarà com a aparcament. 
 
Aquest projecte es va donar a conèixer a les entitats esportives mitjançant reunió 
que van mantenir el dia 18 d’octubre de 2007 amb els tècnics redactors del 
projecte. 
 
El projecte esmentat té la consideració d’obra ordinària i li és d’aplicació l’article 
218 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya i 9.3 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 
 
Atès allò assenyalat a l’article 219 de la Llei de règim local i municipal de 
Catalunya i vistos els informes que figuren a l’expedient. 
 
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat, el 
Ple municipal ACORDA: 

 
1. Aprovar inicialment el text refós del projecte del pavelló poliesportiu al Sot de 
les Granotes de Sant Celoni (fases 2 i 3) redactat pels arquitectes Eduard 
Calafell i Moisés Gallego, el pressupost del qual puja la quantitat de 
3.580.160,44 €. 
 
2. Que s’exposi al públic el referit projecte per un termini de trenta dies i es 
publiqui l’acord a Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya i a un dels diaris de major circulació de la província, així com al 
tauler d'edictes de la corporació, durant el qual període es podran formular 
reclamacions i al·legacions. 
 
3. Sol·licitar Servei Català de l’Esport, al Servei Territorial del Joc i Espectacles, a 
la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis o Salvaments, i al Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, l’emissió dels informes previs. 
 
 
3. ACCEPTACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL POUSC 
PER A L’ACTUACIÓ “MILLORA DE LA SEGURETAT DE LES 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE CAN SANS”. 
 
El Sr. Negre explica que, per resolució de l’Alcaldia de data 13 de desembre de 
2005, es va demanar una subvenció a la Generalitat, en el marc del Pla únic 
d’obres i serveis de Catalunya (quadrienni 2004-2007), per al finançament de 
l’actuació de condicionament de les instal·lacions esportives de Can Sans. Les 
despeses han sigut diverses: arranjament de l’enllumenat, reparació de les tanques 
i millora dels accessos per a vehicles, bàsicament. S’ha de dir que aquestes 
instal·lacions s’han utilitzat també per a concerts musicals i per diverses activitats 
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de les escoles. Es proposa, simplement, acceptar la subvenció que ens ha estat 
atorgada. 
 
Pren la paraula la Sra. Vinyets i, per al·lusions, voldria respondre al comentari que 
el Sr. Capote (bé, del company Capote –diu-) ha fet en el punt anterior. Voldria dir-
li que tampoc a nosaltres no ens sembla una política d’esquerres vendre’s les 
parcel·les de titularitat municipal, i haver fet només 14 pisos de protecció oficial en 
tants anys de govern. Però és igual, no volem entrar en aquest debat... Pel què fa 
al punt de l’ordre del dia que ara es sotmet a votació, ens veiem obligats a votar-hi 
afirmativament per no perdre una subvenció econòmica, però trobem bastant 
reprovable que sota el concepte de “millora de les instal·lacions esportives de Can 
Sans”, s’hagin utilitzat unes partides pressupostàries per fer possible la realització 
d’uns concerts musicals. És igual que aquests diners vinguin de la Generalitat, 
perquè són diners del conjunt de ciutadans i ciutadanes, i entenem que els diners 
s’han de gastar de forma curosa. I, en canvi, les instal·lacions esportives de Can 
Sans continuen sense les millores necessàries. 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que 
 
Per Decret GAP 2523/2006, de 20 de juliol de 2006, pel qual es fa pública 
l’atribució inicial de l’anualitat 2006 del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 
(PUOSC), s’ha assignat a l’Ajuntament de Sant Celoni una subvenció de 58.260 € 
per a l’actuació anomenada “Millora de la seguretat de les instal·lacions 
esportives de Can Sans”, amb el número de referència 2006/1148, programa 
UR. 
  
D’acord amb les bases d’execució del PUOSC per al quadrienni 2004-2007, cal 
que l’ens beneficiari accepti les ajudes i normativa aprovada per desenvolupar el 
pla, alhora que es designa la direcció facultativa de l’obra objecte de subvenció. 
 
Així mateix, la normativa del PUOSC determina que és necessari que sigui el Ple 
de la Corporació qui accepti els ajuts, als efectes de la seva posterior justificació 
i percepció. 
 
Per tot això, a proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 
unanimitat, el Ple municipal ACORDA:  
 
1. Acceptar la subvenció d’import 58.260 € inclosa en el Pla únic d’obres i 
serveis de Catalunya, anualitat 2006, per al finançament de l’actuació 
anomenada “Millora de la seguretat de les instal·lacions esportives de Can Sans.” 
 
2. Acceptar la normativa aprovada per desenvolupar el Pla. 
 
3. Considerar garantida la capacitat de gestió administrativa i tècnica d’aquesta 
Corporació perquè les obres s’executin amb normalitat, i designar com a director 
facultatiu de les obres el senyor Jaume Coris Veray, arquitecte municipal, amb 
DNI número 43.670.425-A i número de col·legiat oficial 26.830-5. 
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4. L’Ajuntament de Sant Celoni es compromet a solucionar, al seu càrrec 
exclusiu, qualsevol incidència que sobrevingui abans de l’inici de les obres o 
durant la seva execució. 
 
5. Comunicar aquests acords al Departament de Governació i Administracions 
Públiques de la Generalitat de Catalunya, als efectes de gestió de la subvenció 
atorgada. 
 
 
4. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DELS ESTATUTS DEL CONSORCI 
DEL GOVERN TERRITORIAL DE SALUT DEL BAIX MONTSENY. 
 
El Sr. alcalde explica que des del Departament de Salut de la Generalitat s’està 
promovent la creació dels Governs territorials de salut, que són òrgans formats pel 
propi Departament amb una participació del 50% i pels municipis en l’altre 50%, 
que tenen com a objectiu gestionar els elements sanitaris d’un territori concret, en 
aquest cas del Baix Montseny. Els estatuts que han de regular el funcionament dels 
Governs territorials de salut determinen quina serà la seva dinàmica de 
funcionament. En diverses reunions prèvies que s’han mantingut entre els alcaldes 
dels 12 municipis del Baix Montseny i el Departament de Salut s’ha acordat, per 
unanimitat, un format d’estatuts i un pes de vot de cada municipi lligat al seu 
nombre de targetes sanitàries. Així figura al document consensuat que heu tingut 
oportunitat de veure a l’expedient que es porta ara a aprovació. L’objectiu del 
Departament de Salut és que, abans d’acabar l’any, tots els municipis hagin 
aprovat aquests estatuts i, per tant, al llarg de 2008 es posi en marxa aquest 
Govern territorial de salut. 
  
El Sr. Arenas indica que els regidors del grup municipal del PSC hi votaran 
favorablement. L’acord d’avui –diu- és la continuació del procés que es va iniciar el 
2 de novembre del 2005 amb l’aprovació del Pacte de salut, que va ser el pas previ 
a la constitució d’aquest Govern territorial de salut. Considero positiu que la 
governabilitat en temes de salut estigui compartida entre els ens locals i la 
Generalitat.  
 
La Sra. Vinyets manifesta que des de la CUP també hi votaran a favor perquè és un 
pas més en la idea de treballar per potenciar la comarca natural del Baix Montseny.  
 
El Sr. alcalde indica que la dimensió de la comarca del Baix Montseny permet que 
tots els municipis de la zona tinguin representació en el Govern territorial de salut 
(això no sempre és possible en altres Governs territorials de comarques més 
grans). 
 
Després d’aquestes intervencions i atès que, 
 
L’exposició de motius del Decret 38/2006, de 14 de març, pel qual es regula la 
creació dels governs territorials de salut, diu literalment: 
 

La Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, constitueix 
el marc regulador de les accions que han de permetre fer efectiu el dret a la 
protecció de la salut al territori. A partir de les seves prescripcions, s'ha 
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configurat un model sanitari que ha perseguit atendre les necessitats de la 
població aprofitant integralment els recursos disponibles, al marge de la seva 
titularitat. La materialització d'aquest sistema és el resultat de la conjugació 
dels esforços de diversos agents socials, entre els quals cal destacar 
especialment les administracions locals de Catalunya. La seva implicació en la 
gestió de la sanitat pública acreditada durant els darrers anys i la seva 
proximitat amb la realitat quotidiana de la ciutadania aconsellen posar al 
servei del país les potencialitats i el bagatge d'aquestes administracions 
públiques.  
 
De conformitat amb això, l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a 
través del Departament de Salut, vol aprofundir en el principi de 
descentralització que inspira la Llei d'ordenació sanitària de Catalunya. Les 
polítiques de proximitat al territori i de participació poden dotar el model 
sanitari de Catalunya d'una nova dimensió d'apropament a la ciutadania, 
facilitant la congruència entre les seves necessitats i les iniciatives impulsades 
per l'Administració, i contribuint, així doncs, a adequar l'oferta de serveis i a 
augmentar-ne la qualitat.  
 
Les experiències recents dutes a terme en diversos països en el camp de la 
descentralització en matèria de salut indica la importància de preservar la 
capacitat de definir objectius estratègics en recursos sanitaris, garantir marges 
suficients per exercir una funció reguladora sòlida i oferir els suports adequats 
als diversos agents que intervenen en aquest sector. La introducció de 
millores, així doncs, s'ha de realitzar sota l'aixopluc d'un sistema que 
garanteix la posició de referència del Departament de Salut, que, com a ens 
responsable, planificador i garant de la suficiència financera i de l'equitat de 
les polítiques i actuacions en matèria de salut, instrumentarà la participació 
del Servei Català de la Salut com a ens executor de les millores, en aquest 
procés, amb ple respecte de la distribució competencial vigent.  
 
Diferents transformacions en la comprensió dels serveis públics de salut 
permeten deduir la consolidació de tendències que assenyalen un canvi de 
paradigma en aquest àmbit. En aquest sentit, la integració assistencial, amb 
efectes positius sobre la filtració de la demanda o la cooperació en la gestió, 
entre d'altres, el continu assistencial, la integració de serveis de salut pública i 
la integració dels serveis d'atenció a la dependència, constitueixen elements 
cabdals per estructurar les polítiques públiques que es vulguin impulsar en 
l'àmbit sanitari, incloses les emmarcades en la seva descentralització.  
 
Els acords de govern del Tinell van preveure la descentralització en els 
ajuntaments de diverses matèries. En el camp de la salut, el present Decret 
proposa compartir el govern de les competències que tenen totes dues 
administracions. És per això que s'articulen consorcis de govern dels que 
preveu l'article 55 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, 
procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, 
de conformitat amb el que disposa la disposició addicional 3 de la Llei 
d'ordenació sanitària de Catalunya. 
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El Govern de la Generalitat pretén avançar en el procés d'assolir un sistema 
sanitari que, sota els mateixos principis que l'han informat en els darrers 
temps, adquireixi una capacitat d'adaptació àgil i flexible davant la complexitat 
dels canvis demogràfics i tecnològics i la diversitat territorial, que continuï 
enriquint-lo. En conseqüència, l'establiment de sistemes de col·laboració entre 
l'Administració de la Generalitat i les administracions locals capaç d'apropar 
l'àmbit de presa de decisions en matèria de salut a la població i de generar 
una dinàmica que promogui un coneixement real i immediat de la realitat i un 
ventall de respostes que s'hi adeqüi ha d'esdevenir un instrument clau per 
millorar la qualitat, l'eficàcia i l'equitat en el desenvolupament de les polítiques 
sanitàries i, en general, d'abast social, a Catalunya.  
 

La regulació continguda al decret esmentat preveu la signatura dels pactes 
territorials de salut entre els diversos municipis que conformaran els respectius 
àmbits territorials dels futurs governs territorials de salut. 
  
El Pacte per a la Salut del Baix Montseny es va signar el dia 2 de novembre de 
2005 entre el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, el Servei 
Català de la Salut (CatSalut), el Consell Comarcal del Vallès Oriental i els 
municipis de Sant Celoni, de Campins, de Fogars de Montclús, de Gualba, de 
Montseny, de Sant Esteve de Palautordera, de Santa Maria de Palautordera, de 
Vallgorguina, de Llinars del Vallès, de Sant Antoni de Vilamajor, de Sant Pere de 
Vilamajor  i de Villalba Sasserra, i va ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Sant 
Celoni en sessió de data 30 de novembre de 2005. 
 
Aquest pacte va definir l’àmbit territorial del consorci del govern territorial de 
salut del Baix Montseny, que engloba els ajuntaments signants, així com 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, el Servei Català de la 
Salut (CatSalut). 
 
Redactats els estatuts per part del Departament de Salut, han estat sotmesos a 
la consideració de les corporacions municipals a efectes de la seva aprovació per 
a la constitució del consorci.  
 
Vist l’expedient instruït a l’efecte així com l’informe de la Secretaria, i d’acord 
amb tot l’anterior, a proposta de la Comissió informativa de Serveis Personals, 
per unanimitat, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Aprovar inicialment la creació i constitució del Consorci del Govern Territorial 
de Salut del Baix Montseny, amb la finalitat d’assolir el grau adequat d’integració 
de les competències en l’àmbit de la salut de l’Administració de la Generalitat i 
les administracions locals i millorar així la salut de la població.  
 
2. Aprovar inicialment els estatuts del Consorci abans esmentat, els quals 
s’adjunten com Annex 1. 
 
3. Aprovar que tots els ens locals consorciats gaudiran de representació 
individual en el si del Consell Rector del Consorci. 
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4. Aprovar la proposta de ponderació de vot consensuada per les 13 entitats 
locals de l’àmbit territorial del Consorci, de conformitat amb el que disposen els 
paràgrafs 6 i 7 de l’article 17 dels estatuts i segons el detall següent: 
 
 El vot ponderat que correspon al conjunt de entitats locals del Consorci és del 

50%. 
 El criteri emprat per a la distribució del vot ponderat entre les entitats locals 

és en un 95% el criteri poblacional (utilitzant la població de referència del 
RCA) i en un 5% el criteri lineal per cada entitat local consorciada. 

 La ponderació que correspon a cada entitat local és: 
 
 Entitat local  Població Poblacional    Lineal Vot ponderat 
  RCA-2007 95%   5%  50% 
 
 Ajuntament de Sant Celoni 16.428 33,12 0,39 16,75% 
 Ajuntament de Campins 330 0,67 0,39 0,53% 
 Ajuntament de Fogars de Montclús 292 0,59 0,39 0,49% 
 Ajuntament de Gualba 932 1,88 0,39 1,13% 
 Ajuntament de Montseny 280 0,56 0,39 0,47% 
 Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera 1.939 3,91 0,39 2,15% 
 Ajuntament de Santa Maria de Palautordera 8.019 16,17 0,39 8,28% 
 Ajuntament de Vallgorguina 1.707 3,44 0,39 1,91% 
 Ajuntament de Llinars del Vallès 8.716 17,58 0,39 8,98% 
 Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor 4.750 9,58 0,39 4,98% 
 Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor 3.190 6,43 0,39 3,41% 
 Ajuntament de Vilalba Sasserra 539 1,08 0,39 0,73% 
 Consell Comarcal del Vallès Oriental 0 0 0,39 0,19% 
 
 
5. Sotmetre els presents acords, juntament amb el text del projecte d’estatuts, a 
informació pública per un període de 30 dies hàbils. Durant aquest període es 
podran formular les al·legacions que es considerin pertinents. Els acords 
adoptats, així com el projecte d’estatuts esdevindran definitius si dins el termini 
esmentat no es presenten al·legacions. 
 
6. Designar a Francesc Deulofeu Fontanillas com a representant titular i a  Laura 
Costa Olivé com a representant suplent al Consell Rector del Govern Territorial 
de Salut del Baix Montseny. 
 
 
5. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL 
REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI I DEL RÈGIM ESTATUTARI DELS 
USUARIS DEL CENTRE MUNICIPAL D’ESPORTS “SOT DE LES GRANOTES” 
I RENOVACIÓ PARCIAL DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE 
SEGUIMENT. 
 
El Sr. alcalde explica que la modificació del reglament que es proposa aprovar farà 
possible que en la comissió de seguiment del complex esportiu municipal “Sot de 
les granotes” hi pugui estar present un representant de cada grup polític municipal. 
També s’inclou el canvi d’algun dels tècnics municipals que en formen part.  
 
Després d’aquesta intervenció i, 
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Als efectes de cobrir el dèficit en equipaments esportius al nostre municipi, 
l’Ajuntament de Sant Celoni va encarregar la redacció d’un projecte tècnic per a la 
construcció d’una piscina coberta, una sala polivalent i un pavelló poliesportiu al 
sector Pla de Palau d’aquesta vila. 
 
La primera fase de les obres del nou complex esportiu municipal, consistents en 
la construcció d’una piscina coberta i un edifici annex, van ser adjudicades a la 
mercantil TIFERCA SA per acord del Ple municipal de data 11 de març de 2003. 
 
Posteriorment la gestió del servei del nou complex esportiu municipal al sector 
Pla de Palau (que ha passat a anomenar-se Centre municipal d’esports “Sot de 
les granotes”) va ser adjudicada a la mercantil UFEC GESTIÓ I SERVEIS SA per 
acord del Ple municipal de data 26 de juliol de 2005. 
 
Com a continuació natural del procés, era necessària la definició del servei a 
prestar un cop l’equipament estigués obert al públic. Als efectes, es va 
encarregar a través de la Diputació de Barcelona la redacció del projecte per a 
l’establiment del servei esportiu municipal de piscina coberta i sala polivalent, 
que definís les diverses modalitats esportives que s’oferirien als usuaris, 
document que va ser aprovat definitivament pel Ple municipal en sessió de data 
26 de juliol de 2005. 
 
El projecte d’establiment del servei conté el Reglament regulador del servei i del 
règim estatutari dels usuaris, que en el seu article 3 estableix la creació d’una 
Comissió de seguiment que haurà de vetllar pel bon funcionament del centre i 
que estarà formada per: 
  
- L’alcalde o regidor en qui delegui 
- El regidor de l’Àrea de Cultura 
- El regidor de l’oposició designat pel Ple de la corporació 
- La directora de l’Àrea de Cultura 
- El tècnic de l’Àrea de Cultura designat com a referent del servei 
- El director del complex esportiu 
- Un representant de l’entitat gestora 
- Dos usuaris del servei o dos representants d’entitats esportives 
 
En sessió de data 30 de març de 2006 el Ple municipal va designar les persones 
que es relacionen a continuació com a membres de la Comissió de seguiment del 
Centre municipal d’esports “Sot de les Granotes”:    
 

• Joan Castaño Augé, alcalde  
• Raül Casado Jiménez, regidor de Cultura 
• Miquel Negre Sánchez, regidor del grup municipal de CiU 
• Esther Prat Ibern, directora de l’Àrea de Cultura 
• Lluís Garcia Gonzalo, tècnic d’esports 
• Montserrat Casarramona Lobera, directora del complex esportiu 
• Josep M. Lluch Pous, representant de l’entitat gestora 
• Jordi Sanuy Arrufat, usuari del servei 
• Juan Regalado Gil, usuari del servei 
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Amb posterioritat, en data 29 de juny de 2006 el Ple municipal va acceptar la 
renúncia del senyor Juan Regalado Gil i va designar la senyora Elena Boix Guede 
per formar part de la comissió en representació dels usuaris del servei. 
 
En data 16 de juny de 2007 s’ha constituït la nova Corporació municipal sorgida 
arrel dels resultats de les darreres Eleccions Municipals, la qual cosa fa necessari 
procedir a la renovació parcial de les persones que han d’integrar, en endavant, 
la Comissió de seguiment del Centre municipal d’esports “Sot de les Granotes”. 
 
Als efectes de facilitar la participació de tots els grups polítics municipals en el si 
de la comissió, es considera oportú modificar l’article 3.1 del Reglament 
regulador del servei i del règim estatutari dels usuaris, en el sentit d’incorporar 
la representació de tots els grups polítics presents a l’Ajuntament de Sant Celoni 
i, alhora, adequar la composició de la comissió a la nova organització municipal. 
 
Per tot això, a proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 
unanimitat, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Aprovar inicialment la modificació de l’article 3.1 del Reglament regulador del 
servei i del règim estatutari dels usuaris del Centre municipal d’esports “Sot de 
les Granotes”, als efectes de possibilitar la participació de tots els grups polítics 
amb representació municipal i, alhora, adequar la seva composició a la nova 
organització municipal, de manera que la redacció d’aquest article digui 
textualment: 

 
<< 3. La Comissió de seguiment  

 
3.1. L’òrgan amb la màxima responsabilitat per vetllar pel compliment dels 
objectius establerts serà la Comissió de Seguiment, constituïda pels 
membres següents: 
 
- L’alcalde o regidor en qui delegui  
- Un regidor de cada grup polític amb representació municipal 
- El director de l’àrea d’on depengui el servei d’esports 
- El tècnic d’esports designat com a referent del servei 
- El director del complex esportiu  
- Un representant de l’entitat gestora 
- Dos usuaris del servei o dos representants d’entitats esportives >> 

 
2. Exposar al públic l’acord de modificació del reglament, juntament amb la resta 
de l’expedient, per un termini de 30 dies hàbils, comptat des de l’endemà de la 
publicació del corresponent edicte al Butlletí oficial de la província de Barcelona, 
durant el qual període es podran presentar quantes al·legacions es consideri 
adients per part de les persones que hi estiguin interessades; amb el benentès 
que, de no presentar-se cap al·legació, l’acord d’aprovació inicial quedarà elevat 
a definitiu, sense necessitat de cap més tràmit. 
 
3. Designar les persones que es relacionen a continuació com a membres de la 
Comissió de seguiment del Centre municipal d’esports “Sot de les granotes”: 
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• Francesc Deulofeu Fontanillas, alcalde  
• Miquel Negre Sánchez, regidor d’Esports 
• Raül Casado Jiménez, regidor del grup municipal del PSC 
• Albert Ventura Rovira, regidor del grup municipal de la CUP 
• Joaquim Coliminas Coll, director de l’Àrea d’Esports 
• Lluís Garcia Gonzalo, tècnic d’Esports 
• Montserrat Casarramona Lobera, directora del complex esportiu 
• Josep M. Lluch Pous, representant de l’entitat gestora 
• Jordi Sanuy Arrufat, usuari del servei 
• Elena Boix Guede, usuària del servei 

 
4. Notificar aquest acord a les persones interessades per al seu coneixement i 
als oportuns efectes, amb expressió dels recursos a què tinguin dret. 
 
 
6. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL 
REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI I DEL RÈGIM ESTATUTARI DELS 
USUARIS DEL “CENTRE MUNICIPAL D’EXPRESSIÓ- ESCOLA DE MÚSICA” 
I RENOVACIÓ PARCIAL DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE 
SEGUIMENT. 
 
El Sr. alcalde explica que aquesta proposta de modificació del Reglament regulador 
del “Centre municipal d’expressió – Escola de música” és exactament igual que la 
que es proposava en el punt anterior pel complex esportiu del “Sot de les 
Granotes”. 
 
Després d’aquesta intervenció i, 
 
Amb la finalitat de disposar d’una activitat cultural variada i de bon nivell al 
nostre municipi, l’Ajuntament de Sant Celoni va iniciar els tràmits necessaris per 
a l’adequació de l’Ateneu municipal i la construcció d’una Escola municipal de 
música, encomanant la redacció del projecte tècnic definidor de les obres 
necessàries a un arquitecte amb capacitat i solvència suficient.  

 
Les obres d’adequació de l’Ateneu municipal i construcció de l’Escola municipal 
de música van ser adjudicades a la mercantil CISSA per acord del Ple municipal 
de data 17 de desembre de 2002. 
 
Com a continuació natural del procés, era necessària la definició del servei a 
prestar un cop l’equipament estigués obert al públic. Als efectes, amb 
l’assessorament de la Diputació de Barcelona, es va redactar el projecte 
d’establiment del servei públic que es coneix com a “Centre municipal 
d’expressió – Escola de música”, que engloba diverses disciplines des del punt de 
vista de l’expressió artística, tals com la música, la dansa, el teatre o la plàstica. 
El referit projecte va ser aprovat inicialment pel Ple municipal en data 17 de juny 
de 2004 i de manera definitiva per resolució de l’Alcaldia de data 10 d’agost de 
2004. 
 
El projecte d’establiment del servei conté el Reglament regulador del servei i del 
règim estatutari dels usuaris, que en el seu article 3 estableix la creació d’una 
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Comissió de seguiment que haurà de vetllar pel bon funcionament del centre i 
que estarà formada per: 
 
- L’alcalde o regidor en qui delegui  
- El regidor de l’Àrea de Cultura 
- El regidor de l’oposició designat pel Ple municipal 
- La directora de l’Àrea de Cultura 
- El tècnic de l’Àrea de Cultura designat com a referent del servei 
- L’interventor de l’Ajuntament 
- La directora de l’equipament per part del concessionari 
- Dos representants dels pares d’alumnes menors d’edat 
- Dos representants d’entitats participatives locals usuàries del servei 
 
La gestió del servei del “Centre municipal d’expressió – Escola de música” va ser 
adjudicada a la senyora Maria del Puig Ferrer Panareda per acord de la Junta de 
Govern Local de data 13 d’agost de 2004. Recentment, en data 5 de juliol de 
2007, s’ha renovat el contracte per a la gestió del servei amb la mateixa 
persona.  
 
En sessió de data 30 de març de 2006 el Ple municipal va designar les persones 
que es relacionen a continuació com a membres de la Comissió de seguiment del 
“Centre municipal d’expressió – Escola de música”: 
 
• Joan Castaño Augé, alcalde   
• Raül Casado Jiménez, regidor de Cultura 
• Emili Bosch Oliveras, regidor del grup municipal de CiU 
• Esther Prat Ibern, directora de l’Àrea de Cultura 
• Soledad Iñiguez Gómez, tècnica de l’Àrea de Cultura 
• Joan Muntal Tarragó, interventor accidental 
• Maria del Puig Ferrer Panareda, directora del centre 
• Xavier Panadès Gella, representant dels pares dels alumnes menors d’edat 
• Júlia de la Encarnación Gómez, representant dels pares dels alumnes menors 

d’edat 
• Jordi Serrat Tenoira, representant de les entitats usuàries del servei 
• Rosa M. Arenas Pujolàs, representant de les entitats usuàries del servei 
 
En data 16 de juny de 2007 s’ha constituït la nova Corporació municipal sorgida 
arrel dels resultats de les darreres Eleccions Municipals, la qual cosa fa necessari 
procedir a la renovació parcial de les persones que han d’integrar, en endavant, 
la Comissió de seguiment del “Centre municipal d’expressió – Escola de música”. 
 
Als efectes de facilitar la participació de tots els grups polítics municipals en el si 
de la comissió, es considera oportú modificar l’article 3.1 del Reglament 
regulador del servei i del règim estatutari dels usuaris, en el sentit d’incorporar 
la representació de tots els grups polítics presents a l’Ajuntament de Sant Celoni. 
  
Per tot això, a proposta de la Comissió informativa de Serveis Personals, per 
unanimitat, el Ple municipal ACORDA: 
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1. Aprovar inicialment la modificació de l’article 3.1 del Reglament regulador del 
servei i del règim estatutari dels usuaris del “Centre municipal d’expressió – 
Escola de música”, als efectes de possibilitar la participació de tots els grups 
polítics amb representació municipal, de manera que la redacció d’aquest article 
digui textualment: 
 

<< 3. La Comissió de seguiment  
 

3.1. L’òrgan amb la màxima responsabilitat per vetllar pel compliment dels 
objectius establerts serà la Comissió de seguiment, constituïda pels 
membres següents: 
 
- L’alcalde o regidor en qui delegui  
- Un regidor de cada grup polític amb representació municipal 
- El director de l’Àrea de Cultura 
- El tècnic de l’Àrea de Cultura designat com a referent del servei 
- L’interventor de l’Ajuntament 
- El director del Centre municipal d’expressió 
- Dos representants dels pares d’alumnes menors d’edat 
- Dos representants d’entitats participatives locals usuàries del servei >> 

 
2. Exposar al públic l’acord de modificació del reglament, juntament amb la resta 
de l’expedient, per un termini de 30 dies hàbils, comptat des de l’endemà de la 
publicació del corresponent edicte al Butlletí oficial de la província de Barcelona, 
durant el qual període es podran presentar quantes al·legacions es consideri 
adients per part de les persones que hi estiguin interessades; amb el benentès 
que, de no presentar-se cap al·legació, l’acord d’aprovació inicial quedarà elevat 
a definitiu, sense necessitat de cap més tràmit. 
 
3. Designar les persones que es relacionen a continuació com a membres de la 
Comissió de seguiment del “Centre municipal d’expressió – Escola de música”: 
 

• Francesc Deulofeu Fontanillas, alcalde  
• Jordi Cuminal Roquet, regidor de Cultura 
• Júlia de la Encarnación Gómez, regidora del grup municipal del PSC 
• Montserrat Vinyets Pagès, regidora del grup municipal de la CUP 
• Esther Prat Ibern, directora de l’Àrea de Cultura 
• Soledad Iñiguez Gómez, tècnica de l’Àrea de Cultura 
• Joan Muntal Tarragó, interventor accidental 
• Maria del Puig Ferrer Panareda, directora del centre 
• Xavier Panadès Gella, representant dels pares dels alumnes menors 

d’edat 
• Enriqueta Pérez Zapata, representant dels pares dels alumnes menors 

d’edat 
• Jordi Serrat Tenoira, representant de les entitats usuàries del servei 
• Rosa M. Arenas Pujolàs, representant de les entitats usuàries del servei 
 

4. Notificar aquest acord a les persones interessades per al seu coneixement i 
als oportuns efectes, amb expressió dels recursos a què tinguin dret. 
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7. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL NOMENAMENT DE LES PERSONES QUE, 
TANT EN PROPI NOM COM EN REPRESENTACIÓ DE LES DIVERSES 
ENTITATS CIUTADANES, FORMARAN EL CONSELL DE POBLE DE LA 
BATLLÒRIA. 
 
El Sr. alcalde explica que des de l’ajuntament s’ha ofert la possibilitat a totes les 
persones i entitats de la Batllòria de poder formar part del Consell de Poble de la 
Batllòria. Els interessats han presentat les sol·licituds per escrit i ara es proposa la 
seva designació com a membres d’aquest òrgan de participació. Encara falta, però, 
alguna entitat que no ens ha comunicat qui serà el seu representant, malgrat que 
se’ls ha insistit reiteradament. Si en els pròxims dies ens arriben noves peticions, 
s’incorporaran en properes sessions del Ple. 
 
Intervé el Sr. Capote i diu que, sense ànim de crear cap polèmica, després dels 
mesos que han passat, hem de mirar endavant, a veure si posem ja en marxa el 
Consell de Poble. Voldria animar a participar a les entitats que encara no han 
nomenat els seus representants, que sàpiguen que en aquesta nova etapa elles 
tindran el protagonisme. I, reprenent una proposta dels companys de la CUP, seria 
bo que, a part de ser un òrgan consultiu, el Consell de Poble pogués arribar a tenir 
una mica més de poder. Sé que serà difícil (no hem de fer volar coloms!), però 
hem de ser ambiciosos i tenir clar que els protagonistes han de ser els veïns de la 
Batllòria. A veure si som capaços d’utilitzar la seva veu i que ells vegin que el 
Consell els representa realment. Hem de mirar endavant en aquesta nova etapa 
que s’enceta, i a veure si entre tots tirem endavant el Consell de Poble. 
 
El Sr. Ventura diu que des de la CUP també voten a favor de la designació d’aquest 
conjunt de persones que han de formar part del Consell de Poble de la Batllòria, i 
també ens agradaria animar –diu- a totes les entitats, als veïns i les veïnes de la 
Batllòria a participar en aquest òrgan. A més, seguint els passos del Sr. Capote (del 
company Capote) també reivindiquem que el Consell del Poble de la Batllòria deixi 
de ser l’òrgan consultiu que ha estat fins avui. Des de la CUP pensem que no és 
democràtic que l’ajuntament es vengui sòl de la Batllòria de titularitat municipal, i 
que ni s’informi d’aquesta qüestió al Consell de Poble. Com a mínim demanem que 
se’ls informi. Entenem que el Consell ha d’anar més enllà i li hem de dotar de poder 
real. Som conscients que això serà molt difícil, i sobretot després dels problemes 
interns que s’han plantejat en el si del Consell en els últims anys. Per això, pensem 
que entre tots (les forces polítiques, el teixit associatiu i els veïns i veïnes de la 
Batllòria) hem de reformular l’actual model de Consell de Poble. Només amb una 
bona predisposició de tots, aconseguirem millorar la qualitat de vida de la Batllòria. 
 
El Sr. alcalde recull les intervencions que s’han fet, totes dues en sentit positiu. 
Crec –diu- que tots plegats, tant l’equip de govern com la resta de grups polítics, 
hem de fer un exercici de responsabilitat. I d’acord amb els estatuts actuals que 
regulen el funcionament del Consell, hem d’establir uns vincles de comunicació 
prou fluids entre l’equip de govern i el president d’aquest òrgan per tal que les 
coses vagin bé. Òbviament hem d’escoltar la voluntat del poble de la Batllòria per 
anar avançant. Segurament, al llarg dels 4 anys de funcionament del Consell de 
Poble s’han après moltes coses. Ara, amb el canvi d’equip de govern, és un bon 
moment perquè tots plegats fem una reflexió de quin és el següent pas que cal fer 
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a l’hora de definir el funcionament i les responsabilitats que ha de tenir el Consell 
(si se li assigna o no pressupost, com es prenen les decisions, si són o no 
vinculants, i de quina manera). Tenim al davant la responsabilitat de fer-ho de 
manera coherent, perquè els passos que ara fem seran importants de cara al futur. 
Per tant, la meva aposta és també per la comunicació i per obrir-nos a totes les 
aportacions en positiu dels tres grups polítics municipals i de la gent de la Batllòria 
que vulgui participar.   
 
Després d’aquestes intervencions i atès que 
 
El 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 preveu expressament al seu article 
61.1 la possibilitat de creació d’òrgans territorials de gestió desconcentrada. 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni, fent ús d’aquesta potestat, va considerar adient la 
creació d’un canal de participació de les persones i entitats de la Batllòria, 
mitjançant la instauració d’un consell de caràcter consultiu que enriqueixi 
l’activitat municipal en la mesura que representi una via de diàleg permanent de 
l’Ajuntament amb els sectors implicats. 
 
Atesa la necessitat de disposar d’un reglament que possibilités la constitució i 
posterior funcionament del Consell de Poble de la Batllòria, el Ple municipal en 
sessió del dia 17 de maig de 2004 va aprovar inicialment el Reglament Orgànic 
del Consell de Poble de la Batllòria; reglament que es va declarar definitivament 
aprovat per resolució de l’Alcaldia de data 21 de juliol de 2004 al no haver-se 
presentat cap al·legació dins el termini d’exposició pública de l’expedient. 
  
L’article 8 del Reglament Orgànic del Consell de Poble de la Batllòria estableix 
que els membres del Consell Plenari han de ser designats pel Ple de l’Ajuntament 
de Sant Celoni, i aquesta designació ha de recaure en: 
 

• Les persones a títol individual, majors de 16 anys, que voluntàriament 
hagin sol·licitat formar-ne part. 

 
• Un representant de cada una de les associacions sectorials amb seu a la 

Batllòria, designat pel seu màxim òrgan de govern. 
 

• Un representant de la Junta de Compensació de la urbanització Royal 
Park, designat pel seu màxim òrgan de govern. 

  
• Un representant de l’Associació de veïns de la Batllòria, designat pel seu 

màxim òrgan de govern. 
 

• Un regidor o regidora en representació de cada un dels partits polítics 
amb representació municipal, computant a aquests efectes el regidor o 
regidora que sigui nomenat/da president/a. Aquests mai no suposaran 
un número superior a un terç del total de membres del Consell Plenari. 

 
El Ple municipal, en sessió de 29 de juliol de 2004, va designar les persones que 
havien de formar part com a membres del Consell Plenari del Consell de Poble de 
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la Batllòria, tant a títol individual, com en representació de les associacions 
sectorials, de la Junta de Compensació de la urbanització Royal Park, de 
l’Associació de veïns de la Batllòria i dels partits amb representació municipal. 
 
En sessions posteriors del Ple municipal s’han aprovat diverses modificacions en 
la composició del Consell Plenari del Consell de Poble de la Batllòria, arrel de les 
sol·licituds d’incorporació formulades per algunes persones, així com de les 
dimissions d’altres. 
 
D’altra banda, el Reglament Orgànic del Consell de Poble de la Batllòria estableix 
en el seu article 5 que tots els òrgans del Consell han de ser renovats i/o 
ratificats per acord del Ple, amb ocasió de la renovació dels membres de la 
corporació local, tant les persones a títol individual, com els representants de les 
entitats i/o associacions i els representants polítics. 
  
L’article 12 del reglament estableix que presidirà el Consell de Poble de la 
Batllòria el regidor o regidora que, a aquest efecte, designi l’alcalde, a proposta 
del cap de la llista més votada a l’àmbit territorial de la Batllòria. 
 
En sessió de 5 de juliol de 2007 el Ple municipal va designar, a proposta dels 
respectius grups municipals, els regidors de cada una de les formacions 
polítiques que integraran el Consell Plenari:  
 
Pel grup municipal de CiU……………………………………. Josefa Lechuga Garcia 
Pel grup municipal del PSC………………………………….. Josep Capote Martín 
Pel grup municipal de la CUP…………………………….... Montserrat Vinyets Pagès 
 
Per resolució de l’Alcaldia de data 18 de juliol de 2007 es va nomenar el senyor 
Josep Capote Martín president del Consell de Poble de la Batllòria, per ser la 
llista del PSC-PM la més votada a la Batllòria en les darreres Eleccions 
Municipals. 
  
Des de la Secretaria municipal, durant el passat mes de juliol, es va sol·licitar 
per escrit a les associacions sectorials amb seu a la Batllòria, a la Junta de 
Compensació de la urbanització Royal Park i a l’Associació de veïns Vall de Llor, 
que designessin, per acord del seu màxim òrgan de govern, les persones que els 
representaran en endavant en el Consell de Poble; així mateix, es va demanar, 
també per escrit, a les persones que formaven part fins ara del Consell de Poble 
a títol individual que manifestessin la seva voluntat de continuar o no formant 
part d’aquest òrgan de participació.  
 
Posteriorment, durant el mes d’agost de 2007, es va distribuir porta a porta, 
entre tots els domicilis de la Batllòria, una nota informativa de l’Alcaldia oferint a 
tots els ciutadans i ciutadanes la possibilitat de formar part de la nova 
composició del Consell de Poble, amb motiu d’aquest procés de renovació; per 
la qual cosa, les persones interessades podien presentar una instància al 
registre de l’Ajuntament o contactar amb l’Àrea d’Administració General.  
 
Fins al dia d’avui s’han rebut a l’Ajuntament de Sant Celoni les instàncies de les 
següents persones i entitats, amb el sentit que s’indica a continuació: 
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Persones a títol individual: 
 
1 Joan Bruguera Pesaferrer Renuncia a formar part del Consell 
2 Josep Puigdefàbregas Martín Renuncia a formar part del Consell 
3 Federico Fernández Chimeno Renuncia a formar part del Consell 
4 Godofredo Carbonell Mayor Renuncia a formar part del Consell 
5 Providència Creus Guardiola Renuncia a formar part del Consell 
6 Josep Aulas Nicolau Renuncia a formar part del Consell 
7 Joan Ridorsa Juhé Renuncia a formar part del Consell 
8 Juan Sánchez Duran Demana ser admès en el Consell 
9 Maria del Mar Durbau Torrent Demana ser admesa en el Consell 
10 Lourdes Donado Riera Demana ser admesa en el Consell 
11 Eduard Vallhonesta Alarcón Demana ser admès en el Consell 
12 Joan Xamaní Cabra Demana ser admès en el Consell 
13 Jordi Gómez Barrero Demana ser admès en el Consell 

 
Entitats i associacions: 
 
1 
 

Junta de Comensació 
urbanització Royal Park 
 

Proposen com a representant a 
Eudaldo Puig Serradell  

2 
 

Patronat de la Gent Gran Proposen com a representant a 
Carme Lluís Puig  

 
A mitjans del mes de setembre, via telèfon, es va contactar amb la resta 
d’entitats per recordar la urgència de designar els seus representants. 

 
A la vista de les instàncies rebudes fins al dia d’avui, a proposta de la Comissió 
informativa de Serveis Personals, per unanimitat, el Ple municipal ACORDA:  
 
1. Aprovar la nova composició del Consell Plenari del Consell de Poble de la 
Batllòria, tal com estableix l’article 5 del seu Reglament Orgànic amb ocasió del 
canvi de mandat corporatiu, d’acord amb el següent detall: 
 
Persones a títol individual: 
 
Juan Sánchez Duran 
Maria del Mar Durbau Torrent 
Lourdes Donado Riera 
Eduard Vallhonesta Alarcón 
Joan Xamaní Cabra 
Jordi Gómez Barrero 

 
Per les associacions sectorials: 
 
AMPA CEIP Montnegre........................... No designat 
Colla de geganters i grallers................... No designat 
Penya barcelonista la Batllòria Culé......... Antonio Lobo Pinós 

Joaquim Torrent Bru 
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El Llor 1.............................................. Joan Fugarolas Rodenas 
Patronat de la gent gran........................ Carme Lluís Puig 
Trup de nassos..................................... Joan Fugarolas Rodenas 
Club esportiu INACSA............................ No designat 
 
Per la Junta de Compensació de la urbanització Royal Park:  
 
Eudaldo Puig Serradell 
 
Per l’Associació de veïns Vall de Llor: 
 
No designat 
   
Pels partits amb representació municipal: 
  
Pel grup municipal de CiU……………………………………. Josefa Lechuga Garcia 
Pel grup municipal del PSC………………………………….. Josep Capote Martín 
Pel grup municipal de la CUP…………………………….... Montserrat Vinyets Pagès 
   
2. Notificar aquest acord a les persones interessades, per al seu coneixement i 
als oportuns efectes, amb expressió del recursos a què tinguin dret. 
 
 
8. APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LES 
ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI DE 2008 I SUBSEGÜENTS. 
 
Pren la paraula el Sr. Mas i diu que avui es porten a aprovació inicial les 
Ordenances fiscals de l’ajuntament de Sant Celoni per a l’any 2008. Per explicar les 
característiques i les novetats que es proposen, utilitzaré –diu- unes diapositives en 
pantalla que permetran al públic assistent seguir millor les explicacions; i al mateix 
temps, també aniré comentant les imatges per a la gent que ens escolta a través 
de la ràdio. Com que els grups municipals han tingut a la seva disposició l’extensa i 
completa documentació tècnica que conté l’expedient administratiu, faré referència 
només als grans trets de les noves Ordenances fiscals que es proposen i, en tot 
cas, en qualsevol moment puc respondre les preguntes que sorgeixin.  
 
En principi, doncs, la característica principal de les Ordenances fiscals per al 2008 
és el seu caràcter més social, amb uns increments de les bonificacions i dels límits 
per accedir a aquestes bonificacions, per tal de donar a la fiscalitat municipal 
l’orientació més social que sempre hem defensat (i que ja apuntàvem durant 
l’anterior legislatura). Una segona característica és la contenció a l’hora 
d’incrementar els impostos, contenció que s’ha de compaginar amb la necessitat de 
desenvolupar nous projectes i serveis durant l’any 2008. I la tercera característica 
principal que voldria destacar és el fet de voler continuar i millorar en l’aplicació de 
criteris mediambientals. S’ha dir també que el percentatge d’increment general de 
la majoria dels impostos i taxes respecte de 2007 és l’índex de preus al consum 
previst per a 2008 (que és el 3%). Altres novetats respecte d’anys anteriors són 
que no s’augmenta la tarifa per estacionament en zona blava, ni l’impost de 
circulació (excepte pel que fa a les motocicletes d’entre 125 i 250 cc, que 
s’augmentarà en un 3%). Per contra, l’impost sobre construccions i la plusvàlua 
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tindran un augment del 5%, i la taxa d’escombraries del 7,76% (necessari per 
mantenir l’equilibri econòmic financer del servei). Així mateix, s’incorpora una nova 
taxa de llicències urbanístiques. 
 
Com ja he dit, –continua el Sr. Mas- voldria ressaltar com a novetat destacada de 
les Ordenances fiscals de 2008, l’important salt endavant que es fa amb les 
bonificacions. En aquest sentit, el marge que tenim els ajuntaments és limitat, però 
dins d’aquests límits hem d’intentar ser ambiciosos, i aquest és el nostre objectiu 
en aquestes primeres Ordenances fiscals que proposem des del nou equip de 
govern. Podríem destacar, per exemple, que es proposa una bonificació de nova 
creació sobre la taxa de manteniment de cementiri, que pot arribar al 100% de 
l’import de la taxa per als qui compleixin els mateixos requisits per la concessió de 
la bonificació de la taxa d’escombraries.   
 
Una altra novetat és que s’incrementa el llindar per accedir a la bonificació 
(introduïda fa pocs anys) del 90% de la taxa d’escombraries. Permeteu-me que 
després en faci referència. També es portaran a terme campanyes per fomentar la 
utilització de la deixalleria i a favor del reciclatge (que comportaran la bonificació 
de la taxa d’escombraries); això ha de permetre que en futurs exercicis aquesta 
taxa limiti el seu creixement. Així mateix, proposem un important increment en la 
bonificació de l’impost sobre béns immobles per a les famílies nombroses i per a 
qui utilitzi l’energia solar.  
 
Permeteu-me –continua el Sr. Mas- que faci especial referència a la taxa 
d’escombraries, que destaca pel seu increment, però també per les seves 
bonificacions. Quan s’estudien les Ordenances fiscals, s’ha de saber d’on es ve per 
saber a on es va. Com ja he dit, anem cap a unes Ordenances fiscals més socials. 
Però també hem de saber d’on venim, i per això en aquest gràfic es mostra quin ha 
estat l’increment de la taxa d’escombraries entre els anys 2004 i 2008. La norma 
general és aplicar el cost del servei sobre els ciutadans, i veiem que l’any 2004 va 
haver-hi un increment del 20% de la taxa respecte l’any anterior, el 2005 
l’augment va ser del 10%, el 2006 del 3,7%, el 2007 del 5% i per a l’any 2008, 
pels mateixos motius que en anys anteriors, proposem un increment de la taxa 
d’escombraries del 7,76%. Alhora, però, volem fer un salt qualitatiu amb les 
bonificacions: es bonifica el 90% de la taxa a les persones jubilades, la unitat 
familiar de les quals no assoleixi un determinat nivell d’ingressos Per exemple, es 
bonificarà la unitat familiar formada per un sol membre que no sobrepassi el salari 
mínim interprofessional; pel que fa a la unitat familiar de dos membres, el límit per 
accedir a la bonificació augmenta un 30%, i passaríem del 115% al 150% del salari 
mínim. Es preveu que l’any vinent el salari mínim interprofessional sigui de 600 €, 
per tant, estem incrementant el límit fins a 900 €, que comparat amb aquest any 
seria un increment de 245 €, perquè el límit actual per la unitat familiar de dos 
membres estaria situat sobre uns ingressos de 655 €. Igualment passa per la 
unitat familiar de més de dos membres: els ingressos passen de l’actual 120% del 
salari mínim al 180%, és a dir, un increment del 50% de la renta per accedir a la 
bonificació. Fent una comparació, actualment no podrien accedir a les bonificacions 
les unitats familiars de més de 2 membres que tinguessin uns ingressos totals 
superiors a 684 €; l’any vinent, els ingressos mínims s’incrementen fins a 1.080 €. 
Al mateix temps, i com he comentat abans, es proposa realitzar una campanya de 
foment per a l’ús de la deixalleria, amb una bonficació de les aportacions, que 
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permetrà en el seu màxim aconseguir una bonificació de l’11% de la taxa 
d’escombraries. Per tant, amb la campanya de reciclatge existeix la possibilitat que 
per a algunes persones l’increment de la taxa sigui zero.  
 
Finalment –diu- voldria també destacar les bonificacions de l’IBI per a les famílies 
nombroses. Fent una mica de revisió històrica de les bonificacions d’aquest impost, 
veiem que l’any 2005 respecte d’anys anteriors es van incrementar un 5,1%, l’any 
2006 un 9,7% i l’any 2007 un 5,9%. Enguany, de mitjana, la bonificació 
s’incrementa en un 42 o 43%. És a dir, un salt endavant per poder assegurar que 
les famílies amb més de tres fills tinguin una bonificació de 95 € (quan l’actual és 
de 72 €); amb quatre fills la bonificació serà de 130 € (quan l’actual és 89 €) i amb 
més de 4 fills de 160 € (quan l’actual és de 106 €). 
 
Fins aquí –conclou el Sr. Mas- la meva explicació de les característiques i novetats 
de les Ordenances fiscals per al 2008. Quedo a la disposició dels grups municipals i 
de tots els ciutadans per a qualsevol dubte que es tingui. 
 
Intervé el Sr. Bueno i diu que li sembla molt il·lustratiu poder donar aquest tipus 
d’explicacions a través de mitjans informàtics. Suposo –diu- que els grups 
municipals que estem a la oposició també els podrem utilitzar... 
 
El Sr. alcalde diu que, sense cap dubte, aquests mitjans estan a disposició de tots 
els grups municipals que ho necessitin. 
 
El Sr. Bueno diu que el grup municipal del PSC, després d’escoltar l’explicació del 
regidor d’Economia, no està d’acord amb la proposta d’Ordenances fiscals per al 
2008 presentada per l’equip de govern, malgrat que digui que es tracta d’una 
proposta de contingut social. Per nosaltres –diu- la prioritat bàsica i primordial ha 
de ser garantir la cohesió social, i considerem que la proposta presentada es queda 
curta. Des del nostre grup municipal tenim una alternativa clara i precisa, amb 
l’objectiu d’aconseguir la cohesió social, fonamentada en els tres criteris que a 
continuació us explicaré. 
 
Primer. Com a criteri general proposem l’actualització de tots els impostos, taxes 
i preus públics d’acord amb l’IPC actual. 
 
Segon. Com a criteri específic, proposem l’augment d’un 4,5% de la taxa 
d’escombraries (molt similar, tal com s’ha pogut veure als gràfics, a l’increment 
del 5% que es va fer per al 2007) i no un 7,8% com considera l’equip de govern. 
Hem de tenir en compte que és una taxa que suporta el conjunt de la ciutadania.  
  
Naturalment que cal assegurar la suficiència dels recursos per garantir la gestió 
del servei, però no a costa de la fiscalitat dels nostres ciutadans i ciutadanes. I a 
més, des de l’experiència de govern que hem tingut durant molts anys, no cal 
repercutir la totalitat del cost de la taxa perquè en el decurs de l’any 
s’incorporen noves llars que compensen les xifres de recaptació previstes. 
 
Per tot això, estem en desacord amb l’augment de la taxa d’escombraries. 
Nosaltres proposem que només s’incrementi un 4,5% perquè considerem, 
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repeteixo, que un augment del 7,8% és excessiu i suposa una pressió fiscal molt 
dura sobre el conjunt de la ciutadania celonina i batllorienca. 
 
Tercer. Com s’ha fet en els darrers anys a les Ordenances fiscals, ens hem de dotar 
de bonificacions que vagin encaminades a la cohesió social, i aquí n’hem vist 
algunes, però en algunes d’elles l’equip de govern simplement ha retocat el barem. 
Nosaltres volem potenciar molt més la cohesió social i per tant volem afegir 
bonificacions molt més importants, com hem fet cada any, i que s’adeqüin a les 
problemàtiques socials del nostre municipi. Per potenciar aquesta cohesió social, 
creiem que cal afavorir especialment als col·lectius amb rendes més baixes, a les 
famílies nombroses i als sectors més desprotegits. 
 
Ho torno a dir –insisteix el Sr. Bueno-, la nostra prioritat és la cohesió social. I 
aquesta és impensable sense el treball, per això, en el paquet de les 
bonificacions, volem fomentar aquelles empreses que generin ocupació fixa, 
perquè com més llocs de treball indefinits i fixos, millor garantim l’equilibri 
econòmic i social del municipi. 
 
Una altra peça clau per poder garantir la cohesió social és l’accés a l’habitatge 
social. Per tant, des del grup municipal socialista volem fomentar mitjançant 
bonificacions a que aquelles persones, empreses o col·lectius que contribueixin a 
la construcció i rehabilitació d’habitatge protegit, i sobretot als qui fomentin la 
borsa de lloguer, perquè és una demanda de la nostra ciutadania. 
 
També ha comentat el Sr. Mas la qüestió de les millores mediambientals. 
Nosaltres entenem que la cohesió social no s’aconseguirà sense medi ambient i 
sense sostenibilitat i, per tant, proposem que les bonificacions siguin molt més 
importants que les proposades per l’equip de govern. 
 
Per totes les raons exposades (per garantir la cohesió social, per fomentar el 
treball fix, per ajudar a les famílies amb rendes més baixes, ja siguin 
pensionistes, jubilats o famílies nombroses, per fomentar l’habitatge social i les 
polítiques mediambientals), hem recollit una sèrie de bonificacions que 
presentarem en una proposta alternativa. Faré menció ara de les que 
considerem més importants. 
 

• Pel que fa a l’impost sobre béns immobles, proposem: 
 
1) Augmentar la bonificació als habitatges de protecció oficial i passar la seva 
durada de 3 a 5 anys, com permet la llei. 
 
2) Augmentar la bonificació de les obres de rehabilitació integral en un 90%. 
 
3) Bonificar també a aquelles persones que viuen soles, amb altres persones 
majors de 65 anys o pensionistes. 
  
4) Bonificar tots els habitatges que fan ús de sistemes energètics. 
 
5) Augmentar la bonificació al 90% per a tots els propietaris que incorporin els 
seus habitatges desocupats a la borsa d’habitatge de lloguer, perquè considerem 
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que no només s’ha de construir habitatge social, sinó que també s’ha de 
fomentar la borsa d’habitatge de lloguer. 
 

• Pel que fa a l’impost sobre activitats econòmiques, sembla que l’equip de 
govern no li ha donat importància, però nosaltres el considerem molt important 
perquè respon molt a un dels principis que ens hem marcat: fomentar l’ocupació 
fixa. Per tant, volem introduir un increment en la bonificació a les empreses, 
proporcionalment al nivell de contractació que generin anualment. 
  
Proposem també, que es penalitzi a totes aquelles empreses que han estat 
condemnades per un delicte ecològic o per motius de discriminació laboral, perquè 
no només s’ha de potenciar la contractació fixa, sinó també garantir que el 
personal treballi en un ambient idoni i adequat. 
 
Alhora, proposem una bonificació de l’IAE a les empreses per tal d’evitar la 
deslocalització industrial i per afavorir l’ús d’energies renovables. 
 

• Pel que fa a l’impost sobre els vehicles de tracció mecànica, proposem 
ampliar la quantia de la bonificació (passant del 30 al 75%) per a aquells 
vehicles que els seus motors causin el mínim impacte mediambiental. Nosaltres 
entenem que les Ordenances fiscals són una eina dinàmica que s’ha d’adaptar a 
les noves tecnologies, per tant, proposem que la bonificació s’estengui als 
vehicles elèctrics, híbrids, de bio-gas, gas natural, metanol, hidrogen, etc., és a 
dir, a tots aquells que poden acreditar que la seva acció diària comporta un risc 
ambiental mínim. 
 

• Pel que fa a les plusvàlues (que també s’han passat per alt) l’equip de 
govern proposa un increment del 5%. Nosaltres proposem un augment del 65% 
en la bonificació en les transmissions mortis causa entre parents de primer grau, 
perquè considerem que és essencial i, a més, va en paral·lel cap a la modificació 
a nivell estatal de l’impost de successions. 
 

• Respecte de l’impost sobre construccions, entenem naturalment que l’ús i 
l’accés a l’habitatge social és molt important i, per tant, presentem un paquet de 
bonificacions en aquest impost per fomentar la construcció d’habitatge públic, ja 
sigui protegit o concertat, ja sigui d’iniciativa privada o pública. També 
considerem essencial bonificar les iniciatives privades per a la creació 
d’aparcament públic, davant de la manca de zones d’estacionament a la nostra 
vila. 
 

•  Pel que fa a la taxa d’escombraries, com ja he dit, pensem que la pujada 
del 7,8% és excessiva. El Sr. Mas ha fet referència a l’increment del 20% que va 
fer-se l’any 2004. Si mal no recordo, aquell any va haver-hi un canvi en la gestió 
del servei i això va fer pujar el seu cost.  
 
Des del grup municipal del PSC volem que les bonificacions en aquesta taxa no es 
limitin només als jubilats o pensionistes, sinó que s’ampliïn a les famílies 
nombroses, amb uns barems clars i progressius, perquè moltes famílies nombroses 
encara tenen menor renda que molts pensionistes. Nosaltres defensem un model 
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impositiu que fomenti la cohesió social, i la proposta d’Ordenances fiscals que 
presenta l’equip de govern, en el moment que vivim, es queda lluny d’això. 
 
Proposem un model impositiu que miri pels ingressos de l’ajuntament per fer el 
que s’ha de fer, però també pensem en la fiscalitat de cada família de Sant 
Celoni. I tal com estan les coses, no ens podem permetre el luxe d’estar gravant 
les butxaques de les nostres famílies. Naturalment, des de les administracions 
tenim l’obligació de garantir els serveis públics, i de buscar recursos per 
garantir-los, però no només des de la part impositiva, no des de la butxaca dels 
nostres ciutadans i ciutadanes. Cal buscar fonts de finançament alternatives, 
recursos i ajuts d’altres administracions. És cert que el finançament municipal 
està lluny del que hauria de ser i cal millorar-lo, però hem de ser més 
imaginatius. La nostra responsabilitat, com a gestors públics que som, no és la 
d’exercir de simples comptables. Hem de marcar criteris polítics, tenir clares 
quines són les prioritats i saber buscar els recursos que necessitem. No tot pot 
sortir de les butxaques de les nostres famílies, ja que després es fa realitat la 
dita popular que des dels ajuntaments només ens preocupa l’afany recaptatori. 
Aquesta no és la nostra finalitat, sinó tot el contrari: intentar prestar més i 
millors serveis, però amb el menor cost possible per als ciutadans. 
 
Davant de la proposta d’Ordenances fiscals per a l’any 2008 que ens ha 
presentat l’equip de govern –conclou el Sr. Bueno- nosaltres tenim una 
alternativa clara, precisa i rigorosa, fonamentada en els nostres anys 
d’experiència de govern i en una política clarament progressista que defensa els 
interessos de la majoria. En aquest tema hem de ser capaços d’actuar amb rigor, 
fermesa i claredat, i no fer demagògia. L’alternativa és clara i demanem a 
l’actual equip de govern que la consideri, que l’avali i la recolzi, perquè és el 
millor per a la gent de Sant Celoni i la Batllòria. Encara queden dies fins a 
l’aprovació definitiva de les Ordenances fiscals i l’equip de govern pot estudiar, 
reflexionar i discutir la nostra proposta. És clarament una aposta per la cohesió 
social, per l’accés a l’habitatge, pel foment de l’ocupació i pel foment de les 
polítiques mediambientals, pensant en un únic interès: defensar el millor per Sant 
Celoni. Gràcies. 
 
Pren la paraula la Sra. Vinyets i diu que, previ a la intervenció que farà el seu 
company de grup, Sr. Ventura, en relació a la proposta d’Ordenances fiscals per a 
2008, voldria manifestar (en referència a l’impost sobre béns immobles) que el 
grup municipal de la CUP té intenció de presentar una proposta sobre la possibilitat 
de gravar els habitatges desocupats del municipi. Sabeu que l’Ordenança fiscal que 
regula l’IBI preveu la possibilitat de gravar els habitatges desocupats amb un 50% 
de recàrrec sobre l’impost, com a mesura per incentivar els propietaris de pisos 
buits a incorporar-los al mercat de lloguer. Però, per fer-ho, cal procedir a 
desenvolupar reglamentàriament el què entenem per habitatge desocupat. En 
aquesta línia, des de la CUP hem elaborat una proposta de reglament que us 
traslladarem per veure si és possible aprovar-la en el pròxim Ple municipal. Ara –
diu- el meu company de grup farà una exposició de quin és el nostre posicionament 
en aquest tema de les Ordenances fiscals. 
  
Intervé el Sr. Ventura diu que les Ordenances fiscals que es proposen per a 2008 
no són aquelles que des de la CUP els agradaria tenir, bàsicament, perquè els 

 27



ajuntaments estan sotmesos a la Ley de haciendas locales, llei amb la que no 
estem d’acord –diu. No ens queda, però, cap altra sortida que estudiar les diferents 
opcions i els marges que aquesta llei ens permet per dotar Sant Celoni d’unes 
Ordenances fiscals el màxim de socialment igualitàries i creadores de cohesió 
social.  
 
Després d’estudiar-nos el projecte d’Ordenances fiscals per al 2008, vam fer un 
seguit de propostes a l’equip de govern de CiU, que ja les han inclòs. Una es 
refereix a la bonificació de l’IBI als propietaris d’immobles que hagin instal·lat 
sistemes d’aprofitament d’energia solar per a l’autoconsum. Hem afegit, però, 
que el sumatori bonificat durant els 3 anys que duraran les bonificacions no 
sobrepassi el cost de la instal·lació. 

 
Pel què fa a la bonificació de l’IAE per generació d’energies alternatives, hem 
proposat que es limiti a la quantia de l’amortització de la instal·lació, per 
assegurar que cap empresa s’aprofita d’aquesta bonificació per fer-ne negoci. 
 
Respecte de la taxa d’escombraries, i davant de la futura obertura del nou 
multicinemes de Sant Celoni, hem proposat un augment de la taxa per a aquest 
tipus de negocis, bingos i sales de festa, que estava molt desfasada. 
  
A banda d’aquestes modificacions que hem proposat (i que s’han inclòs), també 
volem comentar alguns aspectes de les Ordenances fiscals que creiem més 
problemàtics. 
 
Per exemple, des de la política d’esquerres que defensem des de la CUP, 
considerem, al contrari que vosaltres, que les taxes i els impostos han de pujar 
com a mínim un 3%, equivalent a la previsió de l’IPC. Un increment per sota 
d’aquest percentatge, representaria una disminució dels impostos, ja que 
restaria per sota de l’estimació d’augment que aquest any tindran els preus. 
Nosaltres creiem que qui té més, ha de pagar més impostos i, per tant, un 
augment inferior al 3% només afavoriria a la part de la població més benestant, i 
repercutiria negativament sobre les classes socials més baixes. No podem deixar 
de banda que els impostos i taxes són la base del finançament municipal. Fins 
ara l’ajuntament s’ha sostingut en bona part amb la venda de sòl públic, però a 
partir d’ara hem de començar a recaptar i gestionar millor els diners dels 
celonins, i no ens podem permetre disminuir els ingressos per la via dels 
impostos, perquè hem de garantir el funcionament dels serveis públics, tal i com 
heu afirmat vosaltres. 
 
Respecte de la taxa d’escombraries, estem totalment en desacord amb el grup 
municipal socialista. Des de la CUP pensem que un servei com el de la recollida i 
tractament dels residus ha de repercutir el seu cost real a les butxaques dels 
ciutadans. Els celonins han de pagar íntegrament el cost del servei, ni més ni 
menys. Mai una taxa per un servei ha d’estar per sota del preu que l’ajuntament 
paga per aquest servei a l’empresa concessionària. Pensem que si els ciutadans 
paguen realment pel servei de retirada de la brossa que generen, és una manera 
de fer que la ciutadania s’adoni de totes les tones de brossa que està generant i 
agafi consciència de reutilitzar i reciclar. 
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Recentment al diari “El 9 nou” apareixia una notícia en què es deia que el 
municipi de Santa Eulàlia de Ronçana ha aconseguit reciclar un 63% dels 
residus. Nosaltres pensem que aquesta és la línia a seguir. Un nou model de 
recollida dels residus basat en el reciclatge, permetrà a la llarga baixar la taxa 
d’escombraries. Finalment només voldria dir que disposem d’un termini de 30 
dies d’exposició pública de l’expedient per presentar al·legacions, que aniran 
enfocades a introduir canvis, perquè els impostos i les taxes siguin més 
redistributius. De moment, però, des de la CUP votarem a favor de la modificació 
provisional de les Ordenances fiscals per al 2008.         
 
Pren la paraula el Sr. Mas i diu que vol fer dos tipus de consideracions: una de 
tipus general (davant la intervenció del Sr. Bueno) i una altra per donar resposta a 
temes concrets que s’han plantejat.  
 
En primer lloc –diu- lamento la intervenció del Sr. Bueno (sense voler 
personalitzar, sinó com a regidor del grup municipal del PSC), perquè entenc que 
és fruit del desconeixement i de la falta d’estudi rigorós de l’expedient que es porta 
avui a aprovació i que ha estat a disposició de tots els grups municipals. Lamento, 
per tant, una sèrie d’incorreccions que s’han dit per part del Sr. Bueno i el convido 
a trobar-nos en qualsevol moment i parlar-ne (com podia haver vingut aquesta 
setmana i no ha fet). Estic obert a estudiar les propostes que vulgui fer el grup 
municipal del PSC, així com a resoldre aquells dubtes que poden sorgir, perquè és 
un expedient llarg i molt complicat tècnicament. Penso que hagués estat bé que el 
Sr. Bueno m’hagués vingut a veure i s’hagués estudiat l’expedient (sempre cal fer 
un esforç de treball previ abans d’un Ple). El grup municipal de la CUP l’ha fet, però 
no puc dir el mateix del grup socialista. El tarannà d’aquest nou equip de govern és 
el d’estar totalment obert a les propostes que se’ns puguin fer i, per tant, podem 
parlar de com millorem la política fiscal del municipi en qualsevol dels sentits que 
s’ha comentat. I en el marc d’aquest comentari general, també haig de dir que 
lamento l’absència avui del cap de llista del partit socialista, perquè sembla que el 
Sr. Bueno hagi patit una mica d’amnèsia en la seva intervenció, malgrat haver 
estat regidor de l’equip de govern i tenint experiència en l’aprovació de les 
Ordenances fiscals durant els últims quatre anys (el mateix temps que jo porto 
com a regidor). 
 
Respecte de temes concrets que han sorgit en el debat –continua el Sr. Mas- trobo 
a faltar credibilitat en moltes coses que ha dit el Sr. Bueno. Com deia jo abans, és 
bo saber d’on venim per veure el camí que podem seguir més endavant. I aquesta 
manca de credibilitat es fa palesa quan veiem que l’anterior govern municipal va 
incrementar durant els anys 2004 i 2005 un 30% la taxa d’escombraries, amb el 
criteri (compartit) d’aplicar el cost real del servei al ciutadà. Així mateix, l’any 2004 
es van incrementar un 25% l’impost de construccions i les plusvàlues, un 8,7% 
l’IBI, un 9% l’impost de circulació, i podria seguir... És bo, doncs, saber d’on 
venim, i veure els avanços que proposem a nivell de bonificacions, que no s’havien 
fet en tot aquest temps. Hem de recordar els debats que s’han produït en els 
darrers anys en els plens municipals a l’hora d’aprovar les Ordenances fiscals 
(podem llegir-los en qualsevol moment); en la darrera legislatura, el grup 
municipal de CiU sempre ha fet propostes per millorar les Ordenances fiscals. 
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Com s’ha pogut veure en l’expedient, el criteri que hem aplicat en l’increment de la 
taxa d’escombraries és el de repercutir el cost real del servei sobre els ciutadans. 
En aquest sentit, com en moltes altres coses, òbviament som hereus del que ha fet 
l’anterior equip de govern, perquè enguany s’ha aprovat una modificació del preu 
del servei i, per tant, l’any vinent els costos a repercutir són molt superiors a l’IPC 
(pràcticament aquest 7,76% que repercutim). Existeix a l’expedient un estudi 
econòmic-financer que ho justifica.  
 
Pel que fa a les bonificacions que ha proposat el Sr. Bueno, les podem anar 
estudiant de cara a les Ordenances fiscals dels anys vinents o, si és possible, es pot 
mirar d’incorporar-les en aquestes Ordenances. Però voldria puntualitzar que 
algunes de les bonificacions que ha comentat ja estan incloses a la nostra 
proposta; d’altres s’han modificat precisament aquest any (per exemple, la 
bonificació dels vehicles híbrids, que redueixen la contaminació ambiental). Altres 
temes que ha comentat el Sr. Bueno ja els tenim presents com a projectes 
d’estudi, per a la seva efectiva implantació en el futur. Si el Sr. Bueno s’hagués 
interessat per l’expedient i hagués vingut a parlar-ne amb mi, li podia haver 
explicat quines són aquestes bonificacions que estem estudiant. 
 
Com deia abans el regidor de la CUP no hem d’oblidar quin és el marc legal en què 
ens movem, la Llei d’hisendes locals, i que no ens podem saltar. Però dins d’aquest 
terreny de joc, hem d’anar el més endavant possible. Alguna de les modificacions 
proposades pel Sr. Bueno sobre l’IBI no s’adiuen amb cap de les permeses per la 
llei. Per tant, li agrairia que quan tingués un moment, ens vingui a veure i ens ho 
expliqui... En qualsevol cas, les bonificacions que avui hem presentat van en el 
camí de millorar socialment, però per raons objectives. No eren més socials les 
Ordenances de l’any 2006 que van deixar fora de les bonificacions de la taxa 
d’escombraries a més de 28 persones, perquè superaven de molt poc el llindar 
d’ingressos tan baix que hi havia.  
 
Sempre es pot fer més, i estem oberts a estudiar-ho, però repeteixo que amb 
l’impuls que volem donar a la bonificació en la taxa d’escombraries amb el foment 
de l’ús de la deixalleria, es pot fer que l’increment de l’impost sigui zero (pensem 
que és el nostre deure com administració pública fomentar el reciclatge).  
 
Per acabar –conclou el Sr. Mas- voldria dir al Sr. Bueno i al seu grup que, si es mira 
allò que s’ha fet en els últims 4 anys, es veu que l’increment de la taxa 
d’escombraries ha estat del 29,3% (superior a l’IPC de tots els 4 anys). També 
l’impost de construccions o a les plusvàlues s’han incrementat quasi un 20% per 
sobre de l’IPC en aquests 4 anys... Per tant, està molt bé fer propostes, però abans 
cal un temps d’estudi dels expedients i, si és necessari, parlar-ne amb l’equip de 
govern, com va fer el nostre grup quan estava a l’oposició, sempre amb la voluntat 
de proposar millores i fer una oposició constructiva. Qualsevol proposta social que 
se’ns proposi serà ben rebuda i l’estudiarem. 
  
Intervé el Sr. Capote i, en relació a l’increment de preus de la taxa d’escombraries 
que es va aprovar l’any 2004, diu que cal explicar bé la seqüència dels fets. Només 
s’ha dit que hi va haver un nou contracte, però no s’ha explicat que l’any 2003 els 
treballadors de Concesionaria Barcelonesa SA van convocar una vaga (amb molta 
raó!) per reivindicar que volien cobrar un sou equivalent al sou que es paga a 
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l’ajuntament de Sant Celoni per la categoria de peó. Finalment va haver 
d’intervenir l’ajuntament (jo, concretament), vam acceptar la demanda dels 
treballadors i es va haver d’apujar el preu que es pagava a l’empresa 
concessionària del servei. Per tant, la pujada de la taxa d’escombraries del 20% 
l’any 2004 va ser provocada perquè els treballadors de l’empresa que l’ajuntament 
tenia subcontractada cobraven salaris de misèria i vam arribar a l’acord de que 
percebessin el sou del peó. En anys posteriors les pujades de la taxa ja no van ser 
tan elevades. 
  
Pren la paraula el Sr. Bueno per contestar a les al·lusions fetes pel Sr. Mas. En 
primer lloc –diu- voldria recordar que el president del grup municipal socialista, el 
Sr. Joan Castaño, no és avui aquí perquè està acompanyant al grup de patinatge 
artístic de Sant Celoni que està competint pel Campionat del món. Per tant, està 
fent una tasca prou important de representació d’una institució pública. En segon 
lloc, quan es diu que no hem dedicat temps a treballar l’expedient, haig de dir que 
cada grup municipal treballa a la seva manera i ahir mateix al vespre vaig estar 
buscant a l’interventor per parlar amb ell perquè m’aclarís algunes coses que vaig 
estar estudiant tota la tarda. Així mateix, en el període d’al·legacions de l’expedient 
que s’obrirà ara, el grup municipal del PSC entrarà una proposta alternativa a la 
presentada per l’equip de govern. Sembla que nosaltres no treballem, i que els qui 
treballen i ho fan tot bé només són vostès... En tercer lloc, i molt important, és que 
les propostes de bonificacions que s’han comentat, i que en breus dies podrem 
discutir, són totes assumibles i perfectament legals (només faltaria!), el què passa 
és que hi ha una gran diferència: allà on s’han aplicat aquestes bonificacions són 
governs d’esquerres, no de dretes.  
 
Intervé el Sr. alcalde i diu que el desconcerta la intervenció del Sr. Bueno. Em 
sorprèn –diu- veure el llistat de bonificacions i de propostes que avui s’han posat 
sobre la taula per part del grup municipal del PSC. I em pregunto, què ha passat 
en aquests darrers anys? On eren aquestes propostes l’any passat o fa dos anys o 
tres o quatre? Per què en aquests darrers anys quan el nostre grup presentava 
propostes d’ampliació i millora de les bonificacions, eren desestimades per l’equip 
de govern i incorporades en part o en la seva totalitat, en ocasions, a les 
Ordenances de l’any següent? Penso que la intervenció del Sr. Bueno ha estat 
plena de demagògia. Quan es ve d’un període de govern de 18 anys, els fets 
delaten a les persones. Només cal mirar enrere per veure com eren fins ara les 
Ordenances fiscals...  I la pregunta que es deu fer la ciutadania és: per què no van 
aplicar mentre governaven totes aquestes propostes que ara fan? Crec que hem de 
ser seriosos... Nosaltres estem absolutament oberts a incorporar millores en les 
bonificacions dels impostos i les taxes municipals i, com s’ha pogut veure, les 
Ordenances fiscals que proposem per al 2008 tenen un caire social important i si 
se’ns presenta alguna proposta interessant, i que sigui aplicable, estem oberts a 
parlar-ne. Aquests dies n’hem parlat amb la CUP, i també ho podem fer en el 
període d’exposició pública de l’expedient. Les portes del despatx de qualsevol dels 
membres de l’equip de govern estan absolutament obertes a tots vosaltres per 
analitzar qualsevol proposta de millora de les Ordenances fiscals. Al final, però, 
com ja s’ha dit altres vegades, els números han de sortir d’alguna manera perquè 
les taxes i els impostos són necessaris per poder donar serveis.  
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En el cas de la taxa d’escombraries (que s’incrementa per sobre de la resta) és fàcil 
i llaminer fer una certa demagògia al respecte. Però no fem sinó repercutir sobre 
els ciutadans el cost del servei. Al final la gent ha de saber que això és el que costa 
recollir les escombraries que entre tots generem (més de 6.000 tones l’any a tot 
Sant Celoni). El que sí que hem de tenir en compte és que cal facilitar ajudes (les 
bonificacions) a algunes persones amb ingressos molt precaris. És trist veure com  
aquest any algunes persones amb molt pocs recursos no podien beneficiar-se del 
90% de bonificació. Aquestes són les Ordenances fiscals que van aprovar vostès. 
Entenc que a vegades políticament interessa fer certes puntualitzacions, però  
demanaria que es fes sempre una reflexió del que ha passat els anys anteriors. En 
aquests moments el grup municipal del PSC està a l’oposició, però pensin que han 
estat governant durant 18 anys i mirin aquelles coses que no van fer quan tenien la 
possibilitat de fer-ho. I a més, durant molts anys van governar amb majoria 
absoluta i tenien la potestat de decidir unilateralment allò que creien que era 
realment més social. 
 
M’ha fet una certa gràcia –continua el Sr. alcalde- quan el Sr. Bueno ha parlat de 
penalitzar a través de l’IAE aquelles empreses que hagin estat condemnades per 
un delicte ecològic o per discriminació laboral. Seria bo recordar que en aquest 
mateix ajuntament s’han produït conflictes de tipus laboral amb alguns treballador, 
i existeixen sentències en contra de l’ajuntament. Potser caldria fer una reflexió al 
respecte, i ser més curosos amb alguns dels comentaris que es fan. En aquest cas, 
crec que hi ha hagut un punt de frivolitat... 
 
El Sr. Bueno conclou dient que a partir d’ara s’obrirà un període d’informació 
pública de l’expedient, durant el qual el grup municipal del PSC presentarà una 
proposta alternativa a la de l’equip de govern, per a que sigui estudiada i aprovada 
definitivament per tot el Plenari. També voldria deixar clar que les Ordenances 
fiscals són eines dinàmiques i que, naturalment, la realitat social d’avui no és la 
mateixa de fa 18 anys. Les Ordenances fiscals han patit una evolució gran des que 
el grup municipal del PSC va començar a governar. Ara la realitat social és diferent 
i creiem que les propostes han de molt més fortes i amb més bonificacions. 
Pensem que hem treballat una proposta molt positiva, i en breu la tindreu a la 
vostra consideració i la podrem discutir conjuntament.  
 
El Sr. alcalde pregunta pel sentit del vot dels grups municipals. 
 
El Sr. Arenas indica que el grup municipal del PSC hi votarà en contra. 
 
La Sra. Vinyets diu que el grup municipal de la CUP votarà a favor d’aquesta 
aprovació provisional, en tant que ara s’obrirà un període d’al·legacions i podrem  
presentar aquelles que considerem pertinents. Nosaltres entenem que el més 
important és l’aprovació definitiva de les Ordenances fiscals. 
 
Després d’aquestes intervencions i,  
 
Vist l'expedient instruït per a la modificació de les Ordenances fiscals del 
municipi de Sant Celoni per a l'any 2008 i següents. 
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Vista la memòria del regidor d'Economia, l'informe de l'interventor accidental i 
els estudis econòmics obrants a l'expedient. 
 
Atès allò establert a l’article 217.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Per tot això, a proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 9 
vots a favor de les senyores Lechuga, Costa i Vinyets i dels senyors Deulofeu, 
Cuminal, Mas, Negre, Perapoch i Ventura, i amb 7 vots en contra de les senyores 
Miracle i de la Encarnación i dels senyors, Vila, Capote, Bueno, Casado i Vega, el 
Ple municipal ACORDA:  
 
1. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança general de gestió, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir 
per a l’exercici 2008 i següents.  
 
2. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2008 i següents, la modificació de 
les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:   
 
1. Impost sobre béns immobles 
2. Impost sobre activitats econòmiques 
3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
4. Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 
5. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
8. Taxa per aprofitaments especials del domini públic local a favor d'empreses 
explotadores de serveis de subministraments d'interès general 
9. Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de 
construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions 
anàlogues 
10. Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de 
via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol 
mena 
11. Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat 
lucrativa 
12. Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, 
situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge 
cinematogràfic 
14. Taxes per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus 
urbans 
15. Taxa per prestació de serveis en cementiris locals 
16. Taxa per la retirada i immobilització de vehicles a la via pública 
17. Taxa per l’expedició de  documents administratius 
18. Taxa per la intervenció administrativa en activitats i instal·lacions que es 
desenvolupin o realitzin en el terme municipal 
19. Taxa per a la llicència d'autotaxi i altres vehicles de lloguer 
20. Taxes per serveis generals: 
 

A) Per concessió de llicencies urbanístiques 
B) Per concessió de plaques 
C) Per la utilització d'espais del Centre municipal d'expressió - Escola de 
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música 
D) Per la utilització dels locals de la Rectoria Vella 
E) Per la utilització de jardins o locals municipals per a la celebració de 
festejos 
F) Per la utilització de les instal·lacions esportives municipals 
H) Per la recuperació d’animals de companyia abandonats dels quals se 
n’ha fet càrrec l’Ajuntament 
I) Per la utilització dels serveis de reprografia, reclamacions de material 
deixat en préstec i per l’ús de la sala d’actes de la biblioteca de Sant 
Celoni 
 

23. Taxa reguladora per la prestació del servei municipal de control d’animals de 
companyia 
Tarifes per la realització de serveis funeraris 
 
3. Imposar la taxa per prestació de serveis públics o la realització d'activitats 
administratives de competència local i aprovar l’Ordenança fiscal reguladora de 
la mateixa, que a continuació es relacionen: 
 
Ordenança fiscal número 25, reguladora de la taxa per concessió de llicències 
urbanístiques 
 
4. Indicar que el text de l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació 
dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer és 
coincident amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al 
Butlletí Oficial de la Província de 28 de setembre de 2007. 
 
5. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complert de les Ordenances fiscals aprovades de 
nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia 
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un 
interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les 
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública 
sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats. 
 
 
9. DELEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DE LES FUNCIONS DE 
LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DE LA TAXA PER CONCESSIÓ DE 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 25) I DE 
L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 
(ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 5). 
 
Pren la paraula el Sr. Mas i explica que es proposa delegar a la Diputació de 
Barcelona el cobrament i la inspecció de l’impost de construccions, instal·lacions i 
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obres, així com el cobrament de la taxa de llicències urbanístiques, pels avantatges 
que ofereix la gestió delegada en aquest ens local superior que és la Diputació. 
Hem preguntat a altres ajuntaments que també han fet aquest canvi de gestió de 
l’impost de construccions (l’Ametlla, Bigues i Riells, Caldes de Montbui, Canovelles, 
Llinars, Montmeló, Montornès...) i tots ens han reafirmat els bons resultats 
d’aquesta delegació perquè suposa menys feina administrativa per nosaltres i 
preveu la possibilitat de realitzar inspeccions (que actualment des de l’ajuntament 
no estem fent). Per tant, entenem que és aconsellable aprovar aquesta delegació. 
 
El Sr. Arenas diu que el grup municipal socialista es posiciona a favor d’aquesta 
delegació perquè, mentre existeixin les diputacions, s’han d’utilitzar, i aquesta és 
una bona manera de fer-ho. 
  
La Sra. Vinyets diu que des de la CUP també hi votaran afirmativament, però 
entenem –diu- que hem de deixar d’utilitzar les diputacions pels motius que ara 
exposarem.  
 
A la proposta d’acord per delegar a la Diputació de Barcelona la gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació de la taxa per concessió de llicències 
urbanístiques i l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, s’esmenten 
com a arguments justificatius d’aquesta delegació, primer “l’interès que 
representa per a aquesta Corporació l’exercici eficient de les competències 
atribuïdes” i, segon “l’abast de la col·laboració que la Diputació de Barcelona 
ofereix als Ajuntaments de la província”.  
 
La CUP sosté que sovint les raons tècniques no són suficients per justificar 
determinades decisions, sinó que també s’han tenir en compte les polítiques. I 
en el cas que ens ocupa, encara més, perquè parlem del model d’organització 
territorial de l’Estat espanyol: la divisió provincial. Un model nascut a mitjans del 
segle XIX que no ha servit per estendre el benestar entre la ciutadania, sinó que 
l’Estat espanyol l’ha utilitzat per controlar i fiscalitzar políticament les nacions 
històriques, en aquest cas Catalunya. La Diputació provincial és l’òrgan de 
govern de la província, un òrgan obscur, els membres del qual s’escullen de 
manera indirecta. 
 
D’altra banda, la legislació vigent a Catalunya preveu la progressiva dissolució de 
les províncies. Així, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, al seu article 87, a part 
de definir què és la província, assenyala que “quan Catalunya es constitueixi com 
a comunitat uniprovincial, la Generalitat n’ha d’assumir el govern i 
l’administració, i també les competències”. Així mateix, l’article 9 del recentment 
modificat Estatut d’Autonomia de Catalunya diu que “el territori de Catalunya és 
el que correspon als límits geogràfics i administratius de la Generalitat en el 
moment de l’entrada en vigor d’aquest Estatut”. A diferència de l’Estatut de 
1979 que definia el territori de Catalunya com el de les comarques que 
integraven les províncies de Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida, l’actual no 
menciona la província.  
 
Per tant, si l’objectiu polític immediat és dissoldre les províncies i, per tant, les 
Diputacions provincials, com ja va passar entre 1914 i 1925 amb la constitució 
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de la Mancomunitat de Catalunya, no sembla lògic cedir quotes de poder, encara 
que siguin merament tècniques, a la Diputació, perquè com hem assenyalat, la 
cessió de coneixement suposa reduir l’autonomia dels ajuntaments. En el cas 
que ens ocupa (cobrament d’una taxa i d’un impost) la cessió també implica una 
pèrdua d’ingressos, perquè la Diputació cobrarà a l’ajuntament una taxa en 
concepte de gestió del servei.  
 
Pel que fa a les raons tècniques, apel·lar a “l’abast de la col·laboració” de la 
Diputació amb d’altres municipis de la comarca, no vol dir absolutament res. Que 
un comportament sigui massiu no equival automàticament a que sigui bo. 
Esgrimir que cedir la gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats 
impostos i taxes a la Diputació en millorarà l’eficiència, és un argument que per 
nosaltres és poc sòlid. La CUP no dubta que els serveis tècnics de l’ajuntament 
de Sant Celoni puguin ser igual o més eficients que els de la Diputació de 
Barcelona. Un assumpte diferent és preguntar-nos si la ineficiència actual és 
atribuïble a la manca de personal, perquè si aquesta és la raó, la solució és fàcil, 
contractar més personal i així ho podem gestionar nosaltres. 
 
Per tant, nosaltres votem a favor de la cessió per dos anys de la delegació de les 
funcions esmentades a la Diputació, perquè en aquest període es puguin 
esmenar els dèficits que impedeixen que l’ajuntament assumeixi “eficientment” 
aquestes tasques. Però, passat aquest termini, entenem que el Consistori ha de 
recuperar aquest servei de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de la taxa per 
concessió de llicències urbanístiques i de l’impost de construccions, instal·lacions 
i obres.  
 
Intervé de nou el Sr. alcalde i diu que ha quedat clar el posicionament dels grups 
municipals. Aquesta proposta busca només una eficiència en la gestió, fora de 
d’altres reflexions polítiques. En aquest cas, cal valorar el cost econòmic que 
tindria per a l’ajuntament assumir la contractació del personal necessari per dur 
a terme les inspeccions de les construccions, instal·lacions i obres. De tota 
manera, recollim el suggeriment de la CUP per tal que en els propers dos anys 
es valori si des del propi ajuntament es pot fer una gestió d’aquestes 
característiques, amb igual resultat que el que preveiem que ens pot donar la 
gestió des de la Diputació. Si aquesta reflexió ho aconsella, no hi hauria d’haver 
cap problema per recuperar la gestió d’aquest impost des del propi ajuntament. 
  
Després d’aquestes intervencions i atès que 
 
El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, atribueix als municipis les facultats de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret 
públic, la titularitat dels quals els hi correspon, preveient-se a l’article 7.1 de 
l’esmentat text legal que dites facultats es podran delegar en altres Entitats 
locals en quin territori estigui integrat el municipi. 
 
També l’article 8 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu fórmules de 
col·laboració entre Entitats locals, diferents de la delegació de funcions, per a la 
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gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret 
públic municipals. 
 
A l’empara del que autoritza la normativa vigent i vist l’abast de la col·laboració 
que la Diputació de Barcelona ofereix als ajuntaments de la província, en matèria 
de gestió dels seus ingressos, realitzada per l’Organisme de gestió tributària 
(ORGT), aquest Ajuntament amb anterioritat ha acordat delegar en la Diputació 
un conjunt ample de funcions de liquidació i recaptació dels seus ingressos. 
 
Atès l’interès que representa per a aquesta Corporació l’exercici eficient de les 
competències atribuïdes, i considerant, conforme a dret, procedir a la delegació 
d'aquestes a l'empara del que es preveu als articles 7.1 i 8.4 del Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local i article 8.b) del Reglament general de recaptació 
aprovat per Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol. 
 
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat,  
el Ple municipal ACORDA:  
 
1. Delegar en la Diputació de Barcelona, a l'empara del que preveu l'article 7.1 
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, les funcions de liquidació, inspecció i 
recaptació dels tributs que a continuació s'especifiquen: 
 
I – Taxa per concessió de llicències urbanístiques (Ordenança fiscal 
número 25) 
 

• Concessió i denegació de beneficis fiscals  
• Revisió de les autoliquidacions presentades  
• Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, 

per determinar els deutes tributaris.  
• Expedició de documents cobratoris  
• Pràctica de notificacions de les liquidacions  
• Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu  
• Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi 

realitzat per l’ORGT  
• Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat  
• Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts  
• Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries  
• Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria 

tributària i pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin  
• Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors  
• Actuacions d’informació i assistència als contribuents  
• Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors  
 

II – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Ordenança fiscal 
número 5) 
 

• Concessió i denegació de beneficis fiscals  
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• Revisió de les autoliquidacions presentades  
• Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, 

per determinar els deutes tributaris.  
• Expedició de documents cobratoris  
• Pràctica de notificacions de les liquidacions  
• Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu  
• Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi 

realitzat per l’ORGT  
• Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat  
• Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts  
• Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries  
• Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria 

tributària i pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin  
• Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors  
• Actuacions d’informació i assistència als contribuents  
• Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors  

 
2. La durada o termini per al qual s'acorda la present delegació de funcions 
s'estableix en un període de dos anys, prorrogable per reconducció tàcita d'any 
en any, la qual es produirà, llevat que qualsevol d'ambdues administracions 
acordin deixar sense efecte l'esmentada delegació, el que haurà de notificar-se 
en un termini no inferior a sis mesos abans del cessament. 
 
3. L'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter general i 
recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió, en els terminis 
previstos a l'article 27 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 
les bases de règim local. 
 
4. La prestació dels serveis que es derivin de la delegació de funcions que 
contempla la present resolució, comportarà l’aplicació de la taxa establerta a 
l’Ordenança fiscal de l’Organisme de gestió tributària que estigui vigent en el 
moment de realitzar les actuacions; sense perjudici del que puguin establir les 
disposicions transitòries de la mateixa, en cas que es modifiqui. 
 
S’inclou com annex als presents acords text de l’Ordenança que regirà des de 1-
1-2004, les determinacions més importants de la qual, en relació a la delegació 
de funcions aprovada mitjançant els acords anteriors, són: 
 

• Sobre les quotes recaptades i els recàrrecs d’extemporaneïtat s’aplicarà el   
1,75%   

• L’import dels interessos de demora es transferiran íntegrament a 
l’Ajuntament  

• Sobre les sancions recaptades, s’aplicarà la taxa del 20% 
 

5. Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació de 
Barcelona s'atendrà a l'ordenament local, així com a la normativa interna dictada 
per aquesta, en virtut del que preveu l'article 7.3 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, i de les seves pròpies facultats d'autorganització per a la gestió dels 
serveis atribuïts. 
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6. Facultar a l'alcalde per a la signatura del conveni a subscriure entre 
l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona per portar a terme les funcions de 
liquidació, inspecció i recaptació dels tributs que es deleguen. 
  
7. El present acord haurà de notificar-se a la Diputació de Barcelona, als efectes 
que, per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació ara conferida. 
 
8. Un cop acceptada la delegació per la Diputació de Barcelona, el present acord 
es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, i en el de la Comunitat Autònoma 
per al general coneixement, d'acord amb el previst a l'article 7.2 del Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març. 
 
 
10. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’INFORME DE L’AJUNTAMENT DE SANT 
CELONI SOBRE LA LLICÈNCIA COMERCIAL SOL·LICITADA PER COPERFIL 
GROUP SA. 
 
Intervé el Sr. Perapoch i explica que, com tothom ja sap, el grup COPERFIL està  
construint un gran establiment comercial i d’oci a l’entrada de Sant Celoni, al 
costat de la carretera comarcal C-35. Pel nombre d’habitants de Sant Celoni 
aquest establiment (amb una superfície total de 11.000 m2 aproximadament) 
necessita una llicència comercial de la Generalitat de Catalunya. Per aquest 
motiu els promotors han sol·licitat que el Ple de l’ajuntament de Sant Celoni 
emeti un informe favorable a la implantació d’un gran centre comercial i d’oci al 
nostre municipi, per tal de tramitar la corresponent llicència davant de la 
Generalitat. Tal i com figura a l’expedient, una part del complex (6.000 m2) es 
destinarà al comerç de productes alimentaris, parament de la llar, bricolatge i 
automoció, i la resta (5.000 m2) serà per a usos lúdics (cinemes, restauració...). 
Per tal de poder inaugurar a la primavera de l’any vinent, COPERFIL necessita 
disposar de la llicència comercial de la Generalitat i abans requereix d’aquest 
informe, l’emissió del qual es proposa avui al Ple.  
 
El Sr. Arenas diu que el grup municipal de PSC es posiciona favorablement en 
aquest punt, sabent que a Sant Celoni no anem sobrats d’ofertes d’oci, sobretot 
per a la gent jove. Tot i que els companys de la CUP s’han oposat a aquest 
projecte des d’un principi, nosaltres el vam tirar endavant en el seu moment 
perquè, a part de l’increment de l’oferta d’oci, vam valorar que es faria d’una 
forma sostenible i que crearia nous llocs de treball. 
  
Intervé la Sra. Vinyets i diu que, efectivament, els regidors de la CUP votaran en 
contra de l’emissió d’aquest informe. Ja fa molt temps –diu- que la CUP ha fet 
campanyes perquè no tiri endavant aquest complex lúdic i comercial, que va ser 
aprovat pel Ple en la legislatura anterior. Entenem que la construcció d’aquest 
establiment (que és comú a molts municipis catalans i que és exportat dels 
EEUU) suposa, en primer lloc, a nivell social, precarietat laboral perquè les 
persones contractades estan en males condicions laborals; va en perjudici dels 
petits productors, fomenta la cultura del negoci i el negoci de la cultura; també 
fomenta la insostenibilitat ecològica i, a nivell urbanístic, aquesta organització 
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suposa la introducció de noves formes de vida en els nostres pobles, amb la 
creació d’espais extraurbans, petites ciutats de consum fora de la vila.  
 
A nivell tècnic, entenem que l’informe que se’ns presenta avui per ser aprovat, 
presenta algunes mancances tècniques. En primer lloc l’informe diu que 
l’aprovació s’ha de fer d’acord amb la Llei d’equipaments comercials de l’any 
2000. Posteriorment, quan s’esmenten els requisits que cal tenir en compte a 
l’hora d’emetre un informe favorable o desfavorable pel Ple de l’ajuntament, 
se’ns diu que ens hem de fixar amb l’article 10, que precisament correspon a 
una normativa de 2005. I, d’acord amb la normativa de 2005, que és la vigent a 
Catalunya, nosaltres entenem que aquest centre no es podia haver construït 
perquè aquesta normativa, com molt bé diu l’informe, exigeix que aquest tipus 
d’equipaments no quedin fora de l’entramat urbà. Aquest requisit no el 
demanava la legislació anterior. Per tant, o apliquem tota la legislació o apliquem 
l’altra. Si tenim en compte els criteris que exigia la legislació anterior per emetre 
aquest informe (l’impacte sobre el territori; la contribució del projecte a la 
revitalització de les àrees comercials ja consolidades a l’àrea d’influència; la 
reversió de les plusvàlues que es generin a favor de la millora i la modernització 
de les estructures comercials de l’àrea d’influència; els efectes sobre el nivell i la 
qualitat de l’ocupació; l’adequació del projecte a les previsions del plantejament 
urbanístic; la seva contribució al reequilibri territorial; l’adequació del projecte al 
programa d’orientació per equipaments comercials del municipi) entenem que  
l’informe i els documents que l’acompanyen no són suficients per emetre un 
informe favorable a la concessió de la llicència comercial sol·licitada per 
COPERFIL. D’altra banda, políticament des de sempre hem criticat que Sant 
Celoni encari la seva oferta d’oci i de comerç amb la nova obertura d’un centre 
d’aquest tipus al costat dels models dels EEUU. A part, en cap moment 
s’esmenta com es resoldrà el tema dels residus i, pel què fa la mobilitat, 
entenem que deixa molt per desitjar. Per tant el nostre vot és en contra de 
l’emissió d’aquest informe. 
 
El Sr. alcalde indica que aquest és un projecte que ve de lluny, que està en la 
seva fase final i, com equip de govern, entenem que el que s’ha de fer és 
acabar-lo i vetllar perquè el que queda de procediment es faci amb totes les 
garanties i amb el màxim de benefici pel poble, intentant equilibrar els elements 
comercials del nou complex amb la resta del municipi. Aquest és l’objectiu que 
ens plantegem. I és evident que aquest projecte no pot quedar ara en el aire, 
que se li ha de donar sortida i que se l’ha de fer avançar per tal que repercuteixi 
en benefici de tots els ciutadans. Aquest és el motiu fonamental –diu- pel qual 
els regidors de l’equip de govern votarem a favor de l’informe. 
  
Després d’aquestes intervencions i atès que 
 
En data 29 de desembre de 2006 l’empresa Coperfil Group SA va presentar una 
sol·licitud a l’Ajuntament per a que el Ple emeti un informe sobre la implantació 
d’un gran establiment comercial col·lectiu. En data 13 de març, l’alcalde de Sant 
Celoni va emetre un decret en què es requeria a Coperfil Group SA a presentar un 
conjunt de documentació complementària necessària per a la tramitació de 
l’expedient. En data 9 d’agost Coperfil Group SA va aportar la documentació 
requerida i es va continuar amb la tramitació de l’expedient. 
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Coperfil Group SA promou la construcció d’un gran establiment comercial col·lectiu, 
comercialitzat amb el nom d’Altrium-Sant Celoni, ubicat a la UASU-42 amb les 
superfícies i usos següents: 

 
Usos Superfície de venda (m2) 
Alimentació 1.299,00 
Parament de la llar  2.012,57 
Bricolatge 1.982,93 
Automoció 745,79 
Total comercial 6.040,29 
Lleure  1.672,41 
Cinemes 2.114,16 
Restauració 1.256,3 
Total no comercial 5.042,87 
TOTAL 11.083,16 

 
Segons el nombre d’habitants de Sant Celoni, aquest establiment comercial amb 
una superfície de venda de 6.040,29 m2 es configura com un gran establiment 
comercial col·lectiu, classificat com a centre comercial unitari, i que es regeix pel 
règim de llicència comercial de la Generalitat. 
 
El projecte s’adequa al Pla territorial sectorial d’equipaments comercials perquè 
s’inclou en el supòsit previst en la seva disposició transitòria segona que estableix 
que els municipis podran executar les actuacions comercials que es preveuen en 
els POEC definitivament aprovat i vigent a la data d’entrada en vigor de la Llei 
18/2005, de 27 de desembre, d’equipaments comercials. Sant Celoni disposa d’un 
POEC aprovat el 16 de desembre de 2004 per Resolució del Conseller de Comerç, 
Turisme i Consum de la Generalitat de Catalunya i ratificat pel Director General de 
Comerç el 17 de gener de 2005 per a la seva entrada en vigor de forma executiva. 
 
El Pla territorial sectorial d’equipaments comercials estableix un conjunt 
d’excepcions al dimensionament per a noves implantacions, que són, entre d’altres, 
les següents: 
 

• Venda d’automòbils, embarcacions i altres vehicles, de maquinària, de 
materials per a la construcció i articles de sanejament, centres de jardineria 
i establiments de venda de carburants. 

• Venda d’articles de ferreteria-bricolatge, sempre que la dotació dels 
establiments comercials del mateix sector amb superfícies de venda 
superiors a 1.000 m2 no sobrepassi la relació de 50 m2 de superfície de 
venda per 1.000 habitants de l’àrea d’influència de l’establiment projectat. 

• Venda de mobiliari, parament i tèxtil de la llar, sempre que la dotació dels 
establiments comercials del mateix sector amb superfícies de venda 
superiors a 1.000 m2 no sobrepassi la relació de 80 m2 de superfície de 
venda per 1.000 habitants de l’àrea d’influència de l’establiment projectat. 

 
L’establiment comercial projectat per Coperfil Group SA preveu la instal·lació de 
2.012,57 m2 en diferents establiments de parament de la llar, 1.982,93 m2 en un 
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establiment de bricolatge i 745,79 m2 en diversos establiments del sector 
d’automoció. Per tant, tots aquests sectors constitueixen excepcions al 
dimensionament regulat tant al PTSEC actual com al PTSEC anterior. 
 
L’establiment comercial col·lectiu promogut per Coperfil Group SA s’ubicarà a la 
UASU-42, unitat d’actuació que va ser objecte d’una modificació puntual del Pla 
general d’ordenació urbana i d’un Pla de millora urbanística. En aquests documents 
d’ordenació urbanística es preveu explícitament l’ús comercial en la seva clau 11 
(parc comercial), i també s’accepta l’ús administratiu, la restauració i els 
espectacles.  
 
En la tramitació d’aquests instruments, en data 15 de juny de 2005, la Direcció 
General de Comerç va emetre informe preceptiu favorable en els termes següents: 
 

• Sant Celoni disposa d’un POEC que li permet la implantació d’un establiment 
comercial alimentari inferior a 1.300 m2 de superfície comercial. 

• Pel que fa a la resta d’activitats comercials previstes, amb una superfície 
total de 4.749,05 m2 s’adeqüen a les excepcions previstes a l’article 8.2 de 
la normativa del PTSEC. 

 
El projecte ha obtingut informes favorables de la Direcció General de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvaments, de l’Agència Catalana de l’Aigua i de la Direcció 
General de Carreteres. Així mateix, en la tramitació del Pla de millora urbana el 
promotor del projecte va elaborar un informe ambiental i un estudi de mobilitat. 
 
L’establiment comercial col·lectiu s’ubicarà a la Porta de Ponent, situat al sud del 
nucli urbà amb façana a la C-35 pel nord, el sector P5 Can Caseta per l’est i el riu 
Tordera al sud.  
 
La ubicació de l’equipament comercial a la porta de Ponent, a l’enllaç principal de 
Sant Celoni amb la C-35, proporciona una gran accessibilitat tant des del municipi 
de Sant Celoni com des dels municipis de l’entorn. 
 
L’estudi de mobilitat aportat per Coperfil Group SA preveu que aproximadament el 
75% dels desplaçaments a l’equipament comercial seran en vehicle privat, un 3% 
en transport públic i un 20% a peu.  
 
Per tal d’absorbir l’increment de trànsit derivat de l’obertura d’aquest equipament 
comercial, el projecte incorpora la modificació de l’enllaç amb la C-35 i la 
construcció d’una rotonda amb un diàmetre exterior de 49 metres i amb una anella 
de dos carrils de circulació. Aquesta rotonda presenta una capacitat suficient per 
suportar el volum de trànsit previst atès que en hora punta l’anella té encara una 
reserva de capacitat superior al 50%. Així mateix, el disseny dels vials perimetrals 
és suficient pel volum de trànsit previst. 
 
La Direcció General d’Urbanisme, en l’informe emès el 14 de març de 2006 en 
motiu de la tramitació del Pla de millora urbana, determina que l’accés a l’àmbit es 
produeix des de la nova rotonda situada en el nus d’accés al casc urbà de Sant 
Celoni, plantejant també una sortida amb un carril d’incorporació a la carretera C-
35 en sentit nord. Així mateix, estableix que en aquest punt es preveu la 
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construcció d’un pas inferior per a vianants, per facilitar la connexió amb el nucli 
urbà de Sant Celoni per sota el pont de la carretera C-35. 
 
La Direcció General de Carreteres, en l’informe emès el 21 de setembre de 2005 en 
la tramitació del Pla de millora urbana de la UASU-42, determina que la construcció 
de la rotonda és conseqüència de les necessitats d’accessibilitat del sector i, per 
tant, el promotor de l’equipament comercial haurà d’assumir els costos derivats de 
la construcció de la rotonda i dels accessos que es modifiquen al costat sud de la 
carretera. 
 
L’accessibilitat en transport públic queda garantida amb l’autobús urbà, que 
disposa de dues parades a una distància de 400-500 metres, i amb l’estació de 
ferrocarril ubicada a 400 metres de l’equipament comercial. En aquest sentit, el 
desdoblament del túnel d’accés a Sant Celoni, amb l’eixamplament de voreres, 
permetrà garantir el pas de vianants entre el centre urbà del municipi i 
l’equipament comercial amb condicions adients de confort i seguretat.  
 
El Decret 378/2006, de 10 d’octubre, pel qual es desplega la Llei 18/2005, de 27 
de desembre, d’equipaments comercials, estableix la dotació mínima d’aparcament 
per cada 100 m2 de superfície de venda per als grans establiments comercials, 
segons la tipologia comercial. 
  
L’establiment alimentari té una superfície de 1.299 m2, per tant, està classificat 
com a supermercat petit i la dotació mínima d’aparcament és de 8 places per cada 
100 m2 de superfície de venda. 
 
La superfície especialitzada de bricolatge té una dimensió de 1.982,93 m2 i la 
dotació mínima d’aparcament és de 6 places per cada 100 m2 de superfície de 
venda. 
 
La resta d’establiments comercials tenen una superfície total de 2.758 m2 i la 
dotació d’aparcament ha de ser de, com a mínim, 3 places per cada 100 m2 de 
superfície de venda. 
 
Així, les necessitats d’aparcament serien les següents: 

 
Tipus establiment Superfície de 

venda (m2) 
Dotació mínima 
d’aparcament 

Supermercat petit 1.299,00 104 
Superfície especialitzada (bricolatge) 1.982,93 119 
Resta superfície comercial 2.758,07 83 
Total 306 
 

Segons la memòria aportada per Coperfil Group SA, l’oferta prevista d’aparcament 
per a l’equipament comercial col·lectiu és de 450 places (61 places en superfície i 
389 en planta soterrada), i per tant clarament superior a la dotació mínima 
necessària. 
 
La implantació d’aquest establiment comercial col·lectiu es regeix per allò establert a 
la disposició transitòria segona de la Llei 18/2005, de 27 de desembre, 
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d’equipaments comercials que disposa que les llicències comercials corresponents 
als establiments comercials inclosos en els programes d’orientació per als 
equipaments comercials definitivament aprovats en el moment de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei s’han de tramitar d’acord amb el que estableix la Llei 17/2000. El 
POEC de Sant Celoni va ser definitivament aprovat el 16 de desembre de 2004, 
abans de l’entrada en vigor de la Llei 18/2005 i per tant, aquest gran establiment 
comercial no està condicionat a l’exigència d’ubicar-se en la trama urbana 
consolidada. 
 
El POEC de Sant Celoni estableix que el dèficit d’oferta de quotidià alimentari es 
cobreixi en format supermercat amb la distribució següent: 

 
- Carretera de Gualba i C-35. Dos establiments de 1.299 m2 i de 772 m2 

respectivament, amb ensenyes prou diferenciades en el seu posicionament de 
mercat per tal de garantir l’assortiment a tots els sectors socials. 

 
- Porta de Ponent. Un establiment de 1.299 m2, complementat amb establiments 

de restauració i lleure. 
 

El projecte garanteix el dret dels consumidors a disposar d’una oferta àmplia i 
diversa en termes de qualitat, quantitat, preu i característiques dels productes 
perquè pal·liarà parcialment el dèficit d’oferta de quotidià alimentari i millorarà 
l’oferta del municipi en els sectors d’automoció, parament de la llar i bricolatge, 
incrementant així la capacitat d’elecció dels consumidors i consumidores i la 
competència dels establiments comercials. 
 
Per a la tramitació de la llicència comercial de la Generalitat, Coperfil Group SA, 
com a promotora del projecte d’establiment comercial col·lectiu, resta obligada a 
sol·licitar l’informe sobre el grau d’implantació de les empreses de distribució 
comercial.  
 
La competència per a l’emissió d’aquest informe deriva del que estableix l’article 
7.8 de la Llei 18/2005, de 27 de desembre, d’equipaments comercials, que disposa 
que en el tràmit de concessió de la llicència comercial de la Generalitat, la persona 
sol·licitant ha d’aportar un informe emès per l’ajuntament del municipi en el terme 
del qual es pretén obrir, ampliar o traslladar un gran establiment o canviar-ne 
l’activitat. L’informe ha d’ésser aprovat pel Ple de l’ajuntament i s’ha de motivar 
tenint en compte els criteris de valoració que estableix l’article 10 i, si és 
desfavorable, té caràcter vinculant.  
 
L’article 10 d’aquesta disposició normativa estableix que en l’atorgament o la 
denegació de la llicència comercial de la Generalitat i de la llicència comercial 
municipal s’han de valorar els criteris següents: 

 
a) L’adequació del projecte al Pla territorial sectorial d’equipaments comercials 
b) L’adequació del projecte al planejament urbanístic vigent 
c) Les condicions que conformen la seguretat del projecte i la integració de 

l’establiment en l’entorn urbà 
d) La mobilitat generada pel projecte, amb una atenció especial a la incidència 

en la xarxa viària i les infraestructures públiques, i també a l’existència o no 
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de mitjans de transport públic col·lectiu suficients per a atendre els fluxos 
de públic previsibles i desincentivar l’ús del vehicle particular. 

e) La dotació d’aparcament prevista 
f) La localització del projecte en la trama urbana consolidada del municipi i 

l’adequació del projecte a les disposicions del programa d’orientació dels 
equipaments comercials. 

g) El dret dels consumidors a disposar d’una oferta àmplia i diversa en termes 
de qualitat, quantitat, preu i característiques dels productes. 

h) El grau d’implantació de l’empresa sol·licitant en relació amb el seu mercat 
rellevant.  

 
La disposició transitòria sisena de la Llei 18/2005 regula la situació de les llicències 
comercials corresponents als establiments comercials inclosos en els programes 
d’orientació per als equipaments comercials definitivament aprovats en el moment 
d’entrada en vigor d’aquest llei. Aquest precepte és aplicable a l’establiment 
comercial col·lectiu promogut per Coperfil Group SA atès que el POEC de Sant 
Celoni va ser definitivament aprovat el 16 de desembre de 2004. 
 
El Decret 378/2006, de 10 d’octubre, pel qual es desplega la Llei 18/2005, de 27 
de desembre, d’equipaments comercials estableix les tipologies d’establiments 
comercials i la dotació d’aparcament mínima per a cadascuna. 
 
L’article 11 del Decret 379/2006, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Pla territorial 
sectorial d’equipaments comercials, enumera les excepcions al dimensionament per 
a noves implantacions d’establiments comercials. 
 
La disposició transitòria segona del PTSEC determina que els municipis podran 
executar les actuacions comercials que es preveuen en els POEC definitivament 
aprovats i vigents a l’entrada en vigor de la Llei 18/2005, de 27 de desembre, 
d’equipaments comercials. 
 
El Programa d’orientació per als equipaments comercials de Sant Celoni va ser 
aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, el 24 de març de 2004, 
per Resolució del Conseller de Comerç, Turisme i Consum de la Generalitat de 
Catalunya el 16 de desembre de 2004, ratificat pel Ple de l’Ajuntament en 
aprovació final el 28 de desembre de 2004 i ratificat pel Director General de 
Comerç el 17 de gener de 2005 per a la seva entrada en vigor de forma executiva. 
 
A la vista de l’informe emès per la tècnica de Desenvolupament, a proposta de la 
Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 14 vots a favor de les senyores 
Lechuga, Costa, Rigalós i de la Encarnación, i dels senyors Deulofeu, Cuminal, Mas, 
Negre, Perapoch, Arenas, Capote, Bueno, Casado i Vega, i amb 2 vots en contra de 
la senyora Vinyets i del senyor Ventura, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Emetre informe favorable sobre la implantació d’un equipament comercial 
col·lectiu a la UASU-42 del municipi de Sant Celoni promogut per Coperfil Group 
SA, per tal de tramitar la llicència comercial de la Generalitat com a gran 
establiment comercial. 
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2. El promotor del projecte de l’establiment col·lectiu i els establiments individuals 
que en formen part, hauran de tramitar davant de l’Ajuntament la corresponent 
llicència ambiental. Les activitats admeses s’hauran d’ajustar en tot moment a allò 
establert per aquest informe, per la llicència comercial de la Generalitat i per la 
normativa comercial vigent en cada moment. 
 
3. Traslladar aquest acord a l’empresa sol·licitant. 
 
 
11. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’UNA MOCIÓ PER DEMANAR MILLORES EN 
EL SERVEI DE RODALIES DE RENFE I EL SEU TRASPÀS A LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA.  
 
El Sr. secretari procedeix a llegir el text de la moció. 
 
A continuació pren la paraula el Sr. alcalde i diu que la moció és prou explícita i, 
des de que la vam llegir a la Comissió informativa fins al dia d’avui, els 
despropòsits en el servei de rodalies al llarg del cap de setmana s’han multiplicat 
per deu. Un exemple n’és la proposta d’una estació “fantasma” a El Prat de 
Llobregat. Certament és trist veure com se’ns està tractant des del govern 
central, pel que fa al servei de rodalies i la construcció del tren d’alta velocitat; 
de quina manera se’ns està menyspreant com a país. Per això, crec que fer 
arribar una reclamació per part de tots els municipis seria una bona iniciativa per 
tal que es comencés a bellugar una mica més la societat civil. En aquests 
moments se’m fa impensable que això pogués estar passant en un altre lloc 
d’Espanya, amb la mateixa acceptació i paciència que estem tenint nosaltres 
aquí.  
 
Després d’aquesta intervenció i atès que 
 
Per als usuaris de Renfe en els trens de rodalies el servei és, massa sovint, molt 
deficient, especialment a les hores punta on les aglomeracions són habituals: 
insuficient capacitat dels trens per acomodar tots els que hi volen pujar, retards 
sense que se n’informi als usuaris i sense que puguin conèixer quan arribaran a 
llur destinació; constants avaries tant de la superestructura com del material 
mòbil; trens, estacions i màquines expenedores de bitllets no adaptades per a 
persones amb algun tipus de discapacitat física o sensorial, etc. 
 
Els trens de rodalies de Barcelona transporten diàriament quasi 400.000 
passatgers que reclamen accions reals per millorar la qualitat del servei públic: 
la millora en les infraestructures de la xarxa de rodalies, una major freqüència 
de trens, un increment en la capacitat i en el nombre de trens en servei, més 
mesures d’accessibilitat a trens i estacions. 
 
Durant els darrers anys, tant a les Corts Generals de l’Estat com al Parlament de 
Catalunya s’han adoptat resolucions adreçades a instar els diferents governs a 
impulsar millores en el servei de rodalies de Catalunya i a millorar la informació 
sobre les incidències, però que han tingut un escàs compliment real. O bé no 
s’han complert els acords aprovats, o bé les actuacions realitzades han tingut 
una nul·la incidència en la millora i la qualitat del servei de rodalies. 
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Fins i tot les actuacions impulsades pel mateix Govern de l’Estat han tingut uns 
resultats quasi imperceptibles. Per una banda no s’ha solventat el dèficit 
d’inversions que pateix la xarxa ferroviària catalana i per altra banda, hi ha un 
problema greu de capacitat de gestionar correctament la xarxa de rodalies que 
s’ha agreujat de manera exponencial durant el darrer any. 
 
El resultat de les promeses d’aquests últims anys queden resumides per les 20 
avaries en 53 dies de funcionament del Centre Coordinador d'Operacions 
Ferroviàries de Barcelona. La ministra de Foment va assegurar que les coses 
canviarien a partir del 12 de setembre, data en què van acabar els treballs a les 
vies de rodalies de l'estació de Sants, però, lluny de ser el punt d'inflexió anhelat 
per Foment, l'endemà de la Diada ja es va demostrar que el viacrucis seguia i 
que el final ni tan sols s'intueix. 
 
Per tot això, a proposta de la Comissió informativa de Serveis Personals, per 
unanimitat, el Ple municipal ACORDA: 
 
1. Denunciar el lamentable funcionament del servei de rodalies Renfe de 
Barcelona, i la falta de solucions correctes donades per la companyia i el 
ministeri de Foment. 
 
2. Demanar al Govern de la Generalitat a negociar el traspàs immediat a la 
Generalitat dels serveis de transport de viatgers amb origen i destinació en el 
territori de Catalunya, tal i com s’estableix en l’article 169 de l’Estatut de 
Catalunya, amb la incorporació d’un fons de finançament extraordinari per fer 
front al dèficit d’inversions acumulat i a les necessitats futures de la xarxa de 
rodalies i regionals. 
 
3. Instar al Govern central el compliment del conveni Estat- Generalitat  de 27 
de setembre 2006 que preveu una inversió de 2.363 milions per a la millora de 
la xarxa ferroviària a Catalunya en els pròxims 6 anys. 
 
4. Sol·licitar a Renfe la gratuïtat del servei ferroviari de Catalunya, fins que 
aquest transport públic funcioni adequadament i compleixi amb les necessitats 
de mobilitat que demanda la ciutadania. 
 
5. Instar el Govern central que emprengui les mesures necessàries perquè 
s’eliminin totes les barreres arquitectòniques i d’accessibilitat en els mateixos 
trens, existents, per tal de millorar-ne la seva mobilitat i fer el servei accessible 
al conjunt de tota la ciutadania. 
 
6. Instar el Govern central que allargui el servei de rodalies fins a l’estació de la 
Batllòria-Gualba-Riells, per tal d’incrementar la freqüència de circulació de trens 
en l’última estació de la província de Barcelona de la línia Barcelona-Jonquera. 
 
7. Demanar a Renfe l’adequació dels terrenys de la seva propietat per establir-hi 
una zona d’aparcament correctament senyalitzada. 
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8. Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de 
la Generalitat, al Congrés i al Senat, al Govern central, a Renfe, a l’Associació 
Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 23:00 hores de la 
nit, i s’estén la present acta de la que jo, el secretari municipal, en dono fe. 
 
 
      L’alcalde         El secretari 
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	Als efectes de cobrir el dèficit en equipaments esportius al nostre municipi, l’Ajuntament de Sant Celoni va encarregar la redacció d’un projecte tècnic per a la construcció d’una piscina coberta, una sala polivalent i un pavelló poliesportiu al sector Pla de Palau d’aquesta vila. 
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