ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
DEL DIA 5 DE NOVEMBRE DE 2009

Sant Celoni, 5 de novembre de 2009
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, Júlia de la Encarnación Gómez i Montserrat Vinyets
Pagès, i els regidors Jordi Cuminal Roquet, Carles Mas Lloveras, Miquel Negre
Sánchez, Marià Perapoch Valls, Joan Castaño Augé, Jordi Arenas Vilà, Josep
Capote Martín, Josep M. Bueno Martínez, Raül Casado Jiménez, Miquel Vega
Vega i Albert Ventura Rovira, assistits pel secretari municipal Ramon Oriol Grau i
amb la presència de l’interventor accidental Joan Muntal Tarragó.
Inicialment 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. Joan Rubiralta Suriol, president de la Secció Local d’ERC a
Sant Celoni i la Batllòria. En primer lloc –diu-, ja que aquest Ajuntament no té
aprovada encara la modificació del Reglament orgànic municipal (quan fa dos
anys i mig que es va prometre que es faria), crec que seria just i necessari, si es
vol ser demòcrata, que l'Alcaldia permeti a la gent del públic poder intervenir al
final del Ple si en el transcurs de la sessió es rep alguna al·lusió directa. És a dir,
oferir a les persones i entitats presents a la sala la possibilitat de respondre per
al·lusions al final del Ple. Ja ha passat diverses vegades que es deixen anar
opinions, moltes vegades fora de lloc i de context, perquè ja se sap que des del
públic no les podrem respondre. Creiem que aquest privilegi (que pot generar
impunitat) hauria d'acabar-se i demanem a l'Alcaldia que mentre no es disposi
d’un nou ROM, permeti intervenir al final de la sessió, a partir d’aquest mateix
Ple.
Pel que fa als resultats de la moció per donar suport a la consulta popular sobre
la independència dels Països Catalans, que es va votar en el darrer Ple, volem
manifestar el nostre malestar per la decisió del grup municipal del PSC. Si no es
veia clara l'opció que calia prendre, el millor era l'abstenció; però votar en contra
del fet que la població es pugui expressar és un error i significa no ser
demòcrata. No es pot dir que una consulta com aquesta sigui obrir falsos debats
perquè del que es tracta és, precisament, que la gent perdi la por i tingui
llibertat d'expressió plena per dir com vol el futur de la nació catalana. Tampoc
es pot dir que el poble ja opina en el moment de les eleccions perquè no és el
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mateix decidir qui ha de governar la nostra vila o la Generalitat de Catalunya, o
que et preguntin com voldries que fos la teva pàtria. Això no ens ho han
preguntat mai fins ara i ja hauria de ser hora de poder-ho dir... Altrament, si no
s'és independentista, es podia haver donat igualment suport a la moció i fer
campanya pel no. En aquest sentit, voldria felicitar des d’aquí els 3 regidors del
PSC de Santa Coloma de Farnés que, en un acte de valentia política que els
honora i que els pot costar el càrrec, van decidir anar contra les ordres del seu
partit i a favor de gent que representen i van votar positivament la moció que es
va presentar al seu Ajuntament. El mateix es pot dir d'un regidor socialista de
Puigcerdà.
Respecte del tercer punt de l’ordre del dia –continua el Sr. Rubiralta- creiem que
el cooperant Jordi Mas i Castells es mereix plenament la Creu de Sant Jordi. Fill
de la Garriga, ha passat 49 dels seus 80 anys treballant de missioner al Camerun
i, per això, els grups municipals de CiU i d’ERC de la seva vila van presentar una
moció al Ple per iniciar l'expedient administratiu per tal que mossèn Jordi Mas fos
declarat fill predilecte de la Garriga i se li fes un acte públic de reconeixement i
agraïment. No hem d'oblidar que és un referent de la lluita contra la pobresa i la
desigualtat social, així com de la promoció de la dona. L’any 1960, en sortir del
seminari, mossèn Jordi Mas va decidir realitzar la seva tasca al Camerun, deixant
la seva petja arreu on es trobava. Cal tenir en compte, a més, que es tracta
d’una persona tenaç i perseverant, que ha lluitat per solucionar les necessitats
més bàsiques de les persones: l’aigua, la salut i l’educació. I, en aquest sentit,
ha impulsat la creació de centenars de pous d’aigua i ha ajudat a engegar
centres sanitaris i escoles en una de les zones més pobres de l’Àfrica negra,
dirigint la seva tasca als més necessitats, sense prejudici de la seva religió,
treballant sempre per al desenvolupament de les persones.
Pel que fa al quart punt de l’ordre del dia, creiem que ja era hora que es
comencés a reparar l’edifici de Can Ramis, tenint en compte que es tracta d’un
equipament situat al centre mateix de la vila que pot destinar-se a acollir
diverses entitats que ara no tenen lloc o el seu local està en condicions
precàries. Un cop acabada aquesta primera fase, caldrà treballar per aconseguir
la plena rehabilitació de l’edifici i posar-lo al servei de tota la ciutadania.
Respecte de la modificació de crèdit que es proposa al punt 8è, creiem que cal
votar-hi a favor atès que, sense el pressupost de 2009 aprovat, s’ha de poder
tirar endavant la gestió municipal d’alguna manera.
I pel que fa a la modificació de les Ordenances fiscals per al 2009 som de l’opinió
que s’ha d’aplicar un increment moderat, que no vagi més enllà del 2%. Les
taxes i els impostos municipals s’han d’apujar, encara que sigui poc, per evitar
que les finances municipals quedin col·lapsades, la qual cosa, a banda dels
problemes que pot suposar per al partit que governa, perjudicaria la qualitat de
vida de la ciutadania celonina i batllorienca.
Dit això, ara voldria fer una valoració de les mocions que el grup municipal de la
CUP o el seu entorn han presentat al Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni durant
aquesta legislatura. Aquestes mocions són les següents:
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1. Moció per exigir la fi immediata del bloqueig polític i econòmic imposat a
Palestina.
2. Moció per a la creació d’una Comissió mixta de gestió dels mitjans locals i
municipals de comunicació.
3. Moció per oposar-se a la construcció del “Quart Cinturó”.
4. Moció per demanar la llibertat de Francesc Argemí “Franki”. (Presentada
pel Casal Quico Sabaté)
5. Moció per instar l’equip de govern a que porti a votació del Ple l’aprovació
definitiva del Reglament que determina la condició d’habitatge desocupat
amb caràcter permanent.
6. Moció per instar l’equip de govern a l’obtenció dels terrenys necessaris
per a la construcció del nou hospital.
7. Moció per fixar una data per a la celebració de la consulta popular sobre
l’ARE de Can Riera de l’Aigua.
8. Moció per sotmetre a votació del Ple la desclassificació de les Ferreries.
9. Moció per demanar que l’aprovació d’una part dels preus públics
municipals sigui competència del Ple.
10. Moció sobre el paper de la biblioteca municipal com a espai de
dinamització social i cultural per fer front als efectes de la crisi econòmica
i social.
11. Moció per donar suport al projecte “Catalunya i voltants amb bicicleta”.
(Presentada conjuntament pels tres grups municipals).
12. Moció per a la gestió directa i la dignificació del servei de neteja dels
edificis municipals.
13. Moció en suport de l’ús del català als Jutjats de Pau.
14. Moció per a la dignificació del servei de neteja dels edificis municipals.
15. Moció de suport a la consulta popular sobre la independència del Països
Catalans.(Presentada conjuntament amb el grup municipal de CiU i la
Secció Local d’ERC)
Es veu de lluny –continua el Sr. Rubiralta- que són mocions molt més potents
que les presentades per ERC i la resta de grups municipals; que se'n fa un
seguiment exhaustiu; que interessen tant a la gent de la vila que tothom en
parla pel carrer; que no es presenten amb cap finalitat partidista, ni per penjarse medalles; i que, de seguir així, segur que a les properes eleccions municipals
la CUP obtindrà majoria absoluta... Des de la nostra formació política donem per
tancat el cas. Creiem que, més que criticar la forma de fer política dels altres, cal
dedicar esforços a bastir projectes i propostes que ajudin a millorar la vida dels
nostres ciutadans. Això hauria de constituir la raó de ser d'una bona política
municipal. Per acabar, volem fer uns constatació: ERC seguirà presentant als
Plens les mocions i els comentaris que consideri oportuns, sense que cap mena
de crítica ens aparti d'aquest camí. És més, voldríem que moltes altres persones
i entitats ho fessin, per tal d'enriquir el debat social i polític de la vila, tot fent un
exercici de democràcia participativa. Gràcies
El Sr. alcalde ofereix la paraula als grups polítics municipals que poden haver-se
sentit al·ludits.
Pren la paraula el Sr. Castaño i diu que, respecte de la moció presentada en el
darrer Ple per donar suport a la consulta popular sobre la independència dels
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Països Catalans, el grup socialista ja va dir que no s’oposava al fet que qualsevol
entitat del municipi pogués convocar la consulta, però que el Ple de l’Ajuntament
no és l’òrgan adequat per discutir aquesta qüestió. S’ha comentat –diu- que en
altres municipis alguns regidors socialistes no han votat en contra de la
celebració d’aquesta consulta popular i que això els podia costar el càrrec. En el
PSC els regidors municipals tenim tota la llibertat per votar el que ens sembli i,
en el nostre cas, els regidors del nostre grup vam decidir votar en contra de la
moció. Va ser una decisió de tot el grup municipal, però, tant si es votava una
cosa com una altra, a ningú li costaria el càrrec. Em sembla molt agosarat
afirmar que es pot obligar a plegar algú que hi hagi votat a favor o s’hagi
abstingut. En el PSC hi ha total llibertat de vot.
Intervé a continuació la Sra. Vinyets, també per al·lusions, i diu que el president
de la Secció Local d’ERC ha fet una relació de totes les mocions presentades pel
grup municipal de la CUP i ha finalitzat la seva intervenció dient que estava en
contra de que es critiqués la forma de fer política del altres. Sembla –diu- que
hagi volgut insinuar que la CUP es dedica a criticar les formes de fer política
d’ERC... A nosaltres ens sembla que si algú critica els altres (i no només la forma
de fer política) és ERC, que constantment escriu articles a “L’informatiu” on titlla
de trotskistes, de neorurals, de gent amb basquitis i altres qualificatius
d’aquestes característiques a tota la gent que milita o simpatitza amb la CUP.
Nosaltres mai hem entrat en el joc d’ERC; mai no hem contestat els seus articles
a “L’informatiu” perquè entenem que no hem de fer-ne cas. Únicament
contestem en els Plens i a través de mocions.
Efectivament, com ha dit el Sr. Rubiralta, totes les mocions que la CUP ha
presentat en els Plens tenen una clara incidència municipal perquè estem aquí
precisament per fer política. En canvi, voldria posar de manifest que les mocions
de la Secció Local d’ERC no tenen cap mena de treball previ a nivell municipal i
resulten molt fàcils de presentar. El que cal, però, és presentar mocions que
siguin efectives i que tinguin una virtualitat pràctica. No es tracta de presentar
mocions per presentar-les ja que d’aquesta manera només s’aconsegueix
desvirtuar el que suposa presentar una moció al Ple. Nosaltres podríem entrar
100 mocions a cada Ple, si volguéssim, però del que es tracta és de poder-ne fer
un seguiment posterior a nivell municipal.
A continuació intervé el Sr. alcalde i diu que més endavant, quan es tracti cada
punt de l’ordre del dia, els diferents grups municipals podran donar les seves
opinions al respecte. Pel que fa a la sol·licitud del Sr. Rubiralta de poder
intervenir al final del Ple, voldria explicar que s’han fet diverses reunions amb els
tres grups municipals per mirar d’elaborar un nou Reglament orgànic municipal
que ho contempli, però en aquests moments el procés està encallat per manca
de temps i per dificultats de coordinació, no pas perquè no hi hagi una voluntat
real de fer-ho. S’han posat altres temes per davant, que han ocupat els espais
que podíem haver dedicat a aquest tema. El grup municipal d’ERC va formar part
del govern municipal en la darrera legislatura i va tenir la possibilitat d’aprovar
un nou ROM, però no ho va fer. I, durant el temps que va governar, tampoc no
es van permetre altres formes d’intervenció del públic en els Plens municipals.
Considero que, al final, qui decideix la capacitat o la possibilitat d’intervenció
dels diferents grups és la ciutadania, a través dels resultats electorals. En les
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darreres eleccions ERC no va obtenir cap representació en el Consistori i això fa
que en els Plens municipals s’estiguin entre el públic i hagin de respectar les
condicions vigents actualment, entre les quals figura el fet de poder intervenir a
l’inici de les sessions plenàries. Seria discutible si s’ha de permetre la
presentació de mocions per part d’algú que no forma part de cap grup municipal,
però s’ha considerat adequat d’accepar-les, sense donar-hi més voltes. En
aquest sentit s’estan donant unes facilitats que abans no existien, però entenc
que el ROM és el que és, i hem de seguir les normes que s’hi estableixen.
Aquestes són les regles de joc. En qualsevol cas, si s’ha de respondre alguna
qüestió, sempre es pot aprofitar per fer-ho a l’inici de la següent sessió, com
s’ha fet avui.
~~~~~~~~~~
Després d’aquestes intervencions, i atès que ningú més vol fer ús de la paraula,
es dóna inici a la sessió del Ple.
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
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 8 d’octubre de 2009,
l’esborrany de la qual s'ha distribuït per correu electrònic a tots els regidors. En no
formular-se cap objecció, per unanimitat dels 17 regidors presents, s'acorda
l’aprovació de la referida acta.
2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA INCORPORACIÓ D’UN NOU MEMBRE
AL CONSELL DE POBLE DE LA BATLLÒRIA, A TÍTOL INDIVIDUAL.
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 al seu article 61.1 la
possibilitat que el Ple municipal acordi la creació d’òrgans territorials de gestió
desconcentrada.
L’Ajuntament de Sant Celoni, fent ús d’aquesta facultat, 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 i que representi una via de diàleg permanent amb
l’Ajuntament.
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 per no haver-se
presentat cap al·legació en el termini d’exposició pública de l’expedient.
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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 part del Consell de Poble de la Batllòria.
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 per acord del seu màxim òrgan de govern.
Un representant de l’Associació de veïns de la Batllòria, designat per
acord del 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.

Així mateix, l’article 5 del mateix reglament indica 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.
Per resolució de l’Alcaldia de data 18 de juliol de 2007 va ser nomenat president
del Consell de Poble de la Batllòria el regidor del grup municipal del PSC Josep
Capote Martín, per ser la llista més votada a l’àmbit territorial de la Batllòria, tal i
com estableix l’article 12 del Reglament Orgànic que en regula el funcionament.
A la vista de les sol·licituds rebudes, en sessió de 30 d’octubre de 2007 el Ple
municipal va aprovar la nova composició del Consell Plenari del Consell de Poble
de la Batllòria, tant les persones que representen les d’entitats com aquelles que
actuen a títol individual.
En sessions posteriors el Ple municipal ha aprovat la incorporació de nous
membres.
Posteriorment, per resolució de l’Alcaldia de data 25 de febrer de 2009 s’ha
nomenat nou president del Consell de Poble de la Batllòria al regidor Sr. Josep
Manuel Bueno Martínez, per renúncia del Sr. Josep Capote Martín.
En data 9 d’octubre de 2009 la Sra. Eva López Perea ha sol·licitat poder formar
part del Consell de Poble de la Batllòria a títol individual i poder-se integrar en
alguna de les diferents comissions de treball.
En atenció a aquesta sol·licitud, a proposta de la Comissió informativa de Serveis
Personals, per unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Aprovar la incorporació de la Sra. Eva López Perea al Consell de Poble de la
Batllòria, a títol individual.
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2. Notificar aquest acord a la interessada, per al seu coneixement i als oportuns
efectes, amb expressió dels recursos a què tingui dret.
3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PROPOSADA PEL CONSELL
COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL PER A QUE ES CONCEDEIXI LA CREU
DE SANT JORDI AL COOPERANT SR. JORDI MAS I CASTELLS
Pren la paraula el Sr. alcalde i diu que, en la intervenció del Sr. Rubiralta a l’inici
del Ple, ja s’ha explicat qui és el Sr. Jordi Mas i Castells. Es tracta d’un missioner,
fill de la Garriga, que enguany farà 50 anys que resideix al Camerun, impulsant
importants projectes (construcció de pous, d’hospitals, d’escoles...) per ajudar a
la gent més necessitada d’aquest país. El Consell Comarcal ha sol·licitat als
Ajuntaments del Vallès Oriental que aprovem una moció per demanar que li sigui
concedida la Creu de Sant Jordi.
El Sr. Castaño indica que el vot del seu grup serà favorable a la moció. El Consell
Comarcal –diu- distingeix cada any una entitat o una persona de la comarca per
la importància de la seva tasca o per les seves característiques especials; i així
ho ha fet amb el Sr. Jordi Mas, per a qui es demana la concessió de la Creu de
Sant Jordi. Nosaltres hi estem d’acord.
Intervé la Sra. Vinyets i diu que, en aquest punt de l’ordre del dia, no es vol fixar
tant en la persona del cooperant Jordi Mas i Castells, sinó en qui ha presentat la
moció, el Consell Comarcal del Vallès Oriental. En aquest sentit –diu-, voldria
recordar les paraules del sociòleg Salvador Cardús quan parla de “la inutilitat
dels Consells Comarcals, atrapats en batalles partidistes i localistes, sense
competències ni recursos significatius i amb una estructura en el fons poc
democràtica i poc transparent, com passa amb les Diputacions. Ara ja sabem
que la comarca no és el que, ingènuament, en algun moment s’havia esperat
que fos. No ha passat de ser una mena de denominació d’origen, un àmbit
administratiu sense contingut polític i amb escassa eficàcia pràctica en
l’organització del territori.” En aquesta línia, l’altre dia es publicava un llistat on
es deia que a Catalunya hi ha més d’un miler de consellers comarcals, i encara
sort que aquests consellers cobren dietes i no sous, perquè la màquina dels
consells comarcals té un engranatge considerable.
Què són els consells comarcals? A data d’avui els consells comarcals són entitats
amb ínfimes atribucions de competències, sense recursos econòmics, que
bàsicament es limiten a redistribuir partides econòmiques de les diputacions i
d’altres organismes. Per això, volíem aprofitar avui que el Consell Comarcal del
Vallès Oriental ha proposat aquesta moció al Ple per dir que, actualment, els
consells comarcals són majoritàriament estructures pràcticament buides de
contingut (és el cas del Consell Comarcal del Barcelonès). És veritat que en
zones d’escassa densitat demogràfica els consells comarcals serveixen per
mancomunar serveis i poden tenir algun tipus d’utilitat, però en la majoria de
comarques són estructures buides de contingut i que ens costa diners de
mantenir. Dit això, el grup municipal de la CUP votarà a favor de la proposta,
però també hem volgut fer aquesta crítica a la figura dels consells comarcals.
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El Sr. Castaño diu que, en el seu moment, tots els partits polítics de Catalunya
van estar d’acord en dotar-nos d’aquesta nova organització que són els consells
comarcals. Com deia la Sra. Vinyets, pot haver passat que en alguna comarca
s’hagin transformat en eines partidistes, però aquest no és el cas del
funcionament del Consell Comarcal del Vallès Oriental, on pràcticament tots els
grups polítics comparteixen responsabilitats i on s’ofereix una diversitat de
serveis als ciutadans i als Ajuntaments de la Comarca (el Consorci de residus
n’és un exemple molt positiu). He de reconèixer, però, que aquesta fita no s’ha
aconseguit en altres comarques... Segurament hi ha aspectes a millorar, com en
tot. Haurem de veure com acaba quallant la nova divisió territorial de Catalunya,
de la que sovint es parla. De moment, però, l’eina que tenim és aquesta i crec
que, en general, la tasca que els consells comarcals han vingut fent ha estat
positiva, i així ho valorem la majoria de la gent.
La Sra. Vinyets respon que la intenció del grup municipal de la CUP és denunciar
que els consells comarcals no sempre són necessaris. La llei –diu- preveu la seva
creació, però no diu que hagin d’existir a totes les comarques. Al Barcelonès, per
exemple, el Consell Comarcal no té cap utilitat, sinó que s’ha convertit en una
estructura administrativa buida de contingut competencial, que només genera
despesa econòmica. Aquesta fragmentació administrativa provoca també que, en
ocasions, el ciutadà no sàpiga on s’ha de dirigir, ni a quina porta ha de trucar
quan els seus drets més bàsics resulten vulnerats: a l’Ajuntament, al Consell
Comarcal, a la Diputació, a la Generalitat, al Govern Central, a la Unió Europea,
a la ONU...? En definitiva, malgrat que en algunes comarques de baixa densitat
demogràfica els consells comarcals poden servir per mancomunar serveis, a dia
d’avui en la majoria de comarques les seves competències són mínimes i han
esdevingut una estructura força buida de contingut.
El Sr. alcalde diu que, a banda del debat sobre la utilitat dels consells comarcals,
sembla que els tres grups municipals estan d’acord amb el reconeixement de la
tasca del cooperant Sr. Jordi Mas i Castells.
Després d’aquestes intervencions i atès que
Jordi Mas i Castells va ser guardonat l’any 2007 amb el Premi de Cooperació
Internacional per al Desenvolupament Humà del Consell Comarcal del Vallès
Oriental, en reconeixement a la tasca de cooperació que desenvolupa al
Camerun.
Jordi Mas, fill de la Garriga, ara té 79 anys, 49 dels quals els ha passat al
Camerun ajudant a desenvolupar una de les regions més pobres de l’Àfrica. Ha
fet centenars de pous, ha ajudat a construir hospitals, ha creat escoles i sales
polivalents per als habitants de la zona, que són de majoria musulmana, i
actualment afronta el cultiu a l’engròs de l’alga espirulina, una planta amb altes
propietats nutritives. El missioner també ha estat reconegut amb la Creu de
l’Ordre d’Isabel la Catòlica i el premi Josep Parera 2008, que reconeix la
trajectòria de persones que hagin excel·lit en la seva vocació i dedicació al servei
del desenvolupament comunitari en les dimensions social, humanitària i
solidària.
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Aquest any 2009 es compleixen 50 anys de Jordi Mas al Camerun. El Consell
Comarcal, juntament amb diverses entitats i persones de la comarca, amb la
idea de continuar donant suport a la tasca que desenvolupa, s’ha proposat
reactivar l’expedient, iniciat l’any 2003, per sol·licitar que li concedeixin la Creu
de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.
La Creu de Sant Jordi és un guardó que té per objecte el reconeixement de
persones i entitats que han destacat en el terreny cívic i cultural, així com en la
tasca de defensar la identitat i personalitat de Catalunya.
El Consell Comarcal del Vallès Oriental considera que Jordi Mas és mereixedor
d’aquesta distinció per la tasca desenvolupada com a català al Camerún i, en
aquest sentit, ha demanat el suport de l’Ajuntament de Sant Celoni a aquesta
iniciativa.
Per això, a proposta de la Comissió informativa de Serveis Personals, per
unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Donar suport a la iniciativa del Consell Comarcal del Vallès Oriental per
sol·licitar que li concedeixin la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya
al cooperant Sr. Jordi Mas i Castells per la seva tasca realitzada al Camerun.
2. Trametre aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental per al seu
coneixement i als efectes oportuns.
4. ACCEPTACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL FEDER,
PERÍODE 2007-2010, PER A L’ACTUACIÓ CONSERVACIÓ I
REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI DE CAN RAMIS (S. XVI).
El Sr. alcalde explica que es porta al Ple l’acceptació d’una subvenció de 308.557
€ atorgada pels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER),
sol·licitada per l’Ajuntament de Sant Celoni per a la rehabilitació de l’edifici de
Can Ramis.
El Sr. Castaño indica que el grup socialista està d’acord amb la proposta.
La Sra. Vinyets diu que el grup municipal de la CUP votarà també a favor
d’aquest punt, però no aprofitarà l’ocasió per criticar la Unió Europea, malgrat
que a vegades –diu- hem d’aprofitar l’avinentesa per parlar d’aquelles coses que
considerem que s’han hem de criticar.
El Sr. alcalde diu que el Ple municipal ens ofereix la possibilitat d’expressar les
diverses opinions i això sempre resulta constructiu i interessant.
Després d’aquestes intervencions i atès que
L’Ajuntament de Sant Celoni, en el marc de la convocatòria regulada per l’Ordre
GAP/442/2008, de 14 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per
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seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament pel FEDER,
per al període 2007-2013, i es convoca el termini de presentació de sol·licituds
per al quadrienni 2007-2010, eixos 2 i 4, presentà una operació per un cost total
de 4.321.243,01 €, i que porta per títol Conservació i rehabilitació de l’edifici de
Can Ramis (S. XVI).
En data 17 de setembre de 2009, per Resolució GAP/2529/2009, de 17 de
setembre, del director general d’Administració Local, s’ha resolt la convocatòria
pel període 2007-2010 per seleccionar les operacions dels ens locals susceptibles
de ser cofinançades pel FEDER. El projecte Conservació i rehabilitació de l’edifici
de Can Ramis (S. XVI) ha estat seleccionat amb cofinançament FEDER de
308.557,06 €, sobre una despesa subvencionable de 617.114,12 €.
Per tal de procedir a la tramitació dels ajuts concedits, cal que l’Ajuntament de
Sant Celoni en el termini de 60 dies, per acord del Ple o de la Junta de Govern
Local, accepti l’ajuda atorgada i certifiqui la suficiència de crèdit per executar la
totalitat de l’operació.
Per tot això, a proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per
unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Acceptar la subvenció d’import 308.557,06 €, per a l’actuació Conservació i
rehabilitació de l’edifici de Can Ramis (S. XVI), seleccionada en el programa
FEDER, tram local, concedit mitjançant Resolució GAP/2529/2009, de 17 de
setembre, del director general d’Administració Local.
2. L’Ajuntament de Sant Celoni es compromet a cofinançar el 50% restant de la
despesa elegible de 617.114,12 €, per fer front a l’aportació pública del projecte
esmentat.
3. Facultar el Sr. alcalde tan àmpliament com en Dret sigui necessari per a
l’efectivitat d’aquests acords.
5. MODIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DE
TURISME DEL VALLÈS ORIENTAL
El Sr. alcalde explica que el Consorci de Turisme del Vallès Oriental ha proposat
l’aprovació d’una modificació dels seus Estatuts per tal de facilitar l’assoliment dels
quòrums de constitució i votació dels òrgans col·legiats i per adaptar-se a les
previsions de la nova Llei de contractes del sector públic. Són qüestions força
tècniques. Si algú té algun dubte, el Sr. secretari ens ho podrà aclarir.
El Sr. Castaño diu que aquesta modificació estatutària pretén un funcionament
més àgil dels òrgans col·legiats del Consorci de Turisme del Vallès Oriental, així
com una adaptació a la normativa actual en matèria de contractació. El consorci
està integrat per representants del Consell Comarcal, dels Ajuntaments de la
comarca i del sector de la restauració (cap d’ells no cobra cap sou) i sembla que
alguna vegada ha tingut problemes amb el quòrum. La modificació que es
proposa pretén evitar això en el futur.
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Intervé la Sra. Vinyets i diu que, enllaçant amb el que s’ha dit abans, tornem a
veure en aquest punt de l’ordre del dia una nova mostra de com actua el Consell
Comarcal del Vallès Oriental: creant una nova estructura administrativa, el
Consorci de Turisme del Vallès Oriental, el qual ha encarregat a una consultora
externa l’elaboració d’un Pla de desenvolupament turístic de la comarca del
Vallès Oriental. Hem observat –diu- que en aquest pla, que es va presentar el
passat mes de juliol de 2009, s’hi ressalta com a punt feble que el Parc natural
del Montseny, que és un del principals recursos turístics de la zona, no forma
part precisament del Consorci de Turisme del Vallès Oriental. És que el que
venim criticant moltes vegades: la duplicitat d’ens administratius provoca
situacions com aquesta. Un altre dels punts febles que s’indiquen al Pla de
desenvolupament turístic de la comarca del Vallès Oriental és que el creixement
dels polígons industrials envaeix cada cop més l’espai natural de la nostra
comarca. Voldríem, doncs, ressaltar aquesta contradicció: d’una banda volem
potenciar el desenvolupament turístic i d’altra banda incrementem els polígons
industrials. És el cas, per exemple, de les Ferreries, a la Batllòria. Malgrat això,
votarem afirmativament la proposta de modificació d’Estatuts que es proposa.
Després d’aquestes intervencions i atès que
En data 22 de desembre de 1998 es va constituir el Consorci de turisme del Vallès
Oriental, publicant-se el text íntegre dels seus Estatuts al Butlletí oficial de la
província de Barcelona número 193 de 13 d’agost de 1998.
Aquests Estatuts van ser modificats per acord de la Junta General d’11 de juliol de
2000, publicat al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya número 3251 de 24
d’octubre de 2000 i al Butlletí oficial de la província de Barcelona número 221 de
14 de setembre de 2000.
En data 13 d’octubre de 2009 s’ha notificat a l’Ajuntament de Sant Celoni l’acord
de la Junta General del Consorci de turisme del Vallès Oriental, de 28 de maig de
2009, per raó del qual es modifiquen els seus Estatuts amb un doble objectiu:
facilitar l’assoliment dels quòrums de constitució i votació dels òrgans col·legiats i
adaptar el text dels Estatuts a les previsions de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic.
L’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
mitjançant el Decret 179/1995, de 13 de juny, (en endavant ROAS), disposa que
la modificació dels Estatuts del consorci, amb l’acord previ del seu òrgan superior
de govern, ha de ser ratificada per les entitats consorciades amb les mateixes
formalitats que per a l’aprovació.
L’article 313 del ROAS estableix que, pel que fa al procediment de constitució del
consorci, es requereix l’aprovació mitjançant majoria absoluta, informació
pública des Estatuts pel termini de 30 dies i tramesa dels Estatuts a la Direcció
General d’Administració Local.
L’article 12 dels Estatuts del Consorci de turisme del Vallès Oriental disposa que
la Junta General és l’òrgan suprem de deliberació i decisió del consorci, i l’article
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13 estableix que és competència de la Junta General aprovar la proposta de
modificació dels Estatuts.
Per tot això, a proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per
unanimitat dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci de turisme del Vallès Oriental
en el sentit següent:
Article 5 Domicili
On diu:
“El domicili social es fixa en el carrer Miquel Ricomà, 46, de Granollers, si bé es podrà traslladar a un altre lloc per
acord de la Junta General.”
Ha de dir:
“El domicili social es fixa en el carrer Miquel Ricomà, 46, de Granollers, si bé es podrà traslladar per acord de la
Junta de Govern, dintre de la comarca del Vallès Oriental.”
Article 15.c) Les competències de la Presidència
On diu:
“Aprovar i adjudicar els expedients de contractació l’import dels quals estigui comprès entre els límits quantitatius
següents:
c.1) En els d’obres, més de trenta mil cinquanta euros amb seixanta cèntims (30.050’61 EUR) i que no superin els
cent cinquanta mil dos-cents cinquanta-tres euros amb tres cèntims (150.253’03 EUR).
c.2) En els de serveis i subministraments, més de dotze mil vint euros amb vint-i-quatre cèntims (12.020’24 EUR) i
que no superin els seixanta mil cent un euros amb vint-i-un cèntims (60.101’21 EUR).
c.3) En els de gestió de serveis públics, en els administratius especials i en els privats, més de sis mil deu euros
amb dotze cèntims (6.010’12 EUR) i que no superin els seixanta mil cent un euros amb vint-i-un cèntims
(60.101’21 EUR).
c.4) En els de consultoria i assistència, més de dotze mil vint euros amb vint-i-quatre cèntims (12.020’24 EUR) i
que no superin els trenta mil cinquanta euros amb seixanta-un cèntims (30.050’61 EUR).
Aquesta competència inclou l’autorització i la disposició de despeses, incloses les plurianuals, sempre que en aquest
cas no s’ampliï el nombre de quatre anualitats.”
Ha de dir:
“Aprovar i adjudicar els expedients de contractació l’import dels quals estigui comprès entre els límits quantitatius
següents:
c.1) En els d’obres, més de cinquanta mil euros (50.000 EUR) i que no superin els cent cinquanta mil dos-cents
cinquanta-tres euros (150.253 EUR).
c.2) En la resta de contractes administratius i en els privats, més de divuit mil euros (18.000 EUR) i que no superin
els seixanta mil cent un euros (60.101 EUR).
Aquesta competència inclou l’autorització i la disposició de despeses, incloses les plurianuals, sempre que en aquest
cas no s’ampliï el nombre de quatre anualitats.”
Article 15 Les competències de la Presidència
Addició d’un nou epígraf m), amb el redactat següent:
“m) Sol·licitar subvencions, comparèixer a les convocatòries de subvencions, aprovar els projectes o memòries per
concorre-hi i acceptar-les, així com subscriure qualsevol document públic o privat que sigui necessari per a la
formalització de l’acte, donant-ne compte a la Junta General en la seva primera reunió.”
Article 18.c) Les competències de la Junta de Govern
On diu:
“Aprovar i adjudicar els expedients de contractació els imports dels quals siguin superiors a les quantitats següents:
c.1) En els d’obres, més de cent cinquanta mil dos-cents cinquanta-tres euros amb tres cèntims (150.253’03 EUR).
c.2) En els de gestió de serveis públics, en els de serveis, en els de subministraments, en els administratius
especials i en els privats, més de seixanta mil cent un euros amb vint-i-un cèntims (60.101’21 EUR).
c.3) En els de consultoria i assistència, més de trenta mil cinquanta euros amb seixanta-un cèntims (30.050’61
EUR).
Aquesta competència inclou l’autorització i la disposició de despeses, incloses les plurianuals, sempre que en aquest
cas no s’ampliï el nombre de quatre anualitats.”
Ha de dir:
“Aprovar i adjudicar els expedients de contractació els imports dels quals siguin superiors a les quantitats següents:
c.1) En els d’obres, més de cent cinquanta mil dos-cents cinquanta-tres euros (150.253 EUR).
c.2) En la resta de contractes administratius i en els privats, més de seixanta mil cent un euros (60.101 EUR).
Aquesta competència inclou l’autorització i la disposició de despeses, incloses les plurianuals, sempre que en aquest
cas no s’ampliï el nombre de quatre anualitats.”
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Article 19.c) La Direcció Tècnica
On diu:
“Aprovar i adjudicar contractes menors amb els imports següents:
c.1) D’obres, fins a trenta mil cinquanta euros amb seixanta-un cèntims (30.050’61 EUR).
c.2) De subministraments, de serveis i de consultoria i assistència, fins a dotze mil vint euros amb vint-i-quatre
cèntims (12.020’24 EUR).
Aprovar i adjudicar la resta de contractes administratius i els privats, fins al límit de sis mil deu euros amb dotze
cèntims (6.010,12 EUR).”
Ha de dir:
“Aprovar i adjudicar contractes menors amb els imports següents:
c.1) D’obres, fins a cinquanta mil euros (50.000 EUR).
c.2) La resta de contractes administratius i en els privats, fins a divuit mil euros (18.000 EUR).
Article 22.1 Junta General
On diu:
“La Junta General celebrarà sessió ordinària una vegada al semestre i en sessió extraordinària quan ho decideixi el
president, o a petició d’una quarta part dels membres del Consorci.
Les sessions se celebraran en primera convocatòria en el lloc, dia i hora en què es convoquin. Si transcorreguda
una hora des de la d’inici de la convocatòria no s’hagués aconseguit el quòrum necessari, la sessió se celebrarà
automàticament en segona convocatòria 48 hores després.
Les sessions tant ordinària com extraordinària seran convocades pel president amb una anticipació mínima d’una
setmana. La convocatòria, que contindrà l’ordre del dia, serà tramesa a tots els representants en l’adreça on hagin
indicat que volen rebre la documentació.
Les sessions extraordinàries amb caràcter d’urgència es podran convocar pel president quan alguna situació així ho
requereixi, sense que calgui fer-ho per escrit.
L’ordre del dia serà fixat pel president.
La Junta General es considerarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan hi assisteixi la meitat més un
dels membres del Consell i en segona convocatòria, sempre que el president i els representants hi siguin presents,
que mai no podrà ser inferior a un terç dels membres electes. Aquest quòrum haurà de mantenir-se durant tota la
sessió.”
Ha de dir:
“La Junta General celebrarà sessió ordinària una vegada al semestre i en sessió extraordinària quan ho decideixi el
president, o a petició d’una quarta part dels membres del Consorci.
Les sessions se celebraran en primera convocatòria en el lloc, dia i hora en què es convoquin. Si transcorreguda
una hora des de la d’inici de la convocatòria no s’hagués aconseguit el quòrum necessari, la sessió se celebrarà
automàticament en segona convocatòria una hora després.
Les sessions tant ordinària com extraordinària seran convocades pel president amb una anticipació mínima d’una
setmana. La convocatòria, que contindrà l’ordre del dia, serà tramesa a tots els representants en l’adreça on hagin
indicat que volen rebre la documentació.
Les sessions extraordinàries amb caràcter d’urgència es podran convocar pel president quan alguna situació així ho
requereixi, sense que calgui fer-ho per escrit.
L’ordre del dia serà fixat pel president.
La Junta General es considerarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan hi assisteixi un terç dels
membres del Consell que alhora representin un terç dels vots i en segona convocatòria, sempre que el president i
els representants hi siguin presents, que mai no podrà ser inferior a un terç dels membres. Aquest quòrum haurà
de mantenir-se durant tota la sessió.”

2. Delegar en el Consorci de turisme del Vallès Oriental la publicació unitària dels
acords relatius a la modificació dels Estatuts esmentats.
3. Notificar aquest acord al Consorci de turisme del Vallès Oriental.
6. RECONEIXEMENT, SI S’ESCAU, DE COMPATIBILITATS DE PERSONAL.
A) RECONEIXEMENT, SI S’ESCAU, DE COMPATIBILITATS DE LA SRA. GEMMA
PASCUAL POU
El 30 de setembre de 2009 la treballadora municipal Sra. Gemma Pascual Pou
lliurà al Departament de Recursos Humans instància en model normalitzat en la
qual sol·licita el reconeixement de compatibilitat amb la següent activitat del
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sector privat: tècnica d’activitats dirigides; per compte d’altri; concretament a
UFEC Gestió i Serveis SL; amb horari de tardes; 1 hora setmanal.
El lloc de treball que desenvolupa la interessada és la de tècnica auxiliar de la ràdio
municipal. Aquest càrrec es presta amb jornada sencera i no està remunerat amb
cap complement pel factor d’incompatibilitat.
La norma general en cas de realitzar-se activitats en el sector privat és el
reconeixement de compatibilitat, si bé amb algunes excepcions determinades
legalment, les quals no es donen en el present cas.
En cap cas la suma de jornades de l’activitat pública principal i l’activitat privada
pot superar la jornada ordinària de l'Administració incrementada d’un 50%. A
l’Ajuntament de Sant Celoni aquest límit màxim és de 52,50 hores setmanals.
Tampoc es pot autoritzar ni reconèixer compatibilitat al personal que ocupi els
llocs de treball que comporten la percepció d’un complement específic pel factor
d’incompatibilitat o per un concepte equiparable.
L’activitat privada per a la qual la interessada sol·licita el reconeixement no
coincideix amb cap dels supòsits d’incompatibilitat anteriors, i la suma de les
jornades pública i privada no supera el límit màxim previst legalment.
Vist l’informe del Departament de Recursos Humans de 27 d’octubre de 2009.
Vist l’article 11 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de l’Administració de la Generalitat, aplicable a les entitats
locals d’acord amb el seu article 1.2.d).
Vist l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i article 22.2 de la
Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat, quant a la competència del Ple per al
reconeixement de les compatibilitats.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat
dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Reconèixer la compatibilitat amb una activitat del sector privat a la
treballadora municipal Sra. Gemma Pascual Pou, d’acord amb la seva sol·licitud
de 30 de setembre i en els termes següents:
1. Activitat compatibilitzada: tècnica d’activitats dirigides; contractada per
UFEC Gestió i Serveis, SL; amb horari de tardes; 1 hora setmanal.
2. El reconeixement de compatibilitat no pot modificar la jornada ni l’horari
de la interessada i restarà automàticament sense efecte en cas de
modificació del lloc de treball ocupat a l’Ajuntament de Sant Celoni o de
modificació de les condicions d’exercici de l’activitat privada
compatibilitzada, quan aquestes modificacions impliquin la superació dels
límits legalment establerts per al reconeixement de compatibilitat.
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3. En cap cas podrà realitzar-se cap activitat de les declarades incompatibles
per l’article 11 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats
del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.
B) RECONEIXEMENT, SI S’ESCAU, DE COMPATIBILITATS DEL SR. JAUME CORIS
VERAY
El 8 de setembre de 2009 el funcionari municipal Sr. Jaume Coris Veray lliurà al
Departament de Recursos Humans instància en model normalitzat en la qual
sol·licita el reconeixement de compatibilitat amb la següent activitat del sector
privat: arquitecte; per compte propi; amb horari de tardes; jornada setmanal de
15 hores.
El lloc de treball que desenvolupa l’interessat és el d’arquitecte d’Entorn. Aquest
càrrec es presta amb jornada sencera i no està remunerat amb cap complement
pel factor d’incompatibilitat.
La norma general en cas de realitzar-se activitats en el sector privat és el
reconeixement de compatibilitat, si bé amb algunes excepcions determinades
legalment, les quals no es donen en el present cas.
En cap cas la suma de jornades de l’activitat pública principal i l’activitat privada
pot superar la jornada ordinària de l'Administració incrementada d’un 50%. A
l’Ajuntament de Sant Celoni aquest límit màxim és de 52,50 hores setmanals.
Tampoc es pot autoritzar ni reconèixer compatibilitat al personal que ocupi els
llocs de treball que comporten la percepció d’un complement específic pel factor
d’incompatibilitat o per un concepte equiparable.
L’activitat privada per a la qual l’interessat sol·licita el reconeixement no
coincideix amb cap dels supòsits d’incompatibilitat anteriors i la suma de les
jornades pública i privada no supera el límit màxim previst legalment.
Vist l’informe del Departament de Recursos Humans de 27 d’octubre de 2009.
Vist l’article 11 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de l’Administració de la Generalitat, aplicable a les entitats
locals d’acord amb el seu article 1.2.d).
Vist l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i article 22.2 de la
Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat, quant a la competència del Ple per al
reconeixement de les compatibilitats.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat
dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
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1. Reconèixer la compatibilitat amb una activitat del sector privat al funcionari
municipal Sr. Jaume Coris Veray, d’acord amb la seva sol·licitud de 8 de
setembre i en els termes següents:
1. Activitat compatibilitzada: arquitecte; per compte propi; amb horari de
tardes; jornada setmanal de 15 hores.
2. El reconeixement de compatibilitat no pot modificar la jornada ni l’horari
de l’interessat, i restarà automàticament sense efecte en cas de
modificació del lloc de treball ocupat a l’Ajuntament de Sant Celoni o de
modificació de les condicions d’exercici de l’activitat privada
compatibilitzada, quan aquestes modificacions impliquin la superació dels
límits legalment establerts per al reconeixement de compatibilitat.
3. En cap cas podrà realitzar-se cap activitat de les declarades incompatibles
per l’article 11 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats
del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.
7. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’UN ANNEX AL CONVENI COL·LECTIU DEL
PERSONAL LABORAL I A L’ACORD DE CONDICIONS DE TREBALL DEL
PERSONAL FUNCIONARI.
El Sr. alcalde explica que es proposa afegir un annex al text del conveni col·lectiu
del personal laboral i a l’acord de condicions de treball del personal funcionari, a
fi de complementar fins al 100% el pagament del sou d’aquells treballadors que
es trobin en situació de baixa laboral per incapacitat temporal. Aquesta pràctica
s’ha vingut fent de forma habitual fins ara, però no estava contemplada
documentalment. Per tant, amb la proposta que es porta avui al Ple pretenem –
diu- ordenar una situació d’una certa irregularitat administrativa.
Després d’aquesta intervenció i atès que
El conveni col·lectiu i l’acord de condicions de treball del personal funcionari del
període 2005-2008 (publicats al DOGC núm. 4533 de 20.12.2005 i núm. 4516
de 23.11.2005) han prorrogat els seus efectes durant l’any 2009 per manca de
denúncia expressa de les parts. Aquests acords no contemplen la possibilitat que
l’Ajuntament millori la prestació d’incapacitat temporal del règim general de la
Seguretat social.
Es fa avinent la voluntat de les parts negociadores d’incorporar aquesta millora
en els instruments de negociació col·lectiva, amb l’objecte de millorar la
protecció social dels empleats i les empleades municipals quan es trobin en
situació de baixa laboral per motiu de contingències comunes o professionals.
Aquesta voluntat s’ha materialitzat en la negociació d’un Annex 3, el text del
qual s’haurà d’incorporar a l’articulat del conveni col·lectiu i de l’acord de
condicions de treball del personal funcionari pera que tingui plens efectes.
Aquest acord està documentat en l’acta de la comissió de negociació de 27
d’octubre de 2009.
Vistos els informes del Departament de Recursos Humans i de la Intervenció.
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Vist, no obstant això, que els acords assolits dins la negociació col·lectiva són
d’obligat compliment per a les parts signants.
Vist que cal entendre el complement d’incapacitat temporal com una millora de
la prestació de la Seguretat social i com un factor de protecció social dels
empleats i empleades municipals que es troben impedits transitòriament i
involuntària per a l’exercici de la seva professió.
Vist que la garantia d’indemnitat retributiva en cas de baixa per incapacitat
temporal es preveu en la majoria dels acords col·lectius de les Administracions
públiques de Catalunya.
D’acord amb els articles 82 i següents del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors,
articles 31 i següents de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de
l’empleat públic, quant a la legitimació negocial i les matèries objecte de
negociació, articles 39, 191 i 192 del Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de
juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de la seguretat social,
quant a millores voluntàries de les prestacions del règim general de la Seguretat
social, article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, i article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, quant a
la competència del Ple per a l’aprovació dels acords col·lectius i les seves
modificacions.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per unanimitat
dels 17 regidors presents, el Ple municipal ACORDA:
1. Afegir un Annex 3 al text del conveni col·lectiu del personal laboral i de l’acord
de condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Sant Celoni
pactats pels anys 2005 a 2008, i prorrogats durant l’any 2009, d’acord amb allò
pactat en l’acta de la comissió de negociació de 27 d’octubre de 2009.
2. Facultar el Sr. alcalde tant àmpliament com en Dret sigui necessari per a
assegurar l’efectivitat i execució d’aquest acord i, singularment, per al seu
registre i publicació.
8. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
2/2009.
Pren la paraula el Sr. Mas i explica que es porta al Ple una modificació de crèdit
del pressupost prorrogat per a 2009, per un import de 2.625.642,35 €, finançat
amb romanent de tresoreria lliure procedent de la liquidació del pressupost de
l’any passat i amb recursos d’endeutament, tant a llarg com a curt termini. Amb
aquesta modificació de crèdit es vol finançar una part de la despesa corrent
obligatòria per fer front, entre d’altres, al cost del personal i al pagament de
diversos contractes de subministraments i de serveis. També s’ha considerat
imprescindible dotar consignació pressupostària per a l’adequació del local que
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ha d’acollir els Serveis Socials, així com per a les beques de l’Escola bressol i una
aportació extra al banc d’aliments. Pel que fa a la despesa en inversions, cal
destacar les obres de rehabilitació de Can Ramis, la construcció del pont sobre la
Tordera a la Batllòria i l’anualitat corresponent de la reforma de l’edifici de la
Unió Batllorienca, amb un total de 1.622.399,05 €.
Intervé el Sr. Arenas i diu que el grup municipal del PSC no votarà en contra
d’aquesta modificació de crèdit perquè considera que inclou partides per a
inversions molt importants per al municipi, com són la rehabilitació de Can
Ramis, el pont de la Tordera i l’edifici de la Unió Batllorienca. Ara bé, –diutambé creiem que utilitzar una modificació de crèdit per fer front a la despesa
corrent no és la manera adequada de funcionar un Ajuntament. Com ja vam
comentar en l’últim Ple en què es va aprovar una modificació de crèdit, això és
com crear un pressupost paral·lel. Si en el seu moment l’equip de govern no va
ser capaç de consensuar el pressupost municipal de 2009, creiem que hi ha
hagut temps suficient per haver consensuat amb els grups municipals aquestes
modificacions que ara es volen introduir. Per tant, nosaltres ens abstindrem en la
votació d’aquest punt.
Intervé el Sr. Ventura i diu que el grup municipal de la CUP vol recordar que en
el Ple municipal del passat 30 d’abril no es va aprovar el pressupost de 2009
presentat per l’equip de govern de CiU. Els 7 vots afirmatius de CiU no van ser
suficients davant els 8 vots en contra del PSC-PSOE i les 2 abstencions dels
regidors de la CUP. Com ja vam anunciar en el seu moment, la CUP es va
abstenir en la votació perquè la proposta de pressupost no incorporava les
mesures necessàries per encarar amb fermesa la crisi, ni tampoc les polítiques
públiques necessàries per ajudar els sectors socials més necessitats. L’objectiu
final de la CUP passava per introduir, en la fase d’al·legacions, les modificacions
necessàries per fer front a les mancances detectades.
Davant la situació d’estancament provocada per la no aprovació del pressupost,
la CUP, en exercici de la seva responsabilitat envers la vila, va realitzar un treball
per detectar els principals dèficits existents en les actuals polítiques municipals.
L’anàlisi de les necessitats detectades ens va portat a l’elaboració del document
“d’esmenes” al pressupost de 2009, que vam presentar amb l’objectiu de pal·liar
les necessitats més urgents de la nostra vila, fent especial èmfasi en les
necessitats socials i educatives.
Des de la CUP es van elaborar aquest document amb l’objectiu que fos
incorporat a la proposta de pressupost de 2009. Totes les nostres propostes
pretenien enfortir el dret de la ciutadania a percebre uns serveis socials dignes,
una educació igualitària i de qualitat i un urbanisme al servei de les persones.
Essent conscients de l’actual crisi econòmica i social, s’ha procurat establir un
seguit de mesures econòmicament viables i temporalment immediates. És a dir,
unes mesures que fossin executables a curt termini, abans de la finalització del
present any, per tal que els seus efectes fossin aviat perceptibles.
Un mes i mig després de “tombar” el pressupost de 2009 –diu-, es va aprovar
una primera modificació de crèdit del pressupost prorrogat de 2008 (per fer
possible diverses inversions) amb els vots favorables dels grups municipals de
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CiU i del PSC-PSOE i amb l’abstenció de la CUP. En la nostra opinió, funcionar
amb modificacions de crèdit sense proposar un nou pressupost no és més que un
subterfugi per aplicar un pressupost que en el seu dia el Ple municipal no va
aprovar. Des de la CUP apostem per l’aprovació sencera i unitària del
pressupost, sense amagar el posicionament de cadascú. En la mesura que no
s’ha elaborat un nou pressupost i que la majoria de les nostres propostes no han
estat acceptades ni hem obtingut garanties del seu compliment, optem per votar
negativament aquesta modificació de crèdit. I tornem a convidar l’equip de
govern a asseure’ns per negociar seriosament la diversitat de propostes al
pressupost que la CUP va exposar públicament.
Pren la paraula el Sr. alcalde. Em sembla constatar –diu- la voluntat d’uns i
d’altres per a que les coses no tirin endavant. El posicionament del grup
municipal del PSC d’abstenir-se en la votació em sembla una contradicció quan
durant els anys de govern socialista l’aprovació de modificacions de crèdit era
una pràctica habitual. Recordo que el Sr. Castaño comentava moltes vegades
que el pressupost és una eina viva que s’ha de poder modificar amb normalitat...
Per tant, l’argument que avui utilitzen em sembla molt feble. Jo us demanaria
que tots plegats actuéssim amb sentit de responsabilitat. En el seu moment no
va ser possible aprovar el pressupost. L’equip de govern va fer tot l’esforç, però
la negociació es fa difícil quan passa quasi exclusivament per la demanda de més
coses i ningú diu què s’ha de treure del pressupost.
Les activitats que es fan i els serveis que es presten des de l’Ajuntament són
molts. I en aquests moments els ingressos municipals no ens permeten assumir
totes les despeses que tenim. La situació que estem vivint és fruit del context
previ, és a dir, dels darrers anys de bonança econòmica que hem viscut, amb
importants ingressos provinents de l’activitat urbanística. Els qui han governat
tots aquests anys van consolidar una despesa que es finançava amb aquests
ingressos extraordinaris, però amb la davallada d’aquests ingressos ara no
podem cobrir totes les despeses del municipi, malgrat l’esforç important que
s’està fent des de totes les àrees per estalviar.
En l’actual situació de crisi, l’equip de govern ha reforçat considerablement les
partides econòmiques destinades a l’ajuda social. Per exemple, s’han triplicat les
ajudes a domicili per a la gent gran i s’han més que duplicat moltes de les
beques directes que s’atorguen. És a dir, el pressupost destinat a l’àmbit social
ha sofert un increment important en aquests darrers anys per donar resposta a
les actuals necessitats socials.
Es pot “estirar la corda” al màxim per forçar una negociació del pressupost, però
al final tot plegat es fa inviable quan qui governa ha de quadrar tot allò que es
demana més el pressupost global. Si no hi ha una voluntat real de voler-lo
aprovar, la situació es fa molt difícil. Considero que en aquests moments la gent
voldria que els polítics fóssim responsables. Estic absolutament convençut que si
el grup municipal socialista estigués actualment governant, hagués subscrit el
pressupost de 2009 que nosaltres vam presentar. Ara bé, pel fet d’estar a
l’oposició, ha de jugar un paper diferent.
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El posicionament dels grups municipals del PSC i de la CUP farà que no s’aprovi
aquesta modificació de crèdit, i això significarà que no ens puguem fer càrrec de
moltes de les factures pendents de pagament. Cal dir que per poder aprovar
aquesta modificació de crèdit es requereix els vots favorables de la majoria
absoluta, com el Sr. interventor ens podrà aclarir...
El Sr. interventor indica que, efectivament, per poder aprovar aquesta
modificació de crèdit és necessària majoria absoluta perquè conté una operació
de préstec per a despeses corrents.
El Sr. alcalde reitera que la no aprovació d’aquesta modificació de crèdit
provocarà que s’hagin de retornar factures que no es poden pagar. Aquesta
proposta s’haurà de tornar a portar al Ple en un altre moment, sobretot perquè
no es pot deixar de pagar al personal de l’Ajuntament. La modificació de crèdit
proposada –diu- preveu cobrir amb un préstec part dels recursos que no podem
assumir amb els ingressos municipals perquè no ens arriben. Aquesta és la
situació de gravetat en què ens trobem, una situació que en el primer semestre
de 2009 prevèiem inclús més greu. Des de totes les àrees s’ha fet un treball
intens per mirar de reduir al màxim la despesa i que el dèficit fos el menor
possible.
En aquests moments de dificultat, l’aprovació de la modificació de crèdit que es
proposa és un tema de responsabilitat política. Segurament cada grup municipal
plantejaria les coses de manera diferent, però tots coincidiríem en augmentar la
despesa destinada a finalitats socials, que és el que estem fent. Però els
números són els que són i actualment ens és imprescindible poder tirar endavant
aquesta modificació de crèdit. Jo us demanaria –conclou el Sr. alcalde- que
féssiu una reflexió perquè, al final, els ciutadans esperen de nosaltres que les
coses tirin endavant. Que l’Ajuntament retorni factures és una situació ben trista
que no s’hauria de produir...
Intervé el Sr. Castaño i diu que l’operació de préstec que es preveu en aquesta
modificació de crèdit és la que distorsiona el quòrum necessari per a la seva
aprovació. Aquesta opció només s’ha fet servir una sola vegada en molts anys i
va ser per pagar endarreriments al personal municipal arran d’una sentència que
donava la raó a l’Ajuntament quan el Govern Central va impugnar el conveni de
personal. Nosaltres –diu- no havíem comptat amb aquest préstec que fa variar la
qüestió de la majoria necessària per a l’aprovació de la modificació de crèdit. La
nostra abstenció anava plantejava en el sentit de no obstaculitzar la seva
aprovació, deixant clar que aquest no és el nostre pressupost.
D’altra banda, no voldria remetre’m a èpoques passades, però en altres anys de
crisi i de pocs ingressos (com l’any 1993) l’Ajuntament va fer les inversions que
podia fer, d’una manera fraccionada. I en anys de bonança econòmica les
inversions han estat molt més considerables. En definitiva, atès que la nostra
voluntat es que puguin tirar endavant les inversions programades, citades
abans, i no volem aturar l’Ajuntament, el nostre vot serà favorable a la proposta.
El Sr. Ventura diu que el grup municipal de la CUP ja era conscient de que es
necessitava majoria absoluta per aprovar aquesta modificació de crèdit, atès que

20

conté una operació de préstec a curt termini. El regidor Sr. Mas i l’interventor Sr.
Muntal ja ens ho havien comentat –diu-. Des de la CUP pensem que nosaltres
hem fet els deures i que hem estat responsables al llarg de l’any. En el seu dia
vam presentar un conjunt de propostes al pressupost de 2009, perquè creiem
que el pressupost ha de ser un tot sencer i que no es pot anar passant amb
modificacions de crèdit, com estem fent ara. Nosaltres sempre hem mostrat la
nostra voluntat per aconseguir un acord, però pensem que no se’ns ha escoltat
de manera suficient.
Pel que fa a les dificultats pressupostàries que ha comentat el Sr. alcalde, en
som conscients (així ens ho heu fet arribar al llarg d’aquesta setmana...). Sabem
–diu- que l’Ajuntament ha de pagar les factures i els sous dels treballadors, però
ens estranya que la modificació de crèdit es fa, en conjunt, per a despeses
corrents i per a inversions. Nosaltres creiem que les despeses corrents són
totalment necessàries per arribar a final d’any, però, en canvi, ens malfiem pel
que fa a les inversions... La nostra feina és fer el seguiment de la tasca de
l’equip de govern i veiem que, si s’aprova aquesta modificació de crèdit, ja
tindrem aprovada una part de les inversions per a l’any vinent i això pot
comportar que l’any 2010 no arribem a tenir un pressupost, com ha passat
aquest any. Per tot això, el nostre vot és negatiu. En tot cas, si aquesta
modificació de crèdit s’hagués presentat en dos blocs (depesa corrent i
inversions) no ens haguéssim negat a aprovar una modificació de crèdit per
permetre fer front a la despesa corrent fins a final d’any.
El Sr. alcalde recorda que les inversions plurianuals ja es van aprovar per part de
tots plegats, però caldrà un crèdit per poder fer-hi front. I en aquests moments
–diu- les condicions financeres per a l’obtenció d’un crèdit són més beneficioses
per a l’Ajuntament que les que tindrem l’any vinent. Tots estem d’acord amb les
inversions previstes, però caldrà aprovar-ne l’anualitat de 2010. N’haurem de
tornar a parlar amb motiu de la preparació del nou pressupost. Per part de
l’equip de govern farem tot l’esforç per arribar a un acord. El nostre
plantejament és aprofitar les bones condicions financeres actuals per poder
concertar un préstec.
El Sr. Ventura diu que el grup municipal de la CUP espera que l’any vinent
l’Ajuntament disposi d’un pressupost que permeti preveure les polítiques que
han de fer-se al llarg de tot l’any, i que no succeeixi com aquest any 2009 (que
hem anat passant amb modificacions de crèdit). Nosaltres –diu- ens refermem
en el nostre posicionament.
Després d’aquestes intervencions i
Vist l'expedient instruït per a l'aprovació d'una modificació de crèdit en el
pressupost prorrogat per a 2009 per un import de 2.625.642,35 €, finançat amb el
romanent de tresoreria lliure procedent de la liquidació del pressupost de 2008,
amb recurs a l’endeutament a llarg termini i amb la concertació d’una operació de
préstec de les previstes a l’article 177.5 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
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Atès que el romanent de tresoreria lliure pendent d'utilització és de 782.633,16 €, i
només s’utilitza la quantitat de 558.312,79 €, restant pendent d'utilització la
quantitat de 224.320,37 € per cobrir possibles baixes d’ingressos en el pressupost
prorrogat per a 2009 en relació a les previsions definitives.
Atès, així mateix, que per al finançament de la resta de despesa corrent es preveu
concertar un préstec dels previstos a l’article 177.5 del Reial Decret 2/2004 i,
segons resulta de l’informe emès per l’interventor accidental, es compleixen els
requisits tècnics establerts al referit article per possibilitar la seva concertació (la
càrrega financera de l’entitat, inclosa l’operació projectada, no ha de superar el
25% dels recursos corrents del pressupost i el seu import no ha de ser superior al
5% dels recursos corrents) i a la part dispositiva l’Ajuntament declara les despeses
que es financen amb aquesta operació necessàries i urgents, així com adopta el
compromís de cancel·lar l’operació abans de la finalització de la legislatura.
Atès que no es disposa en el pressupost prorrogat de majors o nous ingressos per
fer front a aquesta despesa corrent que s’inclou a l’expedient de modificació de
crèdit, ni és possible atendre aquestes despeses mitjançant anul·lacions o baixes
de crèdits de despeses d’altres partides del pressupost vigent no compromeses
sense pertorbació del respectiu servei (llevat la partida d’interessos).
Atès que a l’expedient de modificació de crèdit s’inclou el finançament de tres
inversions que es portaran a terme durant l’any 2010, però es considera
convenient dotar-les de tot el finançament necessari per a la seva adjudicació i
execució pel motiu que actualment és un bon moment per tal d’obtenir unes millors
condicions d’accés al finançament.
Vista la memòria del regidor d’Economia i els informes del secretari de la
Corporació i de l’interventor accidental.
A proposta de la Comissió informativa de Serveis Comunitaris, per 15 vots a
favor de les senyores Lechuga, Costa, Miracle i de la Encarnación i dels senyors
Deulofeu, Cuminal, Mas, Negre, Perapoch, Castaño, Arenas, Capote, Bueno,
Casado i Vega, i 2 vots en contra de la senyora Vinyets i del senyor Ventura, el
Ple municipal ACORDA:
1. Declarar necessària i urgent la major despesa corresponent al capítol I del
pressupost prorrogat de la Corporació per a 2009, per import màxim de
409.680,21 € inclosa a l’expedient de modificació de crèdit 2/2009, als efectes de
finançar-la mitjançant la concertació d’una operació de crèdit a l’empara d’allò
establert a l’article 177.5 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
2. Adquirir el compromís de que l’operació de crèdit per finançar operacions
corrents per import màxim de 409.680,21 € es cancel·larà abans que es procedeixi
a la renovació de l’actual Corporació.
3. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit mitjançant concessió de
crèdit extraordinari i suplement de crèdit número 2/2009, al següent tenor:
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DESPESA CORRENT
SUPLEMENT DE CRÈDIT
189.492,21

00 011A0

913

02 432A0

22706 PONT SOBRE LA TORDERA A LA BATLLORIA

AMORTITZACIO PRESTECS

01 121A0

22100 ENERGIA ELECTRICA

97,49

01 121K0

22100 ENERGIA ELECTRICA

504,94

01 121L0

22100 ENERGIA ELECTRICA

1.435,90

01 121N0 22100 ENERGIA ELECTRICA

3.021,84

20.824,99

22100 ENERGIA ELECTRICA

218,36

02 451A0

22100 ENERGIA ELECTRICA

1.703,25

02 511A0

22100 ENERGIA ELECTRICA

6.349,27

04 313A0

22100 ENERGIA ELECTRICA

687,71

04 313M0 22100 ENERGIA ELECTRICA

1.602,80

02 422A0

544,74

04 314B0

22100 ENERGIA ELECTRICA

05 433B0

22100 ENERGIA ELECTRICA

56,10

05 433G0 22100 ENERGIA ELECTRICA

3.208,20

05 511D0 22100 ENERGIA ELECTRICA

27.401,60

22100 ENERGIA ELECTRICA

1.008,38

07 422G0 22100 ENERGIA ELECTRICA

370,24

07 422B0

22100 ENERGIA ELECTRICA

92,19

07 425A0

22100 ENERGIA ELECTRICA

3.423,17

07 451A0

22100 ENERGIA ELECTRICA

81,46

07 451F0

22100 ENERGIA ELECTRICA

436,91

07 451J0

22100 ENERGIA ELECTRICA

751,27

07 451K0

22100 ENERGIA ELECTRICA

1.540,78

07 451L0

22100 ENERGIA ELECTRICA

694,61

07 452B0

22100 ENERGIA ELECTRICA

86,86

07 452G0 22100 ENERGIA ELECTRICA

7.276,34

07 422I0

22100 ENERGIA ELECTRICA

221,58

07 456H0 22100 ENERGIA ELECTRICA

2.842,44

07 452I0

22100 ENERGIA ELECTRICA

914,85

08 222A0

22100 ENERGIA ELECTRICA

1.363,53

09 444A0

22100 ENERGIA ELECTRICA

522,63

01 121A0

22102 GAS

02 422A0

22102 GAS

425,90

04 314B0

22102 GAS

7.857,47

07 422I0

22102 GAS

7.610,45

07 451L0

22102 GAS

166,85

07 452F0

22102 GAS

957,72

07 452G0 22102 GAS

4.911,93

07 457A0

08 222A0

67,25

891,23

22102 GAS

01 121B0

22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES

1.183,89

01 121C0

22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES

3.911,86

01 121K0

22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES

220,60

01 121N0 22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES

3.249,45

02 412A0

22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES

2.168,41

02 422A0

22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES

559,99
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22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES

13,41

04 313D0 22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES

175,19

04 313M0 22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES

432,86

04 313N0 22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES

1.189,65

03 222A0

374,26

04 314B0

22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES

05 412A0

22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES

60,00

05 433A0

22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES

467,68

05 433B0

22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES

37,33

05 434A0

22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES

30,19

05 511A0

22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES

175,01

05 511B0

22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES

63,01

06 463A0

22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES

14,50

06 463D0 22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES

271,66

07 422G0 22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES

343,98

22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES

147,51

07 424A0

22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES

1.341,19

07 451J0

22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES

79,82

22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES

447,35

07 451M0 22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES

53,33

07 422I0

07 451L0

22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES

852,60

07 452D0 22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES

136,70

07 452B0

22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES

37,09

07 452G0 22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES

473,17

07 452F0

07 452H0 22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES

47,39
1.294,14

08 222A0

22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES

08 223A0

22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES

5,41

09 322E0

22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES

306,22

09 432A0

22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES

5.836,46

01 121A0

22700 NETEJA

395,42

02 412A0

22700 NETEJA

135,46

02 422A0

22700 NETEJA

1.323,42

02 452A0

22700 NETEJA

216,73

02 457A0

22700 NETEJA

135,46

04 313I0

22700 NETEJA

338,65

04 313M0 22700 NETEJA

812,75

04 313N0 22700 NETEJA

6.823,60

22700 NETEJA

894,19

05 433G0 22700 NETEJA

6.876,44

04 314B0

06 463D0 22700 NETEJA

81,27

07 422G0 22700 NETEJA

3.754,96

07 422I0

22700 NETEJA

10.111,61

07 451F0

22700 NETEJA

46,52

07 451J0

22700 NETEJA

54,18
54,18

07 451M0 22700 NETEJA
07 452F0

22700 NETEJA

859,36

07 452I0

22700 NETEJA

59,73

07 454D0 22700 NETEJA

626,44

07 457A0

975,30

22700 NETEJA
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08 222A0

22700 NETEJA

08 223A0

22700 NETEJA

487,65
437,90

01 121H0 160

SEGURETAT SOCIAL

302.034,82

01 121F0

150

PAGA ASSISTÈNCIA

8.853,37

04 314B0

130

PERSONAL LABORAL FIX

2.297,22

05 433A0

130

PERSONAL LABORAL FIX

5.159,53

05 434A0

120

RETRIBUCIONS BÀSIQUES

9.511,34

05 434A0

121

RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES

7.922,07

06 322E0

120

RETRIBUCIONS BÀSIQUES

1.240,98

07 422A0

121

RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES

4.474,26

07 422E0

120

RETRIBUCIONS BÀSIQUES

6.626,73

07 422E0

121

RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES

7.314,72

07 424A0

120

RETRIBUCIONS BÀSIQUES

7.315,08

07 424A0

121

RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES

8.229,06

07 424A0

130

PERSONAL LABORAL FIX

14.070,69

07 424A0

131

PERSONAL LABORAL EVENTUAL

07 451L0

121

RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES

08 222A0

130

PERSONAL LABORAL FIX

07 424A0

480

BEQUES ESCOLA BRESSOL

04 313B0

480

BANC D'ALIMENTS

132.266,01
3.398,62
2.360,83
18.000,00
5.000,00

05 412G0 22709 RECOLLIDA I MANTENIMENT D’ANIMALS DE COMPANYIA

30.000,00
939.243,30

TOTAL
FINANÇAMENT SUPLEMENT DE CRÈDIT
00 011A0

35.250,30

31000 BAIX PARTIDA D'INTERESSOS
87001 ROMANENT DE TRESORERIA PER FINANÇAR SUPLEMENTS DE
CRÈDIT

494.312,81

91700 PRESTEC PER FINANÇAR DESPESES CORRENTS

409.680,19

(Despeses corresponents al capítol I del pressupost)
939.243,30

TOTAL
CRÈDIT EXTRAORDINARI
05 445A0

489

ENLLUMENAT URBANITZACIONS

01 313A0

212

OBRA LOCAL SERVEIS SOCIALS

14.000,00
50.000,00
64.000,00

TOTAL
FINANÇAMENT CRÈDIT EXTRAORDINARI
87000 ROMANENT TRESORERIA PER FINANÇAR CREDITS

64.000,00

EXTRAORDINARIS

64.000,00

TOTAL
DESPESA D’INVERSIÓ
SUPLEMENT DE CRÈDIT
07 451Z0

62211 OBRA CAN RAMIS

508.557,06

02 111Z0

62282 UNIO BATLLORIENCA

354.410,08

02 432Z0

60184 PONT DE LA TORDERA

759.431,91
1.622.399,05

TOTAL
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FINANÇAMENT SUPLEMENT CRÈDIT
1.622.399,05

91701 PRESTEC A LLARG TERMINI

4. Exposar al públic l'expedient de la seva raó durant quinze dies hàbils a partir del
següent al de la publicació de l'oportú anunci en el Butlletí oficial de la província,
conforme determinen els articles 177 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les d’hisendes
locals. En cas que durant el referit període no es presenti cap reclamació, l'acord
inicial es considerarà definitivament aprovat.
9. APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LES
ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI DE 2010.
Pren la paraula el Sr. Mas i diu que, en primer lloc i com antecedent a la
proposta d’Ordenances fiscals per al 2010, voldria fer referència al context
econòmic en què ens trobem. En paraules del president de l’Associació Catalana
de Municipis “la situació en els Ajuntaments és dramàtica”. És obvi que els
Ajuntaments no vivim aïllats –diu- i que la crisi econòmica ens ha afectat com a
tots: els ingressos municipals s’han vist disminuïts considerablement i, en canvi,
difícilment podem reduir les nostres despeses. Podem, només, establir prioritats.
Malgrat tot, sembla que les perspectives econòmiques per a l’any 2010 són
millors. Així ho esperem. Treballarem tots des de l’àmbit d’actuació que ens
correspongui per a que l’any vinent sigui millor que el 2009.
En aquest context, la proposta d’Ordenances fiscals per al 2010 preveu una
congelació de les taxes i dels principals impostos municipals. Val a dir que
aquest serà l’últim any en què això sigui factible, si no disposem un nou sistema
de finançament local. Entenem, però, que l’any 2010 hem de fer aquest esforç.
En conseqüència, la despesa municipal haurà de racionalitzar-la encara més.
Així, doncs, congelem les taxes i els principals impostos, malgrat que es modifica
algun dels tipus impositius de l’Impost sobre béns immobles (IBI) en el cas dels
immobles no residencials amb major valor cadastral. També s’homogeneïtzen
alguns coeficients fiscals de l’Impost sobre les activitats econòmiques (IAE) de
les diferents categories. Però, tot això no té una incidència recaptatòria
important.
D’altra banda, s’introdueix una novetat: la taxa per al manteniment de la xarxa
de clavegueram, que ens ha de permetre afrontar la seva renovació de forma
progressiva en els propers anys, prioritzant les inversions més necessàries.
Aquest primer any l’import a repercutir és de 44.000 €. El repartiment es farà en
funció del consum d’aigua. Segons l’estudi que s’ha fet, la meitat dels ciutadans
pagarà entre 2 i 3 € l’any.
Així mateix, s’ha modificat el redactat de les bonificacions de les taxes i dels
impostos per tal d’agilitzar la seva concessió, fer-les més entenedores i menys
burocràtiques, evitant que el ciutadà hagi d’aportar tanta documentació com fins
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ara. Creiem necessari –conclou el Sr. Mas- que la ciutadania tingui un millor
coneixement de les bonificacions que atorga l’Ajuntament, així com del calendari
del contribuent. Per això, hem previst editar, ni que sigui digitalment, una guia
del contribuent que resolgui amb rapidesa els dubtes i les consultes dels
ciutadans.
Pren la paraula el Sr. Castaño i diu que el grup municipal socialista ha estudiat
amb atenció la proposta d’Ordenances fiscals per al 2010. A grans trets –diuestem d’acord amb la majoria d’elles, però no així amb l’increment del tipus
impositiu de l’IBI, que afecta al 10% de cada una de les categories. Considerem
que, d’entrada, és un augment molt sobtat, més pel percentatge que per la
quantitat que representa. Si no ho hem calculat malament, l’augment de l’IBI
sobre els immobles no residencials de major valor cadastral s’acosta al 20% per
a les finques amb qualificació industrial i comercial, i al 12% per als solars sense
edificar i aquells qualificats com d’oci i hostaleria. Aquest increment afecta a la
majoria d’empreses del municipi (Formsace, Laboratoris Feltor, Materials
Fradera...) i a les més grans com Givaudan, Renolit, etc. Afecta també a una
part de les activitats comercials (Josep Amat, Josep Codina, Mercè Bassols, Joan
Montasell, etc.) amb un augment del 20% aproximadament de l’IBI que paguen
actualment. Pel que fa a l’IAE, veiem que l’any 2010 s’augmenta un 10%
l’impost que paguen les activitats del centre de la vila. Això afecta les entitats
bancàries, però també a botigues conegudes com (Electrodomèstics Escrig,
Farmàcia Vigas, Jordi Anfrons, Forn Ferrer, etc). Algunes activitats, com la
indústria Aunde, es veuran afectades per partida doble: un augment del 10% de
l’IAE i del 20% de l’IBI.
Per tot això –diu-, nosaltres ens abstindrem en la votació d’aquesta proposta,
bàsicament perquè volem copsar l’opinió dels sectors industrial i comercial de la
nostra vila, així com de la Unió de Botiguers i Comerciants de Sant Celoni, en el
sentit que acabo d’explicar. La nostra intenció és presentar al·legacions en el
període d’exposició pública de l’expedient i mirar de consensuar amb l’equip de
govern uns increments de l’IBI i de l’IAE més pausats en el temps. És a dir,
arribar a la mateixa fita, però en un període més assumible per a tothom, i més
en un temps com l’actual, de dificultats econòmiques per a les indústries i per als
botiguers. Si no recordo malament, l’any passat l’increment de l’IBI per als
rebuts més alts va ser d’entre el 4 i el 5%, amb excepció dels estacionaments.
Amb la proposta de l’equip de govern, l’augment per al 2010 seria d’un 20% per
a l’IBI i del 10% en el cas de l’IAE. Creiem que cal madurar aquesta proposta i
volem acabar de copsar l’opinió dels sectors afectats del municipi. Com ja he dit,
el nostre vot serà l’abstenció.
Pren la paraula el Sr. Ventura i diu que, des de que la CUP té representació a
l’Ajuntament, sempre ha manifestat que l’aprovació de les Ordenances fiscals
s’ha de treballar en paral·lel al pressupost municipal. Les Ordenances fiscals
determinen gran part dels ingressos que s’obtindran l’any vinent i sense una
previsió de la despesa es fa difícil esbrinar les conseqüències d’aprovar unes
ordenances o unes altres. Tal com vam fer l’any passat –diu-, tornem a demanar
a l’Àrea d’Economia que, abans de proposar l’aprovació definitiva de les
Ordenances fiscals, elabori un esbós del pressupost de 2010, als efectes
d’observar i analitzar les conseqüències de les diferents propostes.
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Des de la CUP, com a organització de base i treball municipal, no ens cansarem
de remarcar el problema de la manca de finançament dels Ajuntaments. No pot
ser que gran part dels diners dels nostres veïns es gestioni des de despatxos de
Madrid i Barcelona, sense conèixer la realitat de la vila. Som conscients que la
situació actual és difícil, la crisi econòmica segueix i, com és notable, una part
important dels ingressos dels Ajuntaments varia segons el cicle econòmic. A
l’expedient es pot veure que l’Ajuntament de Sant Celoni s’ha ressentit molt de
la baixada d’ingressos de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
(ICIO) i de les plusvàlues, causada en gran mesura per la poca capacitat de les
institucions per regular i interferir en el mercat immobiliari. Nosaltres fem una
aposta clara per la redistribució de la riquesa i proposem augmentar els
impostos a totes aquelles empreses i particulars que més tenen i més guanyen.
Com s’ha comentat abans, a la proposta que presenta el grup municipal de CiU
de modificació de les Ordenances fiscals per al 2010 es preveu augmentar un
10% el tipus impositiu de l’IBI en el cas de les finques amb un valor cadastral
més alt, i apujar el tipus impositiu de l’IAE de la segona, tercera i quarta
categories.
En el cas de l’IAE aquest augment afecta només les empreses que facturen més
d’un milió d’euros anuals, és a dir, les grans indústries. Pel que fa al petit
comerç, els Sr. Castaño ha citat alguns noms que es veuran afectats. Jo no en
diré cap, però són quatre de comptats. Pel que fa l’IBI, no s’augmenta en el cas
de les finques amb ús residencial i sí en el cas d’algunes categories com la
indústria i el comerç. Veiem, doncs, que l’equip de govern ha introduït gran part
de les mesures que el grup municipal de la CUP va presentar l’any passat en
forma d’al·legacions a les Ordenances fiscals.
Pel que fa a la nova taxa de clavegueram –continua el Sr. Ventura- la proposta
inicial de l’equip de govern marcava una taxa fixa de 5,5 € anuals per comptador
d’aigua, cosa que no podíem acceptar perquè significava fer pagar el mateix a un
pis amb un consum molt baix d’aigua, que a una torre amb jardí o que a una
empresa amb una gran despesa d’aigua. Veiem que s’ha rectificat i que aquesta
taxa es pagarà en funció del consum d’aigua, de manera que l’impost que
pagarà un ciutadà amb un consum mínim serà d’uns 3 €. En aquest sentit, ho
veiem bé. Tot i això, farem el seguiment de l’aplicació d’aquesta nova taxa i de
com es desenvolupa el procés per anar canviant tot el clavegueram de Sant
Celoni.
Durant l’exposició pública de l’expedient, abans de la seva aprovació definitiva,
entrarem amb més deteniment en la resta de propostes de l’equip de govern per
modificar les Ordenances fiscals de cara al 2010 i, en tot cas, presentarem les
nostres propostes. Dit això, el grup municipal de la CUP votarà afirmativament
l’aprovació inicial de la modificació de les Ordenances fiscals per a l’any vinent,
però no com un vistiplau a la proposta que tenim sobre la taula, sinó amb la
intenció de presentar al·legacions, encaminades a aconseguir unes ordenances
més redistributives i que assegurin els serveis més bàsics als veïns i veïnes de
Sant Celoni, malgrat que no tant com voldríem. Malauradament estem sotmesos
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a les lleis espanyoles i aquest Estat que ens espolia no permet als Ajuntaments
redistribuir la riquesa del nostre municipi tal com ens agradaria fer.
Intervé de nou el Sr. Mas i diu que quan abans ha parlat de l’actual context
econòmic s’ha oblidat de comentar un fet que és notícia aquests últims dies: el
Govern de l’Estat ha apujat en un 2% una sèrie d’impostos, que ens afectaran a
tots de manera infinitament més gravosa que la modificació de les Ordenances
fiscals que es proposa des de l’equip de govern. Per cert, -diu- ningú de
l’oposició ha fet referència al fet que proposem congelar totes les taxes i el
99,9% dels impostos municipals (especialment l’IBI, que és el principal impost
amb què comptem els ens locals). Sovint des dels grups de l’oposició es
destaquen només aquells aspectes amb els que no s’està d’acord, i aquest fet
diferencial els porta a prendre unes determinades decisions, malgrat tractar-se
de qüestions residuals...
Repeteixo: congelem les taxes i els principals tipus d’impostos, és a dir, el
ciutadà mig pagarà igual que l’any passat. També intentarem que les
bonificacions siguin més conegudes per la totalitat de la ciutadania i que les
famílies més necessitades en puguin gaudir. Cal recordar que en l’actual
legislatura s’han implantat moltes més bonificacions i s’ha incrementat
enormement el número persones que hi poden accedir.
S’ha de contextualitzar, doncs, què significa l’increment del 10% en l’IBI
d’aquells immobles no residencials amb major valor cadastral. És tracta d’un
augment molt puntual que afecta realment a molt poca gent. En el nostre cas,
aquest augment afecta monetàriament a menys del 5% dels rebuts de l’IBI que
es paguen a Sant Celoni. Per cert, es tracta d’una modificació molt similar a la
que es va aprovar l’any passat i, curiosament, l’any passat es va veure bé i
enguany es critica... Simplement volia destacar aquestes qüestions perquè
l’equip de govern no considera que s’hagin d’apujar els impostos, sinó millorar
l’eficiència en la gestió municipal. En aquesta línia treballem i treballarem.
De tota manera, tal com hem fet altres anys amb les Ordenances fiscals i amb
altres temes, estem disposats a estudiar les al·legacions que es presentin en el
període d’exposició pública i a incorporar totes aquelles que sigui possible,
sempre que siguin compatibles amb els eixos que nosaltres defensem i que ens
diferencien d’altres Ajuntaments: que l’increment dels impostos municipals
estigui per sota de l’augment del cost de la vida que determina l’IPC, fet que
hem aconseguit en els dos últims anys. Entenem que hem de fer aquesta petita
contribució per no gravar més a les famílies, al marge d’haver incrementat les
bonificacions dels impostos. Està clar, però, que el marge d’actuació que tenim
els Ajuntaments en aquest sentit se’ns ha esgotat, com deia abans el Sr. alcalde.
Podem fer el que podem, i ens caldrà adaptar la despesa municipal als ingressos,
prioritzant unes actuacions per sobre de les altres. Tots coincidim en voler
prestar més serveis, però si els Governs de la Generalitat de Catalunya i de
l’Estat espanyol no ens aporten més recursos, l’any vinent els números seran els
que seran. De tota manera, com hem fet sempre, ens continuarem reunint amb
els grups de l’oposició per trobar un punt de consens, el més ampli possible, a
l’hora d’aprovar definitivament les Ordenances fiscals.
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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 2010 i següents, i imposició d’una nova taxa.
Vista la memòria del regidor d'Economia, l'informe de l'interventor accidental,
els estudis econòmics i altres informes obrants a l'expedient.
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 8 abstencions de les senyores Miracle i de la
Encarnación i dels senyors Castaño, Arenas, 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 2010 i següents.
2. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2010 i següents la modificació de
les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
- Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles
- Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques
- Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres.
- Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a
través de les voreres i les reserves de via pública per aparcament, càrrega i
descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
- Ordenança fiscal núm. 14, reguladora de la taxa per recollida d’escombraries.
- Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de la taxa per prestació de serveis en
cementiris locals.
- Ordenança fiscal núm. 20, reguladora de la taxa per serveis generals.
- Ordenança fiscal núm. 24, reguladora de la taxa per la prestació de serveis i
realització d’activitats al Centre municipal d’expressió.
- Ordenança fiscal núm. 25, reguladora de la taxa per concessió de llicències
urbanístiques.
3. Imposar la taxa per la 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 relaciona:
- Ordenança fiscal núm. 26, reguladora de la taxa pel servei de clavegueram.
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 29 de setembre de 2009.
5. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de
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nou o modificades, durant el termini de trenta dies hàbils comptats des del dia
següent al de publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí oficial de la
província. Durant aquest període, 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.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22:15 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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